Betere informatievoorziening en samenwerking door organisaties
In het kort: Er zijn al veel activiteiten in de wijk. Maar mensen kennen die activiteiten niet doordat er geen informatie over is (of
te weinig informatie). En kleine activiteiten kunnen door samenwerking met anderen, worden versterkt en uitgebreid.
Concrete ideeën:
1. Vakantieproject in de zomer in bijv. de bibliotheek: onder deskundige leiding zowel lichamelijk als geestelijk creatief bezig zijn.
Ook ontwikkeling op het gebied van vakliteratuur zoals fotoboeken, Kijk!-wetenschappelijk voor jeugd, kijk-en-doen-musea via
internet, zelf projecten namaken, enz.
2. Goedkope! vakantiekampen en dagjes uit, begeleid door vrijwilligers (i.h.b. voor de minima).
3. Spendeer het geld voor Buurttender aan zwemles. Vooral voor mensen met lager inkomen. Zeker nu het schoolzwemmen is
afgeschaft en er wel steeds meer water komt in Bovenveen. Dit kan onderdeel zijn van activiteiten binnen de Brede School.
4. Uitwisselen van elkaars talenten zonder betaling.
5. Sociale kaart van Bovenveen e.o. met daarop de formele en de informele diensten, bijeenkomsten en groepen.
6. Doelgroepgerichte informatieverstrekking over sociaal-maatschappelijke diensten en faciliteiten. Op die manier weten ook
migranten er betergebruik van te maken.
7. Meer publiek bij de activiteiten in de Koningkerk, het is een echte buurtgemeenschap. En de kerk meer betrekken bij andere
wijkactiviteiten.
8. Beter gebruik maken van de nationale "burendag". Veel mensen in Bovenveen kennen hun eigen buren niet.
9. Boodschappendienst meer bekendheid geven.
10. Hotspots voor wifi instellen.

Onderwijs
In het kort: het onderwijs kan niet alles regelen voor kinderen, daarom is er voor bepaalde dingen ondersteuning nodig vanuit de

wijk. En er is vraag naar cursussen voor volwassenen.
Concrete ideeën:
1. Ondersteuning op scholen, in het bijzonder bij de onderbouw (in de vorm van bijles om taal/gedrag/cultuurgebonden
gewoonten bij te brengen) 2. Naschoolse opvang met vrijwilligers (omdat de reguliere opvang veel te kostbaar is)
3. Huiswerkbegeleiding voor kinderen (in het verlengde van voorgestelde voorleesproject)
4. Organiseer meer huiswerkbegeleiding. Structureel opzetten zodat iedereen op school mee kan komen.
5. Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO).
6. EHBO cursussen in buurthuizen (draagt bij aan zelfredzaamheid en bij verzorging van kinderen).
7. Betaalbare Engelse les in wijkcentra.
8. Betaalbare kookles in wijkcentra.

Ontmoetingen in de wijk en sociale cohesie
In het kort: Meer ontmoetingen tussen mensen is goed voor de wijk. En specifiek ontmoeting tussen verschillende culturen zodat
mensen elkaar leren kennen, van elkaar leren en daardoor meer respect voor elkaar krijgen.
Concrete ideeën:
1. Organiseer meer ontmoetingsmomenten voor de hele wijk:
a. Beter gebruik maken van de nationale "burendag". Veel mensen in Bovenveen kennen hun eigen buren niet.
b. Maandelijks buurtontbijt organiseren op 2 locaties: de Koningkerk en de Groene Loper. Zo kunnen buurtbewoners
elkaar beter leren kennen. Evt tegen kleine betaling.
2. De volière (vogelkooi) terug in het park. Was een leuke plek en het kan een leuke plek voor ontmoeting worden; en voor
vrijwilligers die vogels willen verzorgen.
3. Meer publiek bij de activiteiten in de Koningkerk, het is een echte buurtgemeenschap.
4. Betrek de Koningkerk/Kerk&Buurt bij het organiseren van verschillende activiteiten en geef meer ondersteuning om deze zelf te
organiseren.
5. Begrip over elkaars culturele en religieuze feestdagen en een goede manier om deze te vieren (zonder elkaar in de weg te
zitten).
6. Intercultureel buddyproject om wederzijdse kennis en culturele integratie te stimuleren en elkaar te helpen. Gebaseerd op
wederzijdse integratie, begrip en respect.
7. Activiteiten voor ontmoeting tussen culturen:
a. In een leegstaand winkelpand een inloophuis/koffiehuis openen voor de buurt. Het inloophuis is toegankelijk voor
mannen en vrouwen, het moet een goede keuken hebben, waar laagdrempelig eenvoudige maaltijden verstrekt kunnen
worden. Met een stille ruimte voor mensen die een kaarsje wil branden of bidden op de manier die bij zijn of haar religie
past.
b. Sociale, multiculturele activiteiten in het zodat mensen elkaars cultuur leren kennen en hun netwerk vergroten.
Specifieke activiteiten zoals samen koken, wandelen, cultureel-religieuze feesten vieren.
c. Activiteiten voor mensen die de Nederlandse taal willen leren en de ongeschreven regels van de Nederlandse cultuur.
8. Zet ook in Bovenveen een Mama Verhalenkoor op (multicultureel koor dat levensverhalen in muziek verwerkt).

Ondersteuning en zorg voor de ander
In het kort: Buren helpen elkaar. Mensen kunnen spullen en diensten uitwisselen en elkaar daarmee helpen. Vooral eenzaamheid
kan worden bestreden door ruilen, delen en ontmoeten.
Concrete ideeën:
1. Ouderen koken voor gezinnen waarvan de werkende ouders het door de week druk hebben.
2. Diensten- en spullenruil opzetten om ontmoeting in de wijk en wederzijdse ondersteuning te stimuleren.
3. Meer verbinden van bestaande activiteiten, diensten en faciliteiten die zich richten op ‘zorg voor een ander’.
4. Bestrijding van eenzaamheid door
a. Zelfhulp team waar mensen terug op kunnen vallen als ze ziek zijn of hulp nodig hebben. Vooral eenzame en
alleenstaande hebben het moeilijk.
b. Een vorm van dagbesteding/-vulling om vereenzaming (o.a. bij ouderen) tegen te gaan. Bijv. niet alleen bingo of
spelletjes maar ook onderwerpen voor geestelijke ontwikkeling (of het achteruitgaan daarvan) zoals poëzie, literatuur,
culturele activiteiten, enz.
c. Ontmoetingsplekken te organiseren voor ouderen, bijv. met koffie of een maaltijd in combinatie met een activiteit zoals
breien of lichte klussen doen.
d. Caissières van de Albert Heijn die vermoeden dat ouderen eenzaam of vergeetachtig zijn of zichzelf verwaarlozen, hulp
laten aanbieden (genoemd n.a.v. een tv programma hierover).
5. Mensen die zelf geen kleinkinderen hebben of kleinkinderen die ver weg wonen, vragen om op te passen op kinderen van 0-3
jaar., bijv. op vaste tijden in het wijkcentrum. Wijkoma’s en opa’s.

Openbaar vervoer en verkeer
In het kort: Het openbaar vervoer en verkeerssituaties moeten worden verbeterd. Als we daar als wijk iets aan doen, kan dat
voor veel mensen voordelig zijn. Ook wat betreft verkeersveiligheid en straatverlichting.
Concrete ideeën:
1. Openbaar vervoer beter toegankelijk maken voor ouderen/mensen slechter ter been.
a. Bussen hebben wel een lagere instap (nog niet allemaal een plateau), maar veel chauffeurs rijden weg voordat de
passagiers zitten.
b. Lijn 2 is wel geschikt voor scootmobiels, lijn 6 niet. Er is dus geen overstapmogelijkheid.
2. Bus 46 weer laten rijden als goede verbinding met Leidschenhage. Bus 23 (komende vanaf Voorburg) over de Bruijnings
Ingenhoeslaan laten rijden.
3. Kosten OV zijn voor sommigen te hoog. Vervoer betaalbaar maken voor ouderen en gratis voor mensen met Ooievaarspas.
4. Meer OV-informatie voor buitenlandse ouderen zodat zij mobieler worden.
5. Verkeer:
a. Ontheffing voor blauwe parkeerzones voor alle bewoners in de wijk.
b. Ovonde veiliger maken (is nu gevaarlijk kruispunt bij Mgr. V Stee/Kon. Julianalaan).
c. Verkeersdrempel plaatsen op Nicolaas Beetslaan (kruising Busken Huetlaan) zodat kinderen veiliger op straat kunnen
spelen.
d. Handhaving fout-fietsers: waarschuwing of boete bij fietsen op plekken waar het niet mag of tegen het verkeer in.
6. Straatverlichting en bestrating verbeteren. Slechte verlichting en bestrating weerhoudt namelijk ouderen ervan naar buiten te
gaan.

Spelen, sport en parken
In het kort: wensen en ideeën voor het gebruik van de openbare ruimte, specifiek door sport en spel goed te organiseren.
Concrete ideeën:
1. Muziekpaviljoen bouwen in Park ’t Loo: Om ontmoeting te stimuleren, om talent te ontplooien, om cultuur te delen en culturen
te mengen. Gedeeltelijk geprogrammeerd, gedeeltelijk vrij Open podium. Met daar rondom sportactiviteiten, spellen en
activiteiten waar kinderen van kunnen leren (bijv. natuurwetenschappelijk). Maar ook barbecues en buurtfeesten. Laat deze
activiteiten bijv. begeleiden door mannen uit het vader centrum of sportieve mensen tijd hebben. Samen sporten en activiteiten
doen, zorgt voor ontmoeting. En dat zorgt weer voor vertrouwen.
2. Groen in de wijk is belangrijk. Zorg dat het wordt verbeterd en dat er genoeg bankjes zijn om te genieten en een praatje te
maken.
3. Volkstuinen
a. Open volkstuingebied voor kleine tuintjes (ca. 1 m2) voor mensen die bloemen, groente, etc willen telen.
b. Volkstuinen voor vrouwen (zonder directe menging met mannen).
4. Iets moois maken van het gebied rond het oude CBS.
5. Gemeenschappelijke/openbare ruimtes laten onderhouden door omwonenden en er zeggenschap over geven.
6. Faciliteer buiten sporten, bijv. met fitness apparaten of bootcamps. Organiseer watersportactiviteiten in het nieuwe park. Er is
behoefte aan meersport- en zwemmogelijkheden in het algemeen (en ook met tijden alleen voor vrouwen).
7. Speeltuinen:
a. Meer en veiliger speeltuinen (vooral voor kleine kinderen).
b. Betrek vrijwilligers als ‘oppassers’ (bijvoorbeeld een ‘speeltuinopa’)
8. Speelbus op het Jan Mulderplein om spel te stimuleren. En een hoog hek eromheen (zodat de voetbal niet steeds wegschiet of
in het water belandt.)
9. Honden:
a. speciale hondenspeelplaats met hek (zorgt voor betere hygiëne rondom),
b. kwispelroutes uitbreiden,
c. zorg dat mensen de poep van hun hond opruimen.
10. Een beter besef van de openbare, gezamenlijke ruimte: niet spugen, niet wildplassen en afval in de vuilnisbak doen.

Voorzieningen en werk
In het kort: deze ideeën gaan soms alleen over voorzieningen of alleen over het vinden van werk. Sommige ideeën maken juist
een combinatie van voorzieningen en werk.
Concrete ideeën:
1. Leegstand winkels Bruijnings Ingenhoeslaan tegengaan. Wat zou het leuk zijn als er bijvoorbeeld pop-up winkels komen.
Stichtingen en scholenzijn vast geïnteresseerd in het opzetten daarvan
2. Meer mogelijkheden voor opzetten van zelforganisaties, bijv. met betaalbare ruimtes.
3. Twee keer per jaar samen zwerfvuil verzamelen met de hele buurt. Maar ook meer afvalbakken in alle straten, ook voor
hondenpoep.
4. Grofvuil alleen buiten zetten op afspraak met de ophaaldienst.
5. Alle winkels toegankelijk maken voor mensen met beperking (oud en jong).
6. Stimuleer mensen die eenzaam zijn of te veel tijd hebben (bijv. door werkloosheid) activiteiten voor de samenleving doen;
specifiek zaken die de wijk beter en mooier maken.
7. Organiseer omscholing om beter aan het werk te komen.
8. In het verlengde van omscholing: uitbreiding van de mogelijkheden en ondersteuning om de Nederlandse taal beter te leren.
Ook voor lage inkomensgroep die geen gebruik kan maken van gesubsidieerde programma’s.
9. Meer ‘snuffelstages’ betere gemeentelijke begeleiding naar vrijwilligerswerk en vast werk. Ook stages om de verwachtingen en
gewoontes van het werken in Nederland te leren (waardoor later beter een baan gevonden kan worden).(uitbreiding)
stageplekken en
10. Wachttijd inburgeringscursus verminderen.
11. Een Repair Café opzetten in Bovenveen (gezellige bijeenkomsten waar mensen elkaar helpen met repareren van apparaten en
elkaar vaardigheden leren).
12. Reparatiewerkplaats voor alle soorten voertuigen (incl. gehandicaptenvervoersmiddelen, fietsen, etc). En een plek om creatief
bezig te zijn met handwerken en handarbeid.

