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Witte vlekken
De invalshoek “Welzijn” wordt zowel in de analyses als in de lijst met potentiële projecten zeer
gemist. Waar het om de analyse gaat ziet men daarbij twee sporen. Het ene spoor vloeit voort uit
de verwachte bevolkingsontwikkeling. Daling van de bevolkingsomvang vermindert het draagvlak
voor voorzieningen in de wijk, waarbij door de toenemende vergrijzing de vraag naar hulp enorm
zal toenemen. Tegelijkertijd (het tweede spoor) zullen de financiële mogelijkheden van de
overheid (gemeente, WMO) om voorzieningen overeind te houden en/of hulp te (doen) bieden
aanzienlijk afnemen. Ouderen zullen daardoor steeds meer aangewezen zijn op de hulp en bijstand
die zij bij familie en hun sociale contacten kunnen vinden. Op de langere termijn is de leefbaarheid
in De Bunders daarom heel erg gebaat bij goed functionerende sociale netwerken, waarin mensen
elkaar ook in geval van nood bij willen staan. De opzet van de wijk maakt, dat die netwerken zich
waarschijnlijk op een vrij laag schaalniveau (straat, buurtje) zullen moeten bewegen. Ontwikkelen
van sociale netwerken is een opgave die net zo centraal zou moeten staan als het op kwaliteit
houden van de fysieke leefomgeving. Sterker nog, veel van de opgesomde fysieke projecten zouden
ingezet kunnen worden om sociale netwerkvorming te bevorderen en “jong” met “oud” in contact
te brengen.

Gemiste projecten
Vanuit die Welzijnsinvalshoek wordt ook een serie mogelijke projecten gemist die met name op het
bevorderen van sociale netwerkvorming gericht zijn. Dat zijn vaak kleine en niet heel spectaculaire
initiatieven die voorsorteren op toekomstige vergrijzing en die jong en oud ook bij elkaar kunnen
brengen. Als voorbeelden zijn genoemd:
 de website van de wijkraad benutten voor het opzetten van een netwerk voor burenhulp;
 computercursussen en/of wegwijs in social media voor ouderen door jongeren;
 combineren daarvan met de ruimten en faciliteiten op de scholen;
 open podia bij schoolevenementen (wij ook uitnodigen)
 meer evenementen op de niveaus van wijk en vooral buurten
Als fysiek project wordt gemist:
 nieuwe plek voor de hangjongeren in Bunderspark
 uitbouwen het Bundertje met ontmoetingsruimte (theehuis) en betere bereikbaarheid voor
langzaam verkeer
Ook (re)organisatie van de wijkvereniging zou een “project” kunnen zijn. Deze zou zich voor de
korte termijn moeten richten op het op poten zetten van buurt/straatverenigingen. Daarvoor zou
de raad bijvoorbeeld kleinschalige evenementen op die niveaus kunnen entameren om vervolgens
mensen te benaderen die er actief op willen zijn. Ook herinrichten van groengebiedjes kan zich

goed lenen voor het starten van samenwerkingsverbanden op straat/buurtniveau die zich
vervolgens ontwikkelen tot verenigingen met een breder werkterrein. De wijkvereniging zelf zou
zich ten opzichte van die verenigingen facilitair moeten opstellen. Dat kan ook bestaan uit het
beschikbaar stellen van materiaal voor buurt/straatactiviteiten.

Prioriteiten
Op fysiek niveau wordt het winkelcentrum als prioriteit nummer 1 gezien. Voorkomen moet
worden dat het verloedert door op korte termijn:
 zo snel mogelijk programma voor de leegstaande ruimten te vinden (liefst dagelijkse
voorzieningen, maar andere functies mogen ook);
 nu beginnen met de openbare ruimte beter in te richten en goed te onderhouden;
 de hangjongeren (’s ochtends van de scholen, ’s avonds uit de buurt) zien te verplaatsen
en gebouwen en ruimten goed schoon te maken.
Voor de langere termijn zou ingezet moeten worden op “upgraden” van de woningvoorraad,
uitbreiding met verzorgingsfuncties en wellicht nieuwe winkelfuncties.
Op de combinatie tussen fysieke kwaliteit en welzijn liggen alle projecten die inzetten op
verbetering van de directe leefomgeving. Primair doel moet zijn om sociale netwerken te
stimuleren, met het op peil houden van de leefomgeving en de waarde van vastgoed als
motiverende drijfveren. Daarnaast kunnen zulke projecten ertoe bijdragen dat de bewoning in
'probleembuurtjes' (Meeuwendonk bijvoorbeeld) beter wordt, ook omdat de bewoners elkaar
rondom het project leren kennen en elkaar kunnen aanspreken. Op dit gebied kan een heel
programma worden ontwikkeld dat in de loop van de komende tien jaar wordt uitgevoerd.
Belangrijk is wel dat twee ervan op korte termijn gaan draaien, ook opdat successen geboekt
moeten worden als voorbeeld voor andere buurten.
Vooral via de wijkvereniging kunnen tal van het type projectjes en activiteiten gaan lopen zoals
vanuit de invalshoek welzijn naar voren zijn gebracht. Eigenlijk zou daar onmiddellijk mee
begonnen moeten worden als positieve insteek voor sociale cohesie op straat/buurtniveau.
Creatief zijn en vervolgens gewoon gaan doen.
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