
Handig om te weten over zorg, ondersteuning en wonen 

Zorg en ondersteuning 

• De huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) kent meestal de 
weg naar allerlei vormen van zorg en ondersteuning, zoals thuiszorg, 
wijkverpleging of tijdelijke opname. Het is handig om van je huisarts te weten of 
die op de hoogte is van deze vormen van zorg en ondersteuning. 

• Voor al je vragen over zorg en/of ondersteuning in de Pijp kan je ook terecht bij 
het Sociaal Loket en/of bij het inloopspreekuur in het  Huis van de Wijk de Pijp. 

Wonen 

• Voor allerlei vragen over wonen, of het nu gaat om vragen t.a.v. je huurwoning 
(huurverhoging, achterstallig onderhoud e.d.) of vragen over een Vereniging van 
Eigenaren of vragen over energie besparen, kan je terecht bij !WOON (het 
wijksteunpunt wonen). Op de website is veel informatie te vinden: https://
www.wooninfo.nl   Er is een spreekuur: donderdag van 19.30 tot 21.00 uur, 
Kantoor !WOON, team Zuid, Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der 
Helststraat 66. 

• Je kunt bij !Woon ook vragen om een bezoek van een wooncoach.  Deze kan 
meedenken over langer thuis wonen, woningaanpassingen en eventuele 
regelingen die er zijn om te verhuizen. Misschien kom je daarvoor in aanmerking. 

• En er kan ook geholpen worden bij het invullen van je profiel op Woningnet 
https://www.woningnetregioamsterdam.nl zodat je het meeste kans maakt in 
aanmerking te komen voor een woning. Dit geldt vooral voor huurders met een 
sociale huur. 

Op afspraak : 

Stadsloket Zuid 
President Kennedylaan 293 
Maandag  t/m vrijdag 09.00-16.30 uur 
Telefoon 020 2552916 

Inloopspreekuur de Pijp: 

Sociaal Loket 
Huis van de Wijk de Pijp 
2e van der Helststraat 66 
Dinsdag 09.00-12.00 uur 
Woensdag 13.30-16.30 uur

Het Sociaal Loket 

Heeft U zorg of ondersteuning nodig? 
Het  Sociaal Loket helpt u op weg. 
Telefoon 020 2552916 

U kunt ook terecht op de locaties  die  
hiernaast staan. 
Als u dat prettig vindt, kunt u iemand 
meenemen naar het gesprek. 

 

https://www.wooninfo.nl
https://www.wooninfo.nl
https://www.woningnetregioamsterdam.nl


Wat kan je aan de werkgroep Zorg vragen? 

Vind je de weg met zorg/ondersteuningsvragen niet via de huisarts, het Sociaal Loket of 
alle informatie die we voor je verzameld hebben op de website dan kun je ons mailen:  
Stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com . 

Heb je geen internet dan kun je bellen naar de Stadsdorp-telefoon. 06 87169505. Wij 
proberen dan het juiste loket voor je te vinden. 

Wat doet de werkgroep Zorg? 

• Zorgen goed op de hoogte te zijn van zaken rond Zorg. Hoe? Door contact te 
onderhouden met partners in het wijkzorgnetwerk en met verantwoordelijken in 
het Stadsdeel. 

• Informeren van het wijkzorgnetwerk, als mensen de weg naar het 
wijkzorgnetwerk niet goed vinden. 

• Invloed uitoefenen door: 

o Deelname aan overleggen van de wijkzorg rond toegankelijkheid van de 
zorg. 

o Overleg met woonzorginstellingen in de wijk over hun beleid, o.a. met 
D’Oude Raai (samen met Stadsdorp Rivierenbuurt) en over de nieuw te 
bouwen locatie Zuidoever in de Kop Zuidas (samen met Stadsdorp 
Rivierenbuurt en Stadsdorp Zuid). 

o Deelname  aan de Kenniskring Zorg & Wonen van de Amsterdamse 
Stadsdorpen. Binnen de samenwerking wordt kennis verzameld en 
gewerkt aan beleidsbeïnvloeding. Augustus 2018 is er een notitie gemaakt 
voor de nieuwe wethouders met het verzoek samenhangend beleid te 
maken rond langer zelfstandig thuis wonen. 

NB. Stadsdorp de Pijp heeft op dit moment geen werkgroep Wonen. Daarom 
hebben wij enige informatie op het gebied van wonen toegevoegd. 
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