Op bezoek in de Meijhorst in Nijmegen
Wat speelt er in de wijk de Meijhorst? Hoe ziet jouw droom eruit voor de wijk? Wat heb je daar voor
nodig?
Vraag van team 1
We hebben de wijk de Meijhorst gekozen om met de vraag van team 1 van de Innovatiechallenge
Leefbare wijken en buurten aan de slag te gaan. De vraag waar we mee aan de slag zijn luidt:
‘Hoe komen we tot nieuwe bestuurlijke arrangementen binnen integrale aanpakken op gebied van
wonen, zorg en welzijn. Aanpakken die zorgen voor passende zorg en begeleiding én voor een fijne
en betrokken leefomgeving. Hoe heffen we belemmeringen op en hoe kunnen we deze
arrangementen succesvol uitrollen?’. De vraag is erg breed, met het kiezen voor een specifieke wijk
bakenen we het vraagstuk af.
Wat hebben we gedaan?
Deze vragen, en meer werden, afgelopen donderdag
29 november gesteld aan vijf werkers uit de wijk. De
wijkagent, welzijnswerker, coördinator sociale wijkteam,
wijkbeheerder en wijkadviseur van Talis deden hun
verhaal over de wijk. Vervolgens werden ze al
wandelend door de wijk werden ze bevraagd over hun
dromen door team 1 van de innovatiechallenge
leefbare wijken en buurten. Tijdens het eerste
werkatelier is gestart met de verkenning. Nu in de
Meijhorst halen we beelden op die als input dienen voor
het werkatelier op 13 december in Amsterdam.
Opbrengst van de middag
- Bewoners zijn tolerant naar elkaar.
- Er is veel overlast van vuil dat gedumpt wordt.
- Sociale cohesie is er laag. Hier is nog winst te
behalen.
- Grote winst is te halen bij de jeugd.
- Het is soms lastig om achter de voordeur te
komen.
- Mensen schamen zich om hulp te vragen.
- Thema’s die spelen in de wijk zijn
eenzaamheid, gezonde levensstijl en
armoede.
- Er is sprake van veel schuldenproblematiek.
- Voorkomen en preventie minstens zo
belangrijk als oplossen.
- Efficiency denken in organisaties bijvoorbeeld politie) resulteert in weinig rondlopen en praten in
de wijk met bewoners (weten wat er speelt en gaande is). “Vrije” uren nodig.
- Meer inzetten op jeugd (14-25 jaar): geeft ze een locatie om te ontmoeten, lol hebben en praten
over dingen die jongeren bezig houden.
- Nabijheid van ontmoetingsplek (bijvoorbeeld tent op grasveld voor de deur van de flat) met koffie.

-

Meer doen met groen.
Toename van aantal GGZ verwarde personen.
Hoe kunnen we zorgen dat buren om kunnen gaan
met verwarde mensen?
Opknappen winkelcentrum (gaat gebeuren).
Er zijn veel voorzieningen in de Meijhorst.
Realiseren van kleinschalige ontmoeting.
Ken uw buren.
Moskee veel meer bij de wijk betrekken
Ontmoetingskerk idem
Maakt gebruik van elkaar. Meer gewoon doen!
Lanceer de creatieve ideeën die sociale cohesie/
ontmoeting/ verbinding stimuleren.
Opstarten moestuin samen met bewoners.
Nieuwe straatnamen.
Droom is een goed huis en thuis.
Laat de opdracht van je organisatie los en drink
‘gewoon’ een kop koffie.
Plat gooien, renoveren of niet? Mensen willen hier
wonen maar kan het vastgoed anders?
Fysieke omgeving benutten voor ontmoeting.
Regie op de instroom en daarmee op de
samenstelling van de wijk.

