1. Buurtbarometer - Wat speelt er in en om de wijk?

-

De buurtbarometer is gebaseerd op (eigen) onderzoek en gesprekken met bewoners en
professionals uit de wijk. Daaruit komt één thema steeds opnieuw terug: er is al veel voorhanden aan
initiatieven en kansen. Het ontbreekt met name aan het ruimtelijke, financiële en organisatorische
overzicht om kansen en vraagstukken de juiste plek te geven: van een simpel hardlooprondje tot
prettig oud kunnen worden in je vertrouwde omgeving.

Oosterparkwijk: ruimte en bewoners
overgewicht jeugd in Groningen
Oosterparkwijk t.o.v. andere wijken
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Een mooie wijk - moeilijk aanpasbaar
De Oosterpark is een erg mooie wijk,
met een grote stedenbouwkundige
en architectonische kwaliteit.
Echter: het grootse deel van de
woningen in de wijk is niet geschikt te
maken voor ouderen.

Veel groen - formeel karakter
Er is veel groen in de wijk: parken
en vijvers. Het groen is grootschalig
en formeel. Echter: het groen kan
veiliger, gevarieerder en minder
versnipperd. De randen van de parken
kunnen meer open en uitnodigender.

Ik kom niet in het
park want ik ben
bang voor de
loslopende honden

Sinds FC Groningen
weg is, zijn er minder
sportgelegenheden

De zachte kaart

gemaakt samen met bewoners en professionals uit de wijk

Decentrale opzet – verloren vastgoed
De wijk is voor de Tweede
Wereldoorlog
opgezet
volgens
sociaal-democratische principes met buurthuizen, scholen, winkels
en werkplaatsen geïntegreerd in
de planning en uitvoering. Veel van
deze gebouwen hebben inmiddels
hun functie niet meer en zijn ‘verloren
vastgoed’.

Sterke identiteit - tweedeling
De wijk heeft een sterke identiteit
en van oorsprong een sterke sociale
samenhang. De wijk heeft een
gemengde bevolkingssamenstelling ‘oude’ Oosterparkers, nieuwe import
en studenten. Ouderen zijn er niet
in bijzonder hoge mate en volgens
de prognoses blijft het percentage
ouderen nagenoeg gelijk.

De Zaagmuldersweg
is een racebaan, er
zijn bijna geen zebra’s

Als mij iets gebeurt,
waar moet ik dan
heen?

Relatief slechte gezondheid
De belangrijkste zorgvragen in de
wijk zijn armoede en werkloosheid met daarmee samenhangend slechte
gezondheid.
Het aantal snackbars in de Oosterpark
is twee keer het landelijk gemiddelde.
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Nu:
Een versnipperd speelveld,
minder geld
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Nieuw:
De wijk ontwikkelt zelf wat nodig is,
samen met professionals en overheden

Zinvolle ingrepen
Een gezonde, op preventie van zorg ingerichte wijk is het doel. Pragmatische acties,
praktische, en ontwikkelingen zijn het middel waarmee we bewoners benaderen en
betrekken: we praten niet over gezondheid, maar over stoepen, parken, voortuinen,
golfkarretjes en geld.
Die aanpak is gebaseerd op het wetenschappelijke inzicht - bekende voorbeelden zijn
Healthy Ageing en Machteld Huber - dat zachte kanten zoals sociaal participeren en
zingeving een essentieel onderdeel van gezondheid zijn.
Zingeving kunnen we niet voor een ander regelen. Wel kunnen we het met een ander
hebben over wat hem bezighoudt, en daar acties aan verbinden. Dan worden alle
ingrepen die we plegen, van groot tot klein, zinvol.
Wanneer we klaar zijn..
..is de Oosterpark een stuk beter ingericht op zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen in de wijk; op bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen en kwetsbaren; op
prettig wonen en genieten van de wijk; op dagelijks gezond bewegen, bereikbaarheid
van gezond voedsel en zinvol samenleven. En wanneer we klaar zijn hebben de
Oosterparkwijk en partijen die in de Oosterparkwijk actief zijn de middelen in handen
om het ingezette traject zelf verder te brengen.
Ruimtelijke verbinding en financieel model
Dat doen we door te leveren wat er nu ontbreekt: het leggen van ruimtelijke verbinding
en een financieel model dat ontwikkelingen mogelijk maakt. Behoeftes en wensen uit
de wijk zijn daarbij de motor van ontwikkelingen. Samen met de wijk wordt geld verdeeld
en de aanpak concreet gemaakt. Met het financieel model smeden we nieuwe allianties
tussen bewoners en partijen binnen en buiten de wijk.
Zo geven we de participatiemaatschappij praktisch vorm en maken we maatschappelijke
ontwikkeling in wijken minder afhankelijk van overheden.
Groen, bereikbaarheid en blijfgarantie
We richten ons op drie integrale thema’s waar de hele Oosterparkwijk baat bij heeft
en die ruimtelijke en sociale verbinding tot stand brengen: ‘Park Oosterpark’, ‘Buurt
bereikbaar, gezondheid bereikbaar’ en ‘Blijfgarantie Oosterpark: hoe wil je wonen?’.
Op basis van wensen en behoeftes van bewoners geven we deze thema’s concrete,
praktische invulling: wat is er nu nodig en hoe krijgen we dat voor elkaar.
Ondersteuning van experts
Een gecommitteerd team van onafhankelijke gezondheidsexperts en maatschappelijke
experts met kennis van de wijk ondersteunt ons op het gebied van gezondheid en
ruimte en de behoeften die er spelen in de wijk. Uiteraard betrekken we ook andere
externe partijen wanneer ontwikkelingen hierom vragen.
Positieve aandacht maakt meer mogelijk
Door met ontwikkelingen, projecten en resultaten positieve aandacht te genereren
gedurende het gehele traject blijven we bewoners, partijen en investeerders
betrekken.
De met socialistische idealen gebouwde Oosterparkwijk wordt dé participatiewijk van
de 21ste eeuw. En blijft gewoon de Oosterparkwijk.

Ons financieringsmodel maakt maatschappelijke waarde
nadrukkelijk de basis en drijfveer van ontwikkelingen.
Ontwikkelend beheer van bijvoorbeeld groen en
energie worden middels buurtcoöperaties opgepakt.
Hierdoor ontstaat een directe betrokkenheid van
bewoners bij de wijk en de (geld)stromen die er in en
uit gaan.
Doordat geldstromen en besparingen bijeengebracht
worden in een gebiedsfonds, komt een constante
kasstroom op gang die dit gebiedsfonds jaarlijks
binnenkrijgt. Dit geld kan direct worden omgezet in
een lening. Deze nieuwe financiële middelen kunnen
vervolgens worden ingezet voor nieuwe projecten
in de wijk. Hiermee komt een tastbare, positieve
ontwikkeling op gang die nieuwe investeerders trekt en
betrokkenheid genereert, ook bij de reeds bestaande
partijen in de wijk. Zo koppelen we financiële waarde
direct aan maatschappelijke waarde.
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De buurt bereikbaar is
gezondheid bereikbaar

Beweging, zelfredzaamheid en ontmoeting leveren
een positieve bijdrage aan gezondheid. Door
buurtknooppunten door de hele wijk in te richten en
deze ook goed bereikbaar te maken voor rollators,
zorgen we voor redenen om te bewegen, elkaar
te ontmoeten en de zelfregie te houden. Een
buurtknooppunt kan van alles zijn, van een bankje met
wifi aan het water tot computerhulppunt voor ouderen.
Aan wat voor buurtknooppunt op welke plek behoefte
is bepalen we samen met bewoners.
Aan de Zaagmuldersweg bijvoorbeeld wonen veel
ouderen en zijn veel ouderenvoorzieningen. Het ligt
voor de hand om hier de openbare ruimte veel meer
op in te richten: de auto te gast, rollatorroutes, ruimte
voor fiets en wandelaar, bankjes en groen. En het
doortrekken van de lijn UMCG - Van Starkenborghkanaal
door het Pioenpark heen kan zorgen voor meer
samenhang, veiligheid en bereikbaarheid.

Park Oosterpark

Het vele groen (en blauw) van de Oosterpark krijgt een
gevarieerdere en aantrekkelijkere invulling, waar alle
Oosterparkers wat aan hebben. In de grote, formele
groenstructuur ontstaan zorgvuldig ontworpen,
kleinschalige plekken met diverse functies. Zoals
bijvoorbeeld sportplekken, beweegtoestellen voor
groot en klein, groene tribunes en podia, zwemwater,
barbecue- en picknickplaatsen, hondenspeelplekken,
bloemenvelden en pluktuinen. Ononderbroken,
drempelvrije routes verbinden de verschillende delen
van de groenstructuur tot hardloop- en wandelroutes.
Samen met bewoners bepalen we waar behoefte aan
is op welke plek. Zo ontstaan voor alle bewoners veel
redenen om het groen op te zoeken.

Blijfgarantie Oosterpark:
hoe wil jij wonen?

Weinig woningen in de Oosterpark zijn voldoende
aanpasbaar op de behoeften van ouderen. Ook zijn er
woonbehoeftes in de Oosterpark waar nu nog te weinig
woningaanbod voor is. Samen met woningcorporaties
en andere partijen kunnen we toch zorgen dat
iedereen comfortabel in de Oosterpark kan blijven
wonen. Dat begint bij samen met bewoners goed
kijken naar leefwensen, geld, omgeving, voorzieningen,
gezondheid en mobiliteit en vervolgens naar hoe we
dat samen gaan organiseren.
Er ligt potentie in beschermd wonen binnen de
bestaande bouwblokken (bewoners met ZZP >4),
gemeenschappelijk wonen met gezamenlijke (buurt)
functies en gelijkvloerse, compacte woningen
in gestapelde bouw voor oude, jonge en nieuwe
Oosterparkers

