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1 Inleiding 
In dit jaarverslag staan onze activiteiten en ervaringen met het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, 

(de Wijkcoöperatie) Oost voor Elkaar en de krant Wegwijs in Oost in 2019 alsmede de stand 

van zaken rond organisatie en financiën. In de bijlagen staan financieel overzicht en toelichting 

alsmede overzichten van de informatie- en hulpvragen die wij in 2019 hebben ontvangen. 

2 Voorgeschiedenis 
Op 1 september 2017 is het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost van start gegaan. De behoefte aan 

een Wijkinformatiepunt stond al bijna tien jaar op de agenda van de wijkraad Oost. Wijkraad en 

bewoners hebben het informatiepunt in de wijk uiteindelijk via een burgerinitiatief gerealiseerd, 

met financiële ondersteuning uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.  

Het wijkinformatiepunt wil een herkenbare, onafhankelijke en transparante plek in de wijk zijn 

om bewoners te laten kennisnemen van de vele mogelijkheden in de wijk en de stad Utrecht om 

zelf regie te nemen op basis van de beschikbare kennis en informatie.  

Dankzij de nieuwe subsidieregeling ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners’ 

van de gemeente Utrecht konden we in 2019 doorpakken met het organiseren van burenhulp 

en -netwerken met en via de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. Ook is de krant Wegwijs in Oost 

uitgebracht en is meegewerkt aan verbindende initiatieven. 

3 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost 
Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost was in 2019 op drie dagdelen in de week geopend, veelal 

bij Podium Oost op de Oudwijkerdwarsstraat. Van 1 april tot en met 1 oktober 2019 zat het 

informatiepunt in de tuinkas van de Wilg, dit als experiment. Dit heeft niet geleid tot meer 

bezoekers op de maandagmiddag. De openingstijden in 2019: 

- maandag van 14.30 tot 16.30 uur  

- dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur 

- woensdag van 14.30 tot 16.30 uur 

Na de zomer is gestart met kennismakingsochtenden met koffie en cake of koek op elke derde 

dinsdag van de maand. Ook mensen zonder vragen zijn dan welkom om kennis te maken met 

het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en Oost voor Elkaar. Voor deze kennismakingsochtenden 

wordt apart geflyerd in supermarkten en buurtcentra in de wijk. 

Aantal informatievragen 

2019 was het tweede jaar waarin het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost volwaardig draaide. En in 

2019 zijn meer informatievragen ontvangen als in 2018. 163 in 2018 tegenover 183 in 2019. Na 

ruim twee jaar valt het volgende op: 

- gesprekken duren soms 45-60 minuten of meer, omdat bij een aantal mensen veel speelt 

en zij ook hun verhaal kwijt willen. 

- een aantal mensen is frequent bezoeker van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, het lijkt 

alsof het punt voor hen als vertrouwenspersoon functioneert. De (vertrouwens)relatie die 

wordt opgebouwd heeft kenmerken van lichte begeleiding. 

- de meeste vragen worden gesteld door mensen uit de buurt Oudwijk, omdat voor hen het 

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost dichtbij zit. Utrecht Oost telt in totaal 13 buurten. De 12 



            

                      

andere buurten worden niet of anderszins bediend. Zo houdt buurtconciërge Sterre in de 

Schildersbuurt elke dinsdagochtend een spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. 

 
Foto’s: aanwezig en zichtbaar op buurt- en wijkevents 

Communicatie 

De bekendheid van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is verder vergroot via: 

- een nieuwe flyer die breed in de wijk is verspreid. 

- aanwezigheid op grote bijeenkomsten in de wijk, zoals de Buurtparade Puur Oost en de 

Lichtjestocht. Deze marktkraampjes zijn samen bemenst met Oost voor Elkaar. Deze grote 

buurtbijeenkomsten waren georganiseerd door de buurtconciërge in de Schildersbuurt in 

opdracht van de ondernemersvereniging Puur Oost.  

- verschijning en verspreiding van de krant Wegwijs in Oost in september 2019 in een oplage 

van 14.000 exemplaren. 

- activiteitenladder Podium Oost Krant, een bijlage van Oostkrant die vier keer per verschijnt. 

 
Foto’s: onze website en de nieuwe flyer 

Onze website, www.wijkiformatiepuntutrecht.nl, wordt steeds beter bezocht. In 2018 bezochten 

volgens de statistieken gemiddeld 50 mensen per dag de website. In 2019 waren dat er 

gemiddeld 75. Wij ontvangen nog steeds signalen dat de website een zeer compleet overzicht 

geeft wat er in de wijk te doen is.  Ook worden we steeds vaker benaderd door stedelijke 

initiatieven die ook een plekje op de website willen. Dit was een van de aanleidingen om in 2020 

de overstap naar een interactief platform te gaan maken.  

http://www.wijkiformatiepuntutrecht.nl/


            

                      

Vrijwilligers 

Het vrijwilligersbestand is gegroeid naar 10 personen: 

a. houden van spreekuren: twee vrijwilligers 

b. Wegwijs in Oost: vijf vrijwilligers 

c. ondersteunende activiteiten: drie vrijwilligers 

Professionalisering en kennisdeling 

In het kader van professionalsering en kennisdeling is samen met het Wijkinformatiepunt 

Vondelpark een workshop georganiseerd waarin ervaringen zijn uitgewisseld. Ook zijn diverse 

informatiepunten uit de andere Utrechtse wijken op bezoek geweest of hebben informatie 

opgevraagd. Aan verzoeken van andere punten wordt altijd meegewerkt. Op locatie op bezoek 

werkt goed, omdat dan ook zichtbaar is vanuit welke omgevingen de informatiepunten werken. 

Daarnaast worden regelmatig teambijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd. 

Vaste waarde, weinig inbedding 

Onze indruk is dat het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost in twee jaar tijd een vaste waarde in de 

wijk is geworden. We bereiken echter niet iedereen in de wijk, omdat we sterk vanuit Podium 

Oost (lees: buurt Oudwijk) opereren. Dit vanuit praktische overwegingen. We kunnen niet voor 

elk dagdeel aparte communicatiemiddelen en huurovereenkomsten maken, zeker niet met de 

beschikbare middelen. En er is overlap met andere initiatieven of organisaties in de wijk. 

Voor het optimaal en breed functioneren in de wijk is een duidelijke positionering en facilitering 

van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost nodig. Voorwaarden voor succes zijn opname in de 

sociale kaart vanuit de gemeente en het breed delen van het bestaan van het informatiepunt en 

wat dit punt inhoudt, ook door stedelijke en wijkpartners. Dit draagt bij aan transparantie voor de 

bewoners van Oost, wat betreft wie, wat doet en waar men daarvoor moet zijn. Afstemming met 

wijkpartners is er. Er is regelmatig contact. Tot werkafspraken en inbedding in de structuur in de 

wijk is het nog niet gekomen.  

4 Oost voor Elkaar 
Op zondag 26 mei 2019 vond na enkele maanden voorbereiding de startbijeenkomst plaats van 

Oost van Elkaar. Een startbijeenkomst die breed was aangekondigd in de wijk om ook 

vrijwilligers te werven en de eerste praktische hulpvragen in de wijk aan te boren. Bij het 

opzetten van een nieuwe dienst en behorende organisatie komt veel kijken. Er is gekozen om 

stapsgewijs de benodigde organisatie vorm te geven. 

 
Foto’s: startbijeenkomst op 26 mei 2020 



            

                      

De startbijeenkomst trok 60 bewoners die zijn geïnformeerd over de plannen van Oost voor 

Elkaar en daarna in groepen hebben meegedacht rond thema’s in de wijk. Van de bijeenkomst 

is een apart verslag gemaakt dat is teruggekoppeld naar alle deelnemers en op onze website te 

vinden is.  

Praktische hulpdienst 

In mei 2019 is ook de praktische hulpdienst van Oost voor Elkaar begonnen met het matchen 

van praktische hulpvragen aan actieve bewoners die zich voor medebewoners willen inzetten. 

De passies en de talenten van bewoners zijn leidend bij de matching, bewoners worden alleen 

ingezet voor hulpvragen die aansluiten bij hun interesses. In 2019 zijn 71 bewoners geholpen 

met vervoer, klusjes of sociaal contact. De meeste hulpvragen kwamen uit Oudwijk waar we de 

meeste bekendheid genieten vanwege het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost.  

Bij het merendeel van deze hulpvragen van bewoners betrof het eenmalige, kortdurende en 

overzichtelijke klussen. Verrassend waren de vragen van enkele bewonersgroepen. Die vragen 

gingen vooral over het aanpassen van de woning of hun woonomgeving in verband met ouder 

worden. In een viertal situaties troffen we schrijnende situaties aan: een bewoner die achter de 

voordeur lag vanwege een valpartij en drie keer een zwaar verwaarloosde woning, inclusief de 

bewoner zelf. Hiervoor is contact gezocht met zorg- of hulpverleners in de wijk. 

De meeste bewoners (53) wisten ons zelf te vinden via telefoon, e-mail of dankzij een bezoek 

aan het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. 18 keer is een bewoner naar ons doorverwezen door 

een wijkpartner: 2 x POH-er (uit Noordoost), 1 x fysiotherapie Oost, 14 x buurtteam Oost en 1 x 

door de NIZU-ambassadeur die actief is in de wijk. Wijkpartners zijn blij met Oost voor Elkaar, 

maar lijken het spannend te vinden om mensen naar ons door te verwijzen. 

Inzet van studenten 

Naast hulpvragen voor kortdurende praktische hulp kreeg Oost voor Elkaar, vooral via het 

buurtteam Oost, ook verzoeken binnen voor langdurige ondersteuning, zoals elke week 

boodschappen doen of elke week wandelen met een dementerend persoon. Daarbij viel op dat 

de meeste mensen met vragen voor langdurige praktische steun geen beroep kunnen doen op 

familieleden of buren en geen kinderen hebben. Het betrof ook veelal vrouwen van boven de 60 

jaar.  

  

Foto’s: hechte samenwerking met ROC Midden-Nederland 



            

                      

Het bleek in eerste instantie erg lastig om deze langdurige hulpvragen met vrijwilligers te 

beantwoorden. Deze vragen hebben we echter wel kunnen oppakken door de inzet van ROC-

studenten. Eerstejaars ROC-studenten moeten een half jaar lang een dag in de week stage 

lopen met als opdracht veel contact met mensen te maken. Deze stageopdracht sluit perfect 

aan bij de behoefte aan langdurige praktische ondersteuning. Eind 2019 zijn twee MBO-

studenten bij ons aan de slag gegaan. Een student komt gemiddeld bij drie mensen thuis, 

steeds voor een klein uurtje.  

Met ROC Midden- Nederland is verder onderzocht wat nog meer stagemogelijkheden in de wijk 

zijn. Inmiddels lopen ook vier doktersassistenten in opleiding mee met een gepensioneerde 

huisarts in de wijk. Dit gebeurt ook onder de vlag van Oost voor Elkaar. ROC Midden-Nederland 

wil graag nog meer studenten bij Oost voor Elkaar stage laten lopen, ook voor digitale 

ondersteuning bij mensen thuis. Hiervoor hebben we evenwel meer vrijwillige stagebegeleiders 

nodig die voldoen aan de vereiste competenties. Ook de coördinatie is een extra aandachtspunt 

indien grote aantallen studenten bij ons stage gaan lopen. 

Vrijwillige inzet en waardering  

Het sociaal kapitaal van Oost voor Elkaar zijn actieve bewoners die zich vrijwillig voor de wijk 

willen inzetten. In 2019 hebben ruim 40 bewoners zich gemeld voor het verlenen van kleine 

diensten. Het aanbod aan vrijwilligers is verhoudingsgewijs veel groter dan de vraag. Het 

hulppotentieel in Utrecht Oost is naar onze indruk groot. Het is eerder de kunst om meer 

hulpvragen binnen te krijgen. Dat vereist nog meer bekendheid in de wijk, werkafspraken met 

wijkpartners over doorverwijzing en meer proactief en buurtgericht werken.  

  
Foto’s: de Oost voor Elkaar Medaille en de Wijkkalender 2020 

Waardering van actieve wijkbewoners en mantelzorgers is voor Oost voor Elkaar van wezenlijk 

belang. In 2019 hebben we gezocht en geëxperimenteerd met manieren om betrokken en 

actieve mensen in de wijk voor hun activiteiten te waarderen. Dit heeft geleid tot een 

wijkkalender Oost voor Elkaar (met tekeningen van bewoners) en een Oost voor Elkaar 

Medaille die eind 2019 is uitgereikt aan mensen die eerst konden worden genomineerd. In 

totaal zijn 30 Oost voor Elkaar Medailles uitgedeeld aan actieve bewoners en mantelzorgers, 

samen met een cadeaubon en een exemplaar van de Wijkkalender. 

Na de zomer 2019 is ook gestart met wijkborrels om betrokken en actieve bewoners met elkaar 

te verbinden. Elke laatste vrijdag van de maand vindt de wijkborrels plaats waar ook nieuwe 

ideeën kunnen worden ingebracht en/of gepresenteerd aan betrokken bewoners. De wijkborrels 

hebben de eerder in het project aangekondigde driemaandelijkse netwerkbijeenkomsten 



            

                      

vervangen. Netwerkbijeenkomsten zijn geschikt voor professionals overdag, bewoners willen 

liever een (gezonde en gezellige) wijkborrel aan het eind van de dag. 

Strategische betrokkenheid en inzet 

Tijdens de startbijeenkomst van Oost voor Elkaar hebben zich ook bewoners gemeld met het 

aanbod graag te willen meedenken over de verdere ontwikkeling van Oost voor Elkaar. Het gaat 

om bewoners die buurtnetwerken trekken of op een andere manier betrokken zijn. Deze 

bewoners gaven aan de versnippering van activiteiten, initiatieven en vooral organisaties in de 

wijk onwenselijk te vinden. Een aantal mensen meldde zich aan voor het bestuur van de 

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. Een aantal andere actieve bewoners wilde participeren in de 

werkgroep ‘Buurtnetwerken en buurtassistenten’.  

 
Foto’s: uitwisseling met buurtcoöperatie in Apeldoorn-Zuid 

De werkgroep ‘Buurtassistenten en buurtnetwerken’ is in totaal vier keer bijeen geweest. Met 

vertegenwoordigers van de ‘Buurtcoöperatie Zuid Doet Samen in Apeldoorn-Zuid en aan de 

hand van casussen is gesproken over wat de wijk Oost nodig heeft vanuit het perspectief van 

bewoners. Ook professionals en wijkbureau waren voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. 

Conclusie na vier sessies was dat er overleg moest komen met gemeente en wijkpartners over 

de enorme versnippering in de wijk. Dit overleg is eind 2019 opgestart en heeft geleid tot twee 

bijeenkomsten met gemeente en wijkpartners. Hierna is toegewerkt naar het projectvoorstel 

‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’. 

Verbinden van initiatieven 

Oost voor Elkaar wordt door veel bewoners en ook sociaal of ICT-ondernemers benaderd voor 

samenwerking. Met initiatiefnemers vindt altijd een gesprek plaats. In een aantal gevallen heeft 

dat geleid tot samenwerkingsprojecten. 

Er is in 2019 samenwerking verkend en/of gerealiseerd met: 

• De Wilg: dit heeft geleid tot een bakmiddag waar bewoners met jonge meiden appeltaarten 

hebben gebakken voor de startbijeenkomst van Oost voor Elkaar. 

• BuurtMobiel: behoeftenonderzoek in de wijk gedaan naar kleinschalig wijkvervoer, 

presentatie tijdens wijkbijeenkomst en overleg met gemeente en BuurtMobiel. Tijdens het 

onderzoek hebben drie vrijwillige chauffeurs zich aangemeld. 

• U in de Wijk: onderzoek of ook Oost een eigen tv-kanaal zou kunnen krijgen. Animo voor 

een tv-kanaal bleek vooralsnog beperkt. 

• diverse aanbieders van seniorendiensten: een geplande workshop met POWER ging niet 

door vanwege capaciteitsproblemen bij POWER. Een ander initiatief heeft gebruik gemaakt 

van de communicatiekanalen van Oost voor Elkaar. 



            

                      

• Power by Peers en SAMEN030; heeft geleid tot de training Mental Health First Aid met 12 

deelnemers over hoe als bewoner of professional om te gaan met psychische uitdagingen. 

• GebiedOnline: over het gaan inzetten van een digitaal en interactief platform. 

• Hogeschool Utrecht: over een studieproject in de wijk rond het thema ‘Sociale veiligheid’. 

• Eerstelijnszorg/Utrecht Oost Gezond: meegewerkt aan netwerkbijeenkomst over Positieve 

gezondheid door op verzoek actieve bewoners hiervoor te benaderen. 

 
Foto’s: verbindende bijeenkomsten en initiatieven 

Verder is in 2019 verkend of het tabletpilot uit 2018 een vervolg kon krijgen en of we kunnen 

aansluiten bij landelijke ontwikkelingen in het kader van GROZ, een nieuw programma voor de 

kanteling van gezondheid en zorg met een prominente en sturende rol voor gemeenschappen 

en burgercollectieven, opgezet vanuit Health~Holland. 

5 Krant Wegwijs in Oost 
Een aparte activiteit van Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht Oost was het uitbrengen van de krant 

Wegwijs in Oost, als bijlage van de Oostkrant. Aanleiding was de behoefte van oudere wijkbewoners 

aan een betere informatievoorziening over wat er voor hen beschikbaar is aan activiteiten en 

organisaties in de wijk. Na een vol jaar voorbereiding is de krant in september 2019 voor het eerst 

verschenen. De onafhankelijke redactie van de krant bestaat uit vijf bewoners. De krant is goed door 

de beoogde doelgroep ontvangen. Na de tweede editie in 2020 wordt de krant geëvalueerd.  



            

                      

     
Foto’s: voor- en achterkant van Wegwijs in Oost 

6 Bestuur & organisatie 
Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is in 2017 opgezet door Anja van der Aa en Sonja 

Willemsen. De stichtingsvorm was een eis om middelen te krijgen voor de pilot in 2017. Een 

stichting met slechts twee bestuursleden is te smal voor een wijkorganisatie die diverse 

wijkdiensten wil organiseren voor en door bewoners. Daarom was in 2019 ook de ambitie het 

oprichten van een wijkcoöperatie. De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is 10 december 2019 

opgericht. Met de beoogde bestuursleden was allereerst een visiedocument opgesteld met 

ambities, doelen, waarden, spelregels en basisuitgangspunten voor de organisatie. 

Voor de coördinatie van de verschillende activiteiten die in 2019 onder de vlag van de Stichting 

Wijkinformatiepunt Utrecht zijn uitgevoerd, is het afgelopen jaar gewerkt met vrijwillige 

coördinatoren. Deze coördinatoren ontvangen een vrijwilligersvergoeding, omdat zij veel 

verantwoordelijkheid nemen en de continuïteit van werkzaamheden moet zijn geborgd. Er zijn 

vergoeding uitgekeerd voor de coördinatie van het wijkinformatiepunt, communicatie van het 

wijkinformatiepunt, communicatie voor de wijkcoöperatie, beheer van de website en coördinatie 

van Wegwijs in Oost. 

Daarnaast is er een wijkondersteuner voor de algehele coördinatie en de ondersteuning van het 

bestuur. De wijkondersteuner jaagt ook nieuwe activiteiten en initiatieven aan en is het eerste 

aanspreekpunt voor wijkpartners, gemeente en andere partners. 

Groot aandachtspunt is professionalisering van de organisatie, inclusief het inrichten van een 

back office (computer, printer, mailprogramma’s en ICT-ondersteuning). De focus lag de 

afgelopen twee jaar op het opstarten van vele activiteiten met minimale middelen. We zijn 

daarom in 2019 extra zuinig geweest om middelen over te houden voor de nodige investeringen 

in professionalisering en back office.  



            

                      

In 2020 wordt  bekeken hoe Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en de Wijkcoöperatie 

Oost voor Elkaar zich tot elkaar verhouden. Een mogelijke optie is dat de stichting wordt 

opgeheven en dat het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost een zelfstandig onderdeel van de 

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar wordt. 

De samenwerking met professionele organisaties, stedelijk of in de wijk, verloopt nog steeds 

moeizaam, omdat er verschil is van visie is en onduidelijk blijft wie wat doet. Verzoeken aan 

betrokken organisaties, de eerstelijnszorg uitgezonderd, om transparantie over hun activiteiten, 

onze deelname aan overleggen en onze behoefte aan zakelijke afspraken werden niet altijd 

gehonoreerd. Daarom is vanuit de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar het initiatief genomen voor 

het project ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ dat als doel heeft om in de wijk tot een bestuurlijke 

samenwerkingsovereenkomst te komen.  

7 Financiën 

2019 was het eerste jaar waarin wij met nieuwe begrotingen hebben gewerkt. Voor het 

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost diende de eerdere pilotfase als voorbeeld. Voor Oost voor 

Elkaar was er geen voorbeeld.  

In totaal hadden we in 2019 een budget van € 46.600,- te besteden. Middelen die we hadden 

gekregen van de gemeente Utrecht in het kader van de nieuwe subsidieregel 

‘Wijkinformatiepunten en buurtnetwerken door bewoners’ en vanuit het Initiatievenfonds voor de 

krant Wegwijs in Oost. We zijn in 2019 voorzichtig geweest met de besteding van deze 

middelen om geld te kunnen reserveren voor professionalisering en backoffice. Hierover is een 

aparte notitie geschreven. In totaal is in 2019 een budget € 8.000,-  gereserveerd voor 

professionalisering en backoffice dat in 2020 zal worden besteed. 

De boekhouding van Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is in 2019 uitbesteed aan een 

administratiekantoor. Dit vanuit het basisuitgangspunt dat uitbetalen, administratie en 

penningmeesterschap gescheiden functies moeten zijn. In 2020 wordt opnieuw gekeken hoe dit 

binnen de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar wordt georganiseerd. 

8  Toekomst 
In 2019 zijn nieuwe stappen gezet om voor en met zoveel mogelijk door bewoners vorm te 

geven aan wijkgerichte informatievoorziening en burenhulp en -netwerken. Daarbij hebben wij 

aan de ene kant veel enthousiasme en bereidheid ervaren bij wijkbewoners om mee te denken 

en mee te helpen. Aan de andere kant zien wij ook scepsis: kunnen bewoners dit wel? Hoelang 

houden jullie dit vol? 

De randvoorwaarden voor bewonersinitiatieven zijn niet ideaal: onduidelijkheid over de rol en 

positie ten opzichte van professionele organisaties, het gebrek aan bestuurlijke afspraken en de 

zeer beperkte middelen. 2020 moet het jaar worden waarin de gewenste duidelijkheid wordt 

gerealiseerd. Daarom hebben wij initiatief genomen voor het project ‘Buurtgezondheid Utrecht 

Oost’. Dat gemeente en wijkpartners actief aan het projectvoorstel hebben meegewerkt stemt 

ons positief. Hoopgevend is ook dat de gemeente werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor 

informele zorg en de belangstelling vanuit de regionale Health Hub Utrecht en landelijk vanuit 

Health~Holland. 

  



            

                      

Bijlage III: overzicht van informatievragen (A), praktische hulpvragen (B) & vanuit 

buurtgroepen in Oost (C) 

 

(A) Informatievragen 
183 Mevr. heeft veelvuldig negatieve ervaring 

met fietsenstalling. Ouderen onvriendelijk 
door trappen en behandeling personeel. 

Kenbaar maken bij Gemeente, ACO en 
ouderenburgemeester. Gegevens opgezocht 
en meegegeven. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

182 Mevrouw vertelt over haar huisopruiming. 
Heeft LP waar kan ze daarmee naar toe 
om te verkopen? 

Discogs.com en adressen in Utrecht 
meegegeven om langs te gaan 

Oudwijk 60-65 Vrouw 

181 Mevrouw vraagt informatie voor hulp bij 
ontruiming woning van de woning van 
haar moeder. 

Opgeschreven en mogelijkheden nagegaan. Oudwijk 60-70 Vrouw 

180 Mevrouw zoekt hulp bij invullen e-
learning MHFA. 

Nog niet gelukt, omdat mevrouw niet is 
aangemeld als deelnemer. Daarom e-mail 
naar organisatie gestuurd. 

Oudwijk 69 Vrouw 

179 Mevrouw zoekt voor vriendin 
mogelijkheden voor huishoudelijk hulp na 
operatie. 

Opties geschetst: medische urgentie via 
huisarts, buurtteam, PGB of zelf betalen. 

Biltstraat 65 Vrouw 

178 Mevrouw zoekt informatie over 
aquarelcursus op maandag bij Podium 
Oost. 

Gegevens van Katrien Janssens meegegeven 
op kaartje.  

Schilders-
buurt 

78 Vrouw 

177 Meneer komt informatie vragen over 
opzetten Wijkinformatiepunt in Lombok 

Geïnformeerd over site, mogelijkheden en 
aangeboden alle informatie van ons toe te 
zenden. 

Lombok 60-70 Man 

176 Mevrouw komt praatje maken en vertelt 
hoe bezoek aan Juridisch Loket is 
verlopen 

 
Oudwijk 60-65 Vrouw 

175 Mevrouw heeft vragen over 
mogelijkheden haar huis aan te passen 

    

174 mevrouw zoekt tijdelijk onderkomen voor 
familielid uit Canada ivm opname 
moeder in Diak 

Adressen gezocht en gegeven o.a. 
Bloemstraat 15 

Oudwijk 
 

Vrouw 

173 Mevr. wil graag haar verhaal kwijt over 
de hinder in huis en de stappen, die ze 
heeft genomen. Wil nu naar juridisch 
loket. Tijden besproken 

Geluisterd en gewezen of adres en tijden. Oudwijk 
 

vrouw 

172 Waar kan ik terecht om tegen te houden 
dat studenten in onze straat twee 
opeenvolgende nachten feesten (via 
briefje aangekondigd) 

Doorverwezen naar wijkbureau.  Oudwijk 70-80 Vrouw 

171 Wat is de vergoeding voor alternatieve 
therapie in de U-polis 2020. 

Er is geen wijziging met vorige jaar. Het blijft 
250 per jaar. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

170 Zit er lood in mijn watertoevoerleidingen Maak foto van aansluiting in de keuken en de 
badkamer. Als het kan ook onder de vloer. Dit 
laten zien aan deskundige of WUO. 
Woningbouw bellen. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

169 Professional POH belt met verzoek of ik 
weet wie voor maatje kan zorgen voor, 
praatje, boek halen in bieb, ommetje, 
koffie komen drinken etc. en hoe ze met 
OvE in contact komt. 

Mailadres Oost voor Elkaar gegeven. Gezegd 
dat op maandag Anja zelf aanwezig is. 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

168 Meneer zoekt contact met expats om af 
en toe in een café te kletsen met andere 
mensen. 

Gewezen op expats netwerk op facebook en 
café Primus waar ze bij elkaar komen. 

Oudwijk 70 Man 

167 Mevrouw is tegoedbon kwijt. Wil bellen 
naar de Goede winkel 

Opgezocht en gebeld. Daarna besproken. Oudwijk 60-70 Vrouw 

166 Wil graag Rechtstreeks van U-centraal 
bellen. Vrijwilliger, die klusje komt doen, 
neemt geen contact op. Wil dit 
korstsluiten. 

Gebeld en besproken. Oudwijk 60-70 Vrouw 

165 Vraag van professional in de wijk: wat 
kan ik doen als ik signaleer, dat een zeer 
oude mevrouw verwaarloosd is. 

Buurtteam, was zo snel niet bereikbaar(namen 
geen telefoon op) en gaf geen snelle reactie. 
Kerken in de buurt, die misschien kunnen die 
meer contact kunnen leggen met mevrouw. 
Uiteindelijk gaat ze samen met buurtteam 
langs. 

Schilders-
buurt 

30-40 Vrouw 

164 Wat is nu precies het wijkinformatiepunt 
en wat doet de coöperatie? Ik zou graag 

Kort wijkinfopunt en coöperatie toegelicht. De 
ordeningsvraag is echt een vraag voor de 

Oudwijk 80-100 Vrouw 



            

                      

ondersteuning willen bij het ordenen van 
mijn administratie 

coöperatie. Ik breng de vraag in en we kijken 
of we kunnen matchen 

163 Wat doet het wijkinfopunt eigenlijk? en 
hoe vaak zijn jullie er? 

Kort toegelicht. Is een van de vaste bezoekers 
van PO. Ze heeft geen vragen, haar man leeft 
ook nog, maar goed om te weten dat dit er is.  

Oudwijk 80-100 Vrouw 

162 Ik ontving een mail van jullie waarin ik 
mensen kan nomineren voor een 
medaille. Hoe werkt dat? 

Samen even naar de mail gekeken en ze weet 
nu wat ze moet doen. Ze had twee 
kandidaten.  

Oudwijk 60-70 Vrouw 

161 Kunnen we zorgen dat er meer aandacht 
is/komt voor wonen/woonvormen in Oost 
in de toekomst: ik merk in de praktijk, 
werk bij een huisartsenpraktijk, dat 
steeds meer mensen hier tegenaan 
lopen 

Aangegeven dat dit vaker aan de orde is. Mail 
gestuurd naar Sonja om dit namens deze 
mevrouw bij de wijkraad aan de orde te 
brengen en stuur haar een mail om ook nog 
even de info hierover op de website onder de 
aandacht te brengen.  

Oudwijk 60-70 Vrouw 

160 Mevr. wil graag overlast van structureel 
plaatsen auto voor uitrit fietsen/ 
brommers melden 

Doorverwezen naar Wijkagent en Slim melden 
gemeente. Site en app. 

Oudwijk 60-70 50-60 

159 Mevr. Heeft vraag over contact met 
Slachtofferhulp. Communicatie met 
hulpverlener, die een aanvraag voor 
vergoeding doet verloopt moeilijk. 

Mevrouw belt hier(zelf geen mobiel) met 
slachtofferhulp. Naar tevredenheid 
afgehandeld  

Oudwijk 60-70 Vrouw 

158 mevrouw heeft vraag voor OvE over 
bankje inde Goede Winkel en vervoer 
voor het bankje. 

Met haar besproken en gekeken op de site en 
doorgegeven aan OvE 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

157 Mevrouw wil graag deelnemen aan 
cursus bloemschikken in de ochtend. 

Bloemschikken kan alleen in de middag, 
gekeken naar andere creatieve activiteiten. 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

156 1) Hoe is de overdracht geregeld voor 
opvang van de patiënt bij ontslag uit het 
ziekenhuis? Wordt deze overgang naar 
de thuissituatie altijd op tijd besproken 
met de patiënt en hem/haar voldoende 
tijd gegeven om zaken die nodig zijn voor 
de opvang thuis goed te regelen? 
2) Hoe snel kan de wijkverpleegkundige 
worden ingeschakeld? 
3) Is er een mogelijkheid om met een 
deskundige door het huis te lopen om te 
bezien welke aanpassingen er moeten 
komen? 

Vragen naar aanleiding van buurtbijeenkomst. 
Vragen neergelegd bij eerstelijnszorg. Binnen 
week terugkoppeling beloofd. 

Stolberg-
laan 

70-80 Divers 

155 Mevr. belt met vraag over hulpvraag bij 
OvE. Wil meer informatie. Uitleg gegeven 
en gezegd dat Anja zal bellen morgen. 

Gelijk Anja van OvE gebeld. Mevrouw wordt 
gebeld door Anja. 

Rubenslaan 
en 
omgeving 

70-80 Vrouw 

154 Mevr. heeft respijtzorgvraag. Ze wil naar 
mantelzorgdag. Ze heeft echter geen 
óppas' voor demente partner. Ze heeft 
mantelmaatje. Dat is alleen praten. Ze 
zoekt praktische hulp. Heeft ook cursus 
mantelzorger U-Centraal gevolgd. Fijn, 
echter mevrouw blijft zich alleen voelen 
in oplossen van de praktische 
problemen. 

www.mantelaar.nl, 0850643030, 
handeninhuis.nl mantelzorg.nl, U-centraal 
(mevrouw heeft daar al contact mee) praten is 
fijn en niet genoeg. Tip: houd Oost voor Elkaar 
in de gaten. 

Oudwijk 70-80 Vrouw 

153 Meneer heeft vraag over invulling 
winkelbestand. Wordt heel erg eenzijdig. 
Signaleert ook opeens veel expats. 
Minder aantrekkelijk/gezellig voor 
bewoners. 

Gewezen op spreekuur Wijkwethouder en 
Telefoonnummer Wijkbureau gegeven. 1 
november inloopspreekuur wijkwethouder 

Buiten 
Witte-
vrouwen 

 
Vrouw 

152 Mevrouw heeft vraag over aanschaf 
cursus afwikkelen. 

Mogelijkheden voor betalen besproken. 
PayPall of creditcard heeft mevrouw niet. 
Betaling via familielid (zoon, etc) is wellicht 
optie? 

Oudwijk 80-85 Vrouw 

151 Mevr. belt met vraag voor Oost voor 
Elkaar over vervoer kat naar dierenarts. 

ingesproken en doorgegeven aan Anja Buiten 
Witte-
vrouwen 

 
Vrouw 

150 Mevr. belt met vraag waar en wanneer 
Repair Café. 

mevrouw teruggebeld Oost 70-80 Vrouw 

149 mevrouw komt even voor praatje en 
koffie. 

Wat gedronken en weer vertrokken Oudwijk 60-70 Vrouw 

148 Mevrouw vraagt wie haar ketel met 
spoed kan repareren.  

Blijkt huurwoning. Stadherstel gebeld en 
geregeld dat spoeddienst morgen langs komt. 
Energiewacht 088-5553000. Gezegd dat 
mevrouw erg zacht spreekt en moeite heeft 

Oudwijk 60-70 Vrouw 



            

                      

met praten. Vandaar slecht telefonisch 
bereikbaar. 

147 Iemand vraagt namens medebewoners 
wat te doen mbt huishoudelijke hulp. Ze 
krijgt 1 uur ipv 4 uur volgens indicatie. 

Verteld dat er wachtlijsten en tekort aan 
personeel is, dat klacht en PGB aanvragen 
dan helpen. En dat gemeente bezig is met 
oplossing. 

Oost ? Vrouw 

146 Mevrouw biedt zich aan om te koken 
voor zieke medebewoners. 

Komt op lijst van Oost voor Elkaar te staan. Oudwijk 60-70 Vrouw 

145 Waar kan ik terecht voor bloemschikken 
in de ochtend? 

Er is geen bloemschikken in de ochtend in de 
wijk. Folder Bloej gegeven, wellicht alternatief 
via deze weg. 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

144 Vraag over plots overleden buurman 
zonder familie. Wat te doen met 
begrafenisondernemer en verder? 

Samen achterhaald dat en waar een 
overlijdensverzekering loopt, maar het wordt 
gemeentelijke begrafenis. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

143 Vraag over Rechtsondersteuning  Verwezen naar Juridisch Loket Mevrouw gaat 
informeren. Mevrouw verwezen naar het 
kadaster als een mogelijkheid om de eigenaar 
te achterhalen. 

Oudwijk 70-80 Vrouw 

142 Mevrouw zoekt hulp bij melden van 
overlast. 

Geholpen met invullen van digitaal formulier. Oudwijk 60-70 Vrouw 

141 Mevrouw zoekt hulp bij aanvraag 
Stadsgeldbeheer voor financieringskant 
PGB. 

Geholpen met invullen van digitaal formulier. Oudwijk 60-70 Vrouw 

140 Mevrouw komt uitspraak op 
bezwaarschrift over aantasten prominent 
beeld in hofje bespreken. Zijn er 
mogelijkheden? 

Uitspraak besproken en mogelijkheden 
besproken. Juridisch traject wordt moeilijk 
voor de groep bewoners. Mevrouw ontdekte 
een positieve mogelijkheid en legt contact met 
bouwer. 

Oudwijk 70-80 Vrouw 

139 Mevrouw heeft 2 vragen over Oost voor 
elkaar: wil graag wandelmaatje, voor 1 x 
per week. Vraagt wanneer haar tuin 
vrijwilliger komt. 

Mail dit door aan Oost voor Elkaar. Oost 60-70 Vrouw 

138 Mevrouw wil graag geïnformeerd over 
mogelijkheden die er zijn om formulieren 
te laten invullen 

U-centraal, Oost voor elkaar, Humanitas, 
handje helpen, diaconie-kerken, 
Tussenvoorziening, soms, Gemeenteloket. 

Oost 60-70 Vrouw 

137 Jongeman wil weten hoe wij 
wijkinformatiepunt hebben opgezet, als 
voorbeeld voor Overvecht. 

Robertus gaat de komende vier weken op 
maandag meedraaien. 

Overvecht 30-40 Man 

136 Mevrouw belt met de vraag of de training 
Mental Health First Aid nodig is voor de 
wijk? 

Geantwoord dat wij veel mensen bij balie 
krijgen met mentale uitdagingen.  

Oudwijk 60-70 Vrouw 

135 Mevrouw zoekt een bewindsvoerder in 
verband met PGB. 

Gewezen op wegwijzer van 
Tussenvoorziening en Stadsgeldbeheer. 

Oost 60-70 Vrouw 

134 Mevrouw zoekt een nieuwe bezigheid in 
de wijk, wil graag mensen helpen. 

Na kort verkennend gesprek gewezen op 
MHFA-training om mee te beginnen en na te 
denken wat mevrouw echt leuk vindt om te 
doen. 

Oost 65 plus Vrouw 

133 Mevrouw komt met vraag over 
begeleiding 

Folder Bloej meegegeven Oudwijk 60-65 Vrouw 

132 Mv heeft melding over openbare ruimte. 
Ze ervaart luchtwegproblemen door 
houtkachels om haar woning heen. 

Melding gedaan met haar op slim melden Oudwijk 60-65 Vrouw 

131 Mevrouw zoekt informatie over PGB-
aanbieders, liefst in de wijk. 

Gewezen op Marie-Jose Meulenbelt, iemand 
uit Lombok en www.nationalehulpgids.nl 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

130 Mevrouw vraagt naar mogelijkheden om 
initiatief op te zetten op het gebied van 
de Franse taal leren overdag. Leren met 
sociale media omgaan is ook een vraag. 
Kan financieel gezien geen ruimte huren. 
Via Sociaal makelaar Sterrezicht 
doorgestuurd. Globale prijzen 
doorgegeven van huur ruimtes bij 
Buurthuis door bewoners. Ook In de 3 
Krone Oudegracht genoemd.  

Sites Vrijwilligerscentrale, buurtapp en next 
door doorgegeven als medium info in de buurt. 
Bieb, voor digitale cursussen en lesplek Frans. 
Dock in Leidsche Rijn. Laten zien hoe apps 
werken. 

Leidsche 
Rijn 

60-70 Vrouw 

129 Meneer heeft zorgen over de toekomst 
ivm beginnende dementie van zijn 
partner. Hij vindt het zwaar en wil veel 
zelf doen. 

Gewezen op mogelijkheden voor lotgenoten 
contact en praktische ondersteuning. Hij vindt 
dat hij dat nog iet nodig heeft. Komt nog eens 
langs, 

Oost 70-80 Man 

128 Meneer wil weten hoe wij de 
wijkcoöperatie opzetten, als voorbeeld 
voor Oss. 

Uitleg gegeven en documentatie opgestuurd. Oost 50-60 Man 



            

                      

127 Mevrouw wil contact over starten van 
volwassenactiviteit. 

Gezegd een keertje langs te komen tijdens 
inloopspreekuur. 

Oost 
 

Vrouw 

126 Meneer vraagt hoe hij in contact kan 
komen met Repair Café, want hij krijgt 
geen reactie op e-mail.  

Gezegd zijn e-mail door te sturen naar de 
penningmeester van Repair Café. 

Oost 60-70 Man 

125 mevrouw komt met punten voor klacht 
brief aan wethouder 

brief met klacht over geschil met Mitros voor 
haar opgezet, zodat ze die zelf kan versturen. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

124 mevrouw zoekt informatie voor kennis, 
die dakloos dreigt te worden. 

Mogelijkheden gezocht, besproken en 
opgeschreven. 

Oudwijk 70-80 Vrouw 

123 Mevrouw heeft vraag over klacht 
woningbouw; huis is vochtig en tocht. Wil 
wethouder informeren.  

Mogelijkheid en opzet brief besproken. 
Mevrouw komt terug om brief te bespreken en 
dan te versturen naar Kees Diepeveen 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

122 Mevrouw heeft oud archief van werk van 
haar vader fotograaf. Wat kan ze er mee 
doen? 

Samen mogelijkheden gezocht als Gemeente 
Archief en fotomuseum 

Oudwijk 70-80 Vrouw 

121 Actieve bewoner/ondernemer zoekt 
aandacht/partners voor haar historisch 
onderzoek naar Oudwijk. 

In contact gebracht met Wat Oost Wil en 
werkgroep Cultura van Podium Oost 

Schilders-
buurt 

60-70 Vrouw 

120 Actieve bewoner/ondernemer zoekt 
aandacht/partners voor nieuw groen 
initiatief, een plantenasiel. 

Folder van Bloej meegegeven en initiatief 
wordt opgenomen op website. 

Schilders-
buurt 

30-40 Vrouw 

119 Mevrouw zoekt een vriendin/maatje. Doorverwezen naar senioreninloop PO en 
verzocht nog een keertje langs te komen. 

Schilders-
buurt 

80-90 Vrouw 

118 Mevrouw zoekt begeleiding bij opruimen 
van huis, stapsgewijs. 

Doorverwezen naar Present, transportservice 
en Oost voor Elkaar. 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

117 Meneer zoekt juridisch advies voor 
finaciele aangelegenheid. 

Verwezen naar Juridisch Loket, Juridisch 
Studentenspreekuur en Oost voor Elkaar. 

Oost 70-80 Man 

116 Mevrouw heeft slachtofferhulp 
begeleiding, die zelf overbelast is, daar 
zit ze erg mee, omdat ze er nu weer 
alleen voor staat 

Gesprek gevoerd. Mevrouw vraagt bij 
slachtofferhulp naar andere begeleider. 
Gesprek voorbereid. 

Oost 60-70 Vrouw 

115 Mevrouw belt met vraag dat ze zich wil 
aanmelden voor de BBQ 
Diakonessenhuis op 14 september 

Gezocht en teruggebeld. Oost 70-80 Vrouw 

114 Mevrouw vraagt om samen klacht voor 
haar in te dienen bij Regiotaxi. 

Gedaan via formulier Oost 60-70 Vrouw 

113 Meneer/bewoner is beschikbaar voor 
klussen in de eigen wijk. 

Meneer opgenomen in Oost Helpt-lijst en 
uitgenodigd voor kennismakingsgesprek. 

Oost 60-70 Man 

112 Twee bewoners zoeken e-mailadres van 
wijkagent i.v.m. structurele woonoverlast. 

Telefoonnummer van Nicole van Beek 
gegeven. 

Oudwijk 50-60 Man en 
vrouw 

111 Mevrouwbelt voor Oost voor Elkaar i.v.m. 
afspraak 

Anja gebeld met verzoek contact op te nemen Oudwijk 60-65 Vrouw 

110 Mevrouw uit Amsterdam belt op voor info 
i.v.m. instructiefilm 
bewonersinitiatievenen participatie 
projecten in Amsterdam 

Mevrouw stuurt info voor contact per mail. Amsterdam 20-30 Vrouw 

109 Mevrouw wil graag NS-app gebruiken, ze 
heeft er 1 en die is voor internationaal 
blijkt. NS Nederland gedownload 

App gedownload Oudwijk 70-80 Vrouw 

108 Mevrouw vraag naar mogelijkheden om 
een kamer te bemachtigen voor iemand, 
die huisloos is na scheiding. 

diverse mogelijkheden en site besproken. 
Kamer aanbieden ivm AOW en toeslagen niet 
mogelijk 

Oudwijk 70-80 Vrouw 

107 Mw. zoek iemand, die help bij aanvragen 
extra zorgkosten en aanpassingen 
wegens lichamelijk malheur. 

Diverse mogelijkheden besproken. Buurtteam 
medewerker die begeleid is ziek. 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

106 Mevrouw zoekt ondersteuning bij overvol 
huis opruimen 

diverse mogelijkheden besproken ook PGB Oudwijk 50-60 Vrouw 

105 Mevrouw vraagt ondersteuning bij 
schrijven van businessplan voor nieuwe 
activiteit in de wijk. 

Doorverwezen naar Starters4Community die 
sociaal ondernemers begeleiden. 

Wilhelmina-
park 

50-60 Vrouw 

104 Mevrouw heeft bij gemeente telefonisch 
melding gedaan dat GFT-afval niet is 
opgehaald. Wilde haar verhaal kwijt. 

Geluisterd en gewezen op mogelijkheid van 
SlimMelden, kende ze nog niet. 

Oost 60-70 Vrouw 

103 Meneer heeft probleem met 
huisnummering, lijkt teveel op 
nummering bij buren. Wijkbureau kwam 
niet met oplossing. 

Voorgesteld om bordje te maken waaruit blijkt 
dat andere huisnummers om de hoek zijn. 

Noordoost 70-80 Man 

102 Ouder echtpaar zoekt 
schoonmaker/huishoudelijk hulp en 
willen dat zelf betalen. 

Vrijdag briefje neerleggen voor meneer. Noordoost 70-80 Man 

101 Meneer is afgezet door taxi vanaf 
Schiphol (170 euro) en zoekt 

Nummer van Utrechtse Taxi Centrale gegeven 
en hun vaste tarief. 

Witte-
vrouwen 

80-90 Man 



            

                      

betrouwbaar taxibedrijf en het vaste 
tarief. 

100 CBR vraag : hoe moet het verder met de 
gezondheidsverklaring. De arts heeft niet 
voldoende geïnformeerd.  

Foto van brief gemaakt Arts moet aanvullende 
info geven. 

Oudwijk 70-80 Vrouw 

99 Welke organisatie kan wasmachine naar 
beneden tillen langs traplift 

Organisaties: Present, algemene hulpdienst, 
Student verhuizer. Oost voor elkaar  

   

98 Mevrouw wil een kaart voor de Regio 
Taxi aanvragen. 

Telefoonnummer Gemeenteloket WMO 
gegeven.  

Rubenslaan 
en 
omgeving 

60-70 Vrouw 

97 Mevrouw belt voor Oost voor elkaar. Wil 
klusje laten doen. 

Gegevens voor klusser genoteerd. Dit wordt 
doorgegeven via Oost voor Elkaar na zijn 
vakantie. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

96 Waar en wanneer kunnen we bloemen 
plukken? 

Via het initiatief 'Groene vingers' op 
woensdagen. 

Schilders-
buurt 

60-70 Stel 

95 Waar en wanneer kunnen we ontbijten in 
de wijk? 

Bij de Wilg op zondagochtend, data en 
tijdstippen meegegeven. 

Schildersbu
urt60-70 

 
Stel 

94 Meneer is Amerikaan? En zoekt 
informatie over relatietherapie, 
schoonmaakhulp en layers. 

Meneer zoveel mogelijk geïnformeerd. Vroeg 
ook nog naar burgemeester en wethouders. 
Geïnformeerd over raad, wijkbureau en 
wijkwethouder. 

Schilders-
buurt 

50-60 Man 

93 Meneer koppelt ervaring van zijn 
zoektocht naar andere huisarts terug. Hij 
vraagt nogmaals om mogelijkheden en 
gegevens van organisaties waar hij 
ondersteuning kan krijgen. Extra 
dagbestedingsmogelijkheden. 

Taken buurtteam uitgelegd en 
(adres)gegevens aangereikt. Flyer juli en 
augustus Wilhelminakerk meegegeven voor 
dagbesteding 

Buiten 
Witte-
vrouwen 

70-80 Man 

92 Mevrouw heeft last van burenlawaai. 
Heeft gehoord dat geluidsdichte 
koptelefoon vergoed kan worden. Prijs 
300 euro. 

Er bestaan ook oordoppen, die worden 
aangemeten tegen omgevingslawaai. Die zijn 
goedkoper. Verwijzing huisarts en opname lijst 
hulpmiddelen voor belastingaftrek of 
vergoeding. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

91 Mevrouw belt haar nummers voor 
contact met Marijke de Klerk. Belt 
nogmaals om door te geven dat het 
nummer van Marijke het nu weer doet.  

Doorgegeven aan Oost voor Elkaar Oost 60-70 Vrouw 

90 Meneer zoekt leuke dagbesteding. Diverse mogelijkheden in de wijk 
aangedragen. PO op donderdag. 

Oost 60-70 Man 

89 Meneer heeft onplezierige verhouding 
met zijn huisarts. Hoe krijgt hij andere 
huisarts. Ook door specialist 
aangeraden. 

Nationale Zorgnummer doorgegeven 0900 
2356780. Dit valt onder de Nationale 
Patiëntfederatie. Meneer kan andere 
praktijken benaderen. Contact opnemen met 
zorgconsulente van zorgverzekeraar. 

Oost 60-70 Man 

88 Mevrouw heeft rugproblemen. Nieuwe 
matras biedt geen oplossing en wil kijken 
of ondersteuning door kussen iets oplost. 

Fysiotherapeut advies vragen, sites 
thuiszorgwinkels in Utrecht en adressen 
winkels opgezocht. Gekeken naar kosten en 
mogelijkheden. 

Oost 50-60 Vrouw 

87 Mevrouw wil Pro Deo advocaat Juridisch loket adres een tel gegeven, 
sociaalraadsvrouw Sterrenzicht 
donderdagmorgen 

Oost 50-60 Vrouw 

86 Mevrouw is op zoek naar het 
telefoonnummer om huishoudelijke hulp 
aan te vragen. 

Telefoonnummer Gemeenteloket gegeven. Oost 50-60 Vrouw 

85 Mevrouw is op zoek naar iemand die 
haar kast kan repareren. 

Oost voor Elkaar ingeschakeld. Oudwijk 40-50 Vrouw 

84 Meneer is dringend op zoek naar nieuwe 
huisarts. 

Komt woensdag langs. 
  

Man 

83 Mevrouw zoekt hulp bij plaatsen van 
matras op marktplaats. 

Ze komt binnenkort terug met eigen computer. Oudwijk 60-70 Vrouw 

82 Mevrouw zoekt hulp bij ophalen van 
bankstel. Speelt eind juli. 

Gaan we eind juli oppakken. Oudwijk 60-70 Vrouw 

81 Mevrouw heeft onmin met buren. 
Buurtbemiddeling lukt niet in haar geval. 

Gegevens wijkagent en spreekuur Podium 
Oost doorgegeven.  

Oudwijk 60-70 Vrouw 

80 Mevrouw heeft onmin met haar buren. 
Dit escaleert. 

Verwezen naar Buurtbemiddeling Oudwijk 60-70 Vrouw 

79 Mevrouw krijgt geen aanvullende bijstand 
voor tandheelkundige ingreep. 

Lijst fondsen voor persoonlijke hulp 
toegestuurd. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

78 Netwerkgesprek met medewerker 
Wijkbureau 

Initiatief bezoeken om indruk te krijgen. Oost 40-50 Vrouw 

77 Aanbod hulp bij tuinklussen betaald 15 
euro 

Ik wil iets bijverdienen maar niet teveel. Abstede 60-70 Man 



            

                      

76 Jonge vrouw vraag naar mogelijkheden 
om mee te eten in de wijk om contacten 
te leggen. 

Meeeten.nl, wijkagenda, eetclub.nl,klupper.nl Oudwijk 30-40 Vrouw 

75 Mevrouw vraagt waar ze oude DUIC's 
voor belangstellenden kan neerleggen. 

Deze kunnen tot 17.00 uur naar Podium Oost 
worden gebracht. 

Oost 80-90 Vrouw 

74 Mijn vrouw en ik zijn op zoek naar 
schoonmaakhulp. 

We gaan op zoek naar oplossingen en melden 
ons weer binnen een week. 

Oost 70-80 Man 

73 Twee personen komen terugkoppelen 
hoe verloop van vragen is gegaan. 

 
Oudwijk 

 
Vrouw 

72 Mevrouw heeft gebeld op tijdstip dat we 
niet open zijn. Teruggebeld: mevr. haar 
regiotaxi pas was geblokkeerd. 
Gemeentehuis lag eruit voor herstel. 
Martin Quaak verwees naar ons. Niet 
aanwezig. Gelukkig kon kennis haar 
rijden. 

Komt vaker voor dat regiotaxipas wordt 
geblokkeerd. Indicatie verloopt o.i.d. terwijl 
cliënt niet beter kan worden. Regiotaxi verwijst 
en zoekt zelf niks uit en vervoert ook niet bij 
spoed. 

Oost 70-80 Vrouw 

71 Mevrouw is op zoek naar een overzicht 
van activiteiten/cursussen in de buurt en 
Podium Oost 

Krant Podium Oost uitgereikt en gewezen op 
website Wijkinfopunt voor breder overzicht 

Oudwijk 70-80 Vrouw 

70 Mevrouw heeft insluiper in de schuur 
gehad. Omgeving Boomstraat. Heeft 
aangifte gedaan wat kan nog meer? 

Doorgeven aan 
Wijkagent:nicole.van.beek@politie.nl advies 
beveiliging. Sterre: app buurtpreventie. 

Abstede 70-80 Vrouw 

69 Netwerkgesprek met adviseur vrijwillige 
inzet Leger des Heils (Nizu) 

Zoeken vrijwilliger om piano te spelen in 
opvang Oudwijk en eventueel piano te leren 
spelen aan cliënten. Folders meegegeven om 
neer te leggen op de locatie. 

Wilhelminap
ark 

30-40 Vrouw 

68 Mevrouw heeft last van BBQ bij buren. 
Heeft ze aangesproken zonder resultaat 
en ze voelt zich respectloos behandeld. 

Gesprek gehad over vrijheidsgraden in de 
stad om te BBQ-en. Bij klachten kijken hoe 
laat het is, of veiligheid in geding is en hoe 
een melding te doen. Gegevens van Slim 
Melden doorgegeven. 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

67 Mevrouw wil vrijwilliger zijn bij Oost voor 
Elkaar 

Doorgeven aan OvE dat ze dieren wil 
verzorgen bij ziekte/nood of ermee naar de 
dierenarts. Vergoeding euro 0,30 per km. Ook 
wil ze bewoner begeleiden naar ziekenhuis. 

Schilders-
buurt 

60-70 Vrouw 

66 Mevrouw heeft computervraag.  Kleine vraag Podium Oost donderdagmiddag Schilders-
buurt 

60-70 Vrouw 

65 Mevrouw vertelt positieve ervaringen met 
Manda Hulp bij klussen 

Manda Hulp is een koppeling van student aan 
senior. www.mandahulp.nl. Rick van 
Veldhuizen is haar contact en oprichter. 

Oudwijk 60-70  Vrouw 

64 Mevrouw gefaciliteerd bij bellen naar 
Hulverlening slachtoffers organisaties. 

Telefoonnummers gezocht en geholpen met 
doorverbinden. Mevrouw voert zelf privé het 
gesprek. Contacten zijn gelegd 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

63 Mevrouw wil graag hulp voor haar tuin Organisaties die kunnen ondersteunen: Oost 
voor elkaar, Algemene HD UC, St. Hip, 
Present.  

Oudwijk 60-70 Vrouw 

62 Mevrouw heeft straat, die steeds weer 
inzakt, achter het huis. Paar keer 
gemaakt zakt steeds weer in. 

Pad niet van Gemeente: Slim Melden valt af. 
Uitgelegd wat Slim melden inhoudt. VVE 
probleem. Vaker gebeurd onderzoeken 
waarom? Tuinman, stratenmaker. Grond blijft 
inklinken? Spoelt weg? 

Wilhelminap
ark 

70-80 Vrouw 

61 Waar/Hoe kan ik vinden wat de status is 
van mijn gezondheidsverklaring? (heb ik 
in gang gezet voor de verlenging van 
mijn rijbewijs) 

Volgens de email die mevrouw ontving stond 
de info op de site van het CBR. Samen 
ingelogd (en later ook de Digid app op 
telefoon van mevrouw geïnstalleerd) en 
gezien dat de documenten klaar staan. 
Mevrouw gaat thuis opnieuw inloggen en 
uitprinten. Mogelijk komt mevrouw er thuis nog 
niet helemaal uit.  

Oost 70-80 Vrouw 

60 Ik wil graag wat hulp bij het invullen van 
mijn kwijtscheldingsformulier 

Samen document doorgenomen. Aangekruist 
wat aangeleverd moet worden. Mevrouw gaat 
zelf verder aan de slag met verzamelen en 
versturen.  

Oost 70-80 Vrouw 

59 Na koppeling vervolggegeven door met 
bezoeker aan aanvrager te bellen 

Afspraak is nu gemaakt voor ontmoeting. Oost 60-70 Vrouw 

58 Mevrouw belt via voicemail of 
koffieochtend in PO of de Wilg is. 

Mevr. teruggebeld Oost 60-70 Vrouw 

57 Mevrouw heeft vraag over activiteiten in 
de wijk. 

Besproken wat de mogelijkheden zijn in PO en 
geïnformeerd over vrijwilligerswerk. Mevrouw 
wil wel wandelen met iemand. Zal zich tzt 
melden bij Oost voor Elkaar en komt 
misschien 26 mei. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 



            

                      

56 Mevrouw heeft een vraag naar 
aanleiding van herhaaldelijke weigering 
van de woningbouwvereniging om dit te 
repareren. Gekeken naar mogelijkheden.  

Verzoek huurcommissie lijkt de volgende stap. 
Hiervoor gaat mevrouw naar de 
sociaalraadsvrouw in Sterrenzicht omdat 
eventuele bijdrage aangevraagd moet worden 
ivm uitkering. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

55 Mevrouw heeft haar 
gezondheidsverklaring van CBR nog niet 
ontvangen. Kunnen we samen nakijken 
of dit klopt.? 

Gekeken in CBR account. Brief is 17 mei 
verstuurd. Brief is nog niet bezorgd. Wordt hij 
deze week niet bij post bezorgd komt 
mevrouw terug om hem te downloaden en af 
te drukken. 

Oost 70-80 Vrouw 

54 Mevrouw heeft kwijtscheldingsformulier 
BGHU niet ontvangen. 

 
Oudwijk 70-80 Vrouw 

53 Mevrouw meldt dat op de Bosboomstraat 
dan een 30 km bord, dan een 50 km bord 
en dan een 30 km bord staat. Heel 
onduidelijk. 

Besproken om hier een foto van te maken en 
deze op Twitter te plaatsen. 

Bosboomstr
aat 

60-70 Vrouw 

52 Mevrouw meldt dat er ratten zijn 
gesignaleerd in het Napoleonplantsoen. 
Ze heeft een melding gemaakt via Slim 
Melden, maar nog niets gehoord. 

Met mevrouw besproken dat het altijd even 
kan duren voordat er een terugkoppeling van 
de melding is. Maar dat we graag horen 
wanneer er meer ratten worden gesignaleerd. 

Napoleon-
plantsoen 

60-70 Vrouw 

51 Mevrouw, Engelstalig, is eerder geweest 
om initiatief voor ouderen te bespreken.  

Uitnodiging Oost voor Elkaar gemaild en 
aangegeven dat voor samenwerking en info 
coöperatie een afspraak met Anja handig is. 

Oost 30-40 Vrouw 

50 Mevrouw zoekt een bezorgservice voor 
ophalen van bankstel elders in het land. 

Vraag neergelegd bij Oost voor Elkaar die op 
zoek gaat naar oplossing. 

Oost 60-65 Vrouw 

49 Jongeman, buitenlandse afkomst, zoekt 
creatieve activiteit in de wijk. 

Gewezen op creatieve activiteiten in Podium 
Oost, Sterrenzicht en Parnassos. 

Oost 25-40 Man 

48 Bewoner zoekt funding voor korenfestival 
van Cultuur in Oost. 

Verwezen naar Initiatievenfonds, wijk (al drie 
keer gekregen) en nu stedelijk. Gewezen op 
initiatief@utrecht.nl en 'Groene Golf Team' 

Oost 60-65 Vrouw 

47 Digitaal platform GebiedOnline wil 
wijkbewoners in Oost faciliteren. 

Wordt besproken met partners in de wijk, wrs 
na de zomer van start. 

Oost 40-50 Man 

46 Mevrouw wil af en toe hulp voor klein 
klusje in huis (boren en zo) 

Samen gekeken welke mogelijkheden er voor 
haar zijn 

Oost 60-70 Vrouw 

45 Mevrouw wil graag hulp voor haar tuin Samen gekeken welke mogelijkheden er zijn. Oost 40-50 Vrouw 

44 Mevrouw zoekt op korte termijn een 
badmeester voor 'zwemmen met de 
buurt' 

Heb contactpersoon verwezen naar twee 
mogelijkheden 

Oost 40-50 Vrouw 

43 Nieuw bewonersinitiatief POWER zoekt 
bewoners/vrijwilligers voor nieuwe 
activiteit in Oost. 

Toegezegd op zoek te gaan naar vrijwilligers 
voor eerste contacten. 

Tuinkas 60-70 Duo 

42 RIVM zoekt bewonersinitiatieven voor 
een strategisch onderzoek. 

Vragen en behoeften van bewonersinitiatieven 
naar voren gebracht. 

Tuinkas 25-40 Vrouw 

41 Mevrouw wil weten hoe ze een Twitter-
account kan aanmaken. 

Uitgelegd hoe ze dit zelf kan doen en 
gedemonstreerd wat Twitter is. 

Oost 70-80 Vrouw 

40 Actieve bewoner wil hulp bij ontwerpen 
van flyer. 

Mevrouw format gemaild voor zelf maken van 
flyer. 

Oost 70-80 Vrouw 

39 Mevrouw wil hulp bij aanvragen van 
Verklaring omtrent Gedrag 

Ter plekke geholpen bij invullen van formulier. Oost 70-80 Vrouw 

38 Wijkbewoner meldt dat partner van 
kennis met chronische aandoening 
overbelast is als mantelzorger. 

Gevraagd om direct contact met ons op te 
nemen of langs te komen. 

Oost 60-70 Man 

37 Mevrouw zoekt ondersteuning op maat, 
wil niet door buurtteam geholpen worden. 

Gewezen op mogelijkheid van 
Persoonsgebonden budget. 

Oost 60-70 Vrouw 

36 Mevrouw zoekt ruimte om ouderen 
beweegles te geven. 

Zoekt ruimte in Noord Oost, diverse 
mogelijkheden aangereikt; Leeuw, Zimic, 
Paramedicum etc. 

Div 40-50 Vrouw 

35 Mevrouw heeft gelezen dat ze voor 1100 
euro een zorgwoning kan huren. Waar 
en bij wie? 

Nagezocht. Nieuw project Tuindorp Oost? 
Careyn zal hierover info mailen. 

Oost 70-80 Vrouw 

34 Meneer wil info over voorwaarden Regio 
Taxi. 

Meneer informatie WMO loket meegegeven 
en telefoonnummer informatieloket.  

 
70-80 Man 

33 Meneer zoekt een exemplaar van de 
gemeentelijke Zorgkrant. 

Meneer komt de krant morgen ophalen bij het 
WUO-spreekuur. 

Oost 70-80 Man 

32 Mevrouw zoekt iemand uit de wijk om af 
en toe met haar te wandelen, ze zit in 
een rolstoel. 

Diverse opties (U Centraal en 
Vrijwilligerscentrale) aangereikt en in contact 
gebracht met eerste vrijwilligers van Oost voor 
Elkaar. 

Oost 50-60 Vrouw 



            

                      

31 Mevrouw heeft hulp nodig bij digitaal 
aanvragen van gezondheidsverklaring 
ivm verlengen rijbewijs. 

Formulier voor mevrouw ingevuld en mevrouw 
heeft zelf betaling verricht. 

Oost 70-80 Vrouw 

30 Gemeenteraadslid wil weten wat stand 
van zaken is rond Pieter Baan Centrum 

Gemeenteraadslid bijgepraat over grote 
belangstelling vanuit de wijk om het een 
wijkfunctie te geven. 

Oost 25-40 Vrouw 

29 Onderzoekster wil weten in hoeverre wij 
digitale participatietools inzetten voor 
debat en dialoog? 

Geantwoord dat er eerst een goede 
governance in de wijk moet zijn, voordat we 
dat gaan doen maar dat we digitale tools 
zeker willen gaan inzetten. 

Oost 25-40 Vrouw 

28 Mevrouw wil meer weten over het 
Wijkinformatiepunt 

Toegelicht wat we doen en hoe we werken. Oost 50-60 Vrouw 

27 Mevrouw wil weten waar ze in de nabije 
toekomst terecht kan voor klusjes in het 
huis. 

Gewezen op Oost voor Elkaar, haar e-
mailadres genoteerd. Ze wil geïnformeerd en 
wil op de hoogte gehouden worden. 

Oost 70-80 Vrouw 

26 Jongeman, statushouder, zoekt cursus 
Nederlands. Liefst gratis. 

Gewezen op Nederlandse cursus bij Podium 
Oost (50 euro per reeks van 10) en 
taalvrijwilliger via Taal doet Meer. 

Oudwijk 25-40 Man 

25 Meneer (laaggeletterd) wil informatie en 
advies bij het kopen van een tablet. 

Doorverwezen naar Josephine op donderdag 
van 13.00 tot 15.00 uur. 

Sterrenzicht 70-80 Man 

24 Mevrouw vraagt algemene info over 
informatiepunt. Wil graag de Nieuwbrief 
ontvangen 

Mailadres genoteerd. Datum High Tea 
coöperatie genoemd. Mevrouw is 
geïnteresseerd om te komen. 

Oudwijk 60-70 Vrouw 

23 BT Binnenstad belde. Waar zou ik cliënt 
naar toe kunnen sturen? Die de 
energierekening niet begrijpt ook niet na 
uitleg Eneco, die we samen belde. 
Mevrouw heeft een goede ontwikkeling. 
Kan ik mevrouw naar jullie sturen en hoe 
pakken jullie dat aan? 

Samenkijken of we er uitkomen. 
Consumentenbond, andere 
consumentenorganisatie, administratieochtend 
U-centraal, energie collectief etc. Wijze van 
aanpak besproken. 

Binnenstad 40-50 Man 

22 Wat is de stand van zaken rond Pieter 
Baan Centrum? 

Gemeente en Rijksvastgoed zitten om tafel 
om toekomstige bestemming te verkennen. 
Over 1,5 jaar wordt visie verwacht. Kan dat 
een overheidsinstantie het binnen die tijd gaat 
betrekken. 

 
25-40 Vrouw 

21 Fijn dat er vorig jaar zo veel zaken door 
jullie informatie in beweging gekomen 
zijn en opgelost. Alleen isolatie vloer 
heeft niks geholpen 

Neem bv weer contact op met woningbouw 
voor inspectie uitvoering isolatie , dat was nog 
niet gedaan. 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

20 Inventarisatie activiteiten van en voor de 
coöperatie waar mevr. in is 
geïnteresseerd 

Van; tuinklussen. Voor: klankschalensessie of 
stilte wandeling naar bijvoorbeeld de 
Botanische tuin of lachmeditatie 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

19 Is er al iets meer bekend over de 
coöperatie, die er gaat komen? 

26 mei is er een bewonersbijeenkomst, daar 
wordt meer bekend gemaakt. 

Oudwijk 50-60 Vrouw 

18 Waar kan ik luisterboeken inlezen  Genoemd: passend lezen en bartimeus Oudwijk 50-60 Vrouw 

17 Hulp bij WIA aanvraag formulier In haar situatie moet ze bellen met UWV Oudwijk 50-60 Vrouw 

16 Bewoonster/bezoekster vroeg informatie 
over tekenlessen, of die alleen voor 
ouderen zijn. 

De weg gewezen naar tekenles op 
maandagmiddag en persoonlijke match 
gemaakt. 

Oost 25-40 Vrouw 

15 Wat zijn de speelmogelijkheden voor 
mijn kindje en yoga voor mijzelf? Ik ben 
net hier in de buurt komen wonen? 

Gewezen op Speel-O-Theek op 
woensdagochtend, 9.45 tot 13.00 uur 

Oudwijk 25-40 Vrouw 

14 Zijn jullie geïnteresseerd in een digitaal 
platform? 

Contact gelegd met wijkcoöperatie Oost voor 
Elkaar. 

NVT 
  

13 Wat is mogelijk qua samenwerking rond 
Power-cursus voor (bijna) 
gepensioneerden? 

Contact gelegd met wijkcoöperatie Oost voor 
Elkaar. 

Utrecht 60-70 Vrouw 

12 Wat kunnen jullie betekenen voor 
uitzetten van workshops over 
gezondheidsvaardigheden voor 
chronisch zieken? 

We denken graag mee, mits activiteit in de 
wijk plaatsvindt en actieve bewoners 
betrokken worden en daarvoor gewaardeerd 
worden. 

Utrecht 
 

Vrouw 

11 Kunnen jullie workshops van Metamama 
op website plaatsen of anderszins 
samenwerken? 

Ja, als deze in de wijk plaatsvinden. Biltstraat 40-50 Vrouw 

10 Kent u Start People en wat doen ze. 
Hoorde dat je via hen kan werken? 

Verteld wat ze doen. Uitzendbureau, wat extra 
moeite doet voor mensen, die moeilijker werk 
kunnen vinden, naast reguliere bemiddeling 

Oost 
 

Man 



            

                      

9 Waar kan ik de Buurtconciërge vinden 
ivm intimidatie van mijn kinderen bij de 
Plusmarkt? 

Spreekuur doorgegeven van (vervanger van) 
Sterre, staat op de website bij Klachten & 
Overlast 

Oost 50-60 Vrouw 

8 Ik zoek informatie over actief worden in 
de wijk; ben getipt door Marijke van 
Balen tijdens informatiemarkt 
Diakonessenhuis. 

Folders van Podium Oost en 
Wijkinformatiepunt meegegeven, mevrouw 
heeft zelf ook nog andere folders gepakt. 

Oost 70-80 Vrouw 

7 Kunnen jullie Milieuwijzer op de website 
plaatsen en wat zijn de 
samenwerkingsmogelijkheden. 

Toegezegd. En de 
samenwerkingsmogelijkheden in de wijk 
besproken: 1) cultuurgroep PO benaderen, 2) 
Groen Oost benaderen of 3) Ruimte huren bij 
PO voor eigen workshop. 

Milieucentru
m Utrecht 

50-60 Man 

6 Verzoek om handwerkactiviteiten op de 
website te plaatsen. 

Toegezegd. Oost 50-60 Vrouw 

5 Hebt u meer informatie over zwemmen in 
de Van der Hoeven Kliniek? 

Mail gestuurd met alle praktische informatie, 
toevallig ben ik zelf de initiatiefnemer. 

Noordoost 60-70 Vrouw 

4 Kunnen jullie helpen bij uitzetten van 
training POWER voor net-
gepensioneerden? 

In contact gebracht met Wijkcoöperatie Oost 
voor Elkaar en vervolgafspraak gemaakt 

Oost niet 
relevant 

Team 

3 Waar kan ik terecht voor hulp bij 
belastingaangifte/erfbelasting? 

Gewezen op: spreekuur Strafrechtswinkel, U 
Centraal en twee administratiekantoren.  
Adviesprijs voor belastingaangifte: 50 euro. 
Erfbelasting: 150 euro 

Oost 60-70 Vrouw 

2 Waar kan ik een klacht melden over de 
openbare ruimte ? 

www.utrecht.slimmelden.nl Oost 60-70 Vrouw 

1 Waar kan ik douchen? Meneer gegevens van de Tussenvoorziening 
gegeven, Truckstops en zwembaden, hotels 
en station Utrecht + 2theloo 

Oost 60-70 Man 

 

(B) Praktische hulpvragen 
 

Vraag Matchtype Kanaal 

1 
Ik kan een bestand niet opslaan op mijn 
pc. Vrijwilliger maakt afspraak om naar huis vrager te gaan Wijkbijeenkomst 

2 
Ik wil graag iemand die met mij wandelt in 
de buurt (rolstoeler). Vrijwilliger die graag wandelt en praat met iemand E-mail 

3 Ik zoek hulp bij vervoer in de wijk. Vrijwilliger die af en toe wil vervoeren. E-mail 

4 Ik zoek hulp bij reparatie van kastdeur. Vrijwilliger die handig is met technische klussen. Telefoon 

5 Ik zoek hulp bij drie kleine klusjes in huis. Vrijwilliger in de buurt voor kleine klusjes Telefoon 

6 
Ik zoek hulp bij vervoer en naar binnen 
dragen van bankstel. Ondernemer die voor maats. tarief wil vervoeren. Balie 

7 
Oudere mevrouw heeft volgens buurtteam 
maatje nodig. Mevrouw is met spoed in zorghotel opgenomen. Buurtteam 

8 Ouder stel zoekt hulp bij schoonmaken. 
Hebben snel zelf schoonmaakhulp gevonden, wij hadden 
ook iemand gevonden. E-mail 

9 
Wij (Leger des Heils) zoeken een bewoner 
die onze cliënten piano leert spelen. 

Geadviseerd een pianoleraar voor de helft van de prijs te 
huren. Balie 

10 
Ik zoek een vormgever voor vormgeven 
van kalender. Via via vormgever uit de wijk bereid gevonden. Balie 

11 
Wij (POWERUTRECHT) zoeken bewoner 
die cursus in Oost wil geven. 

Uiteindelijk bewoner gevonden, maar toen hadden ze geen 
begeleider. Balie 

12 Mevrouw heeft aantal klusjes in huis Vier klussen bij mevrouw zijn uitgevoerd  Telefoon 

13 

Mevrouw zoekt begeleider voor met taxi 
naar ziekenhuis, af en toe koffie drinken 
op een terras en af en toe een boodschap 
halen. 

Verwezen naar Pia Putman, teveel gevraagd aan een 
bewoner. Buurtteam 

14 
Man, mantelzorger, zoekt een 
gitaarmaatje. Op de website bij Vraag & aanbod van WUO gezet. Buurtteam 

15 Mevrouw zoekt hulp bij dozen uitpakken. Wordt opgepakt door buurtnetwerk via Wim de Reuver. Buurtteam 

16 
Mevrouw zoekt hulp bij af en toe invullen 
van formulieren. Wordt opgepakt door buurtnetwerk via Wim de Reuver. Buurtteam 

17 
Mevrouw zoekt hulp bij schoonspuiten van 
tuin. Is opgepakt en uitgevoerd E-mail 



            

                      

18 
Sociaal ondernemer wil iets voor ouderen 
opzetten. 

Ze gaat binnenkort met zwangerschapsverlof, daarna weer 
contact. EBU 

19 
Onderzoeker wil iets met onderzoek naar 
wijkidentiteit 

Komt uit Rotterdam en geadviseerd om daar aan de slag te 
gaan. EBU 

20 

Voor de volgende mw zoek ik een 
vrijwilliger, die af en toe klusjes zou willen 
doen bij mw en haar ook wat gezelligheid 
zou willen brengen middels een bezoek Uiteindelijk niet aangemeld. Buurtteam 

21 
Is er iemand beschikbaar voor tijdelijk 
tuinonderhoud? 

Tuin opruimen en voortuin schoonmaken Buurtteam 

22 
Ik zoek hulp bij klussen in huis, kan de 
person betalen. 

Probleem met waterleiding en elektriciteit in het kader van 
verbouwing. Telefoon 

23 
Ik zoek boodschappenhulp, net terug uit 
ziekenhuis. Boodschappen gedaan, bestellingen opgehaald. Buurtteam 

24 
Meneer zoekt juridische begeleiding door 
medebewoner. Contact gelegd met Piet van der Hoorn. Balie 

25 
Mevrouw zoekt vervoer voor zieke hond 
naar trimsalon Wordt opgepakt door vrijwilliger met auto. E-mail 

26 
Mevrouw zoekt vervoer voor ziek hondje 
naar dierenarts. Wordt opgepakt door vrijwilliger met auto. E-mail 

27 
Mevrouw zoekt hulp bij boodschappen 
doen, plantjes water geven etc. Wordt opgepakt door vrijwilliger. E-mail 

28 Mevrouw zoekt vervoer voor meubelen. Doorverwezen naar Asjemenou Balie 

29 
Mevrouw zoekt begeleiding voor gesprek 
met buurtteam. Zelf opgepakt als Oost voor Elkaar Balie 

30 
Mevrouw zoekt hulp voor tuin, tegels goed 
leggen. Tijdens wijkborrel inventariseren of iemand wil/kan. Balie 

31 Mevrouw zoekt hulp bij kapotte koelkast . Even meegelopen, bleek sprake van kapotte tussenstekker. Balie 

32 
Mevrouw zoekt wandelmaatje voor 
dementerende man. Vrijdag aanstaande kennismakingsgesprek. Telefoon 

33 
Mevrouw zoekt hulp bij ophalen van tv 
voor stort/verdeelstation. Spullen ophalen en wegbrengen. Buurtteam 

34 
Mevrouw zoekt particuliere hulp bij 
opruimen van huis.  

E-mailadres doorgegeven van bewoner die dit betaald doet. 
ROC-student gaat helpen. Nav 

35 
Mevrouw zoekt hulp bij wegzetten van grof 
vuil. Vrijwilliger heeft spullen aan de weg gezet. E-mail 

36 
Mevrouw zoekt hulp bij wegbrengen van 
elektronische spullen. Vrijwilliger heeft spullen weggebracht. E-mail 

37 
Mevrouw zoekt steun bij gesprek met 
Lister Gesprek heeft plaatsgevonden, nu buurtteam aan zet. E-mail 

38 
Mevrouw zoekt begeleiding voor gesprek 
met buurtteam. Gesprek vindt 16 oktober plaats bij mevrouw thuis. Nav 

39 
Verzoek om klusjesman die kast kan 
maken. Geantwoord dat dit een project is voor betaalde klusser. E-mail 

40 
Verzoek voor vervanging administratie, 
betaald. Wordt uitgezet onder bepaalde vrijwilligers. E-mail 

41 
Ouder stel zoekt hulp bij snoeien van 
boom in tuin. Contactgegevens zijn nog niet doorgegeven oor buurtteam. Buurtteam 

42 
Mevrouw zoekt hulp bij opruimen van 
balkon. Wordt uitgezet en is inmiddels opgelost. Buurtteam 

43 
Mevrouw wil spoedhulp bij boodschappen 
na ontslag uit ziekenhuis. Meteen afspraak gemaakt voor dag erna. E-mail 

44 
Mevrouw zoekt wandelmaatje, is 
kunstminnend. Gezegd dat we ROC-studenten willen gaan inzetten. Buurtteam 

45 Mevrouw zoekt vervoer voor dezelfde dag. Geantwoord dat we dit (nog) niet zo snel kunnen. E-mail 

46 
Mevrouw zoekt regelmatig 
boodschappenhulp. Vrijwilliger gaat langs voor maken afspraak. E-mail 

47 
Mevrouw vraagt nieuwe vrijwilliger voor 
tuinhulp. Tegels in de tuin zijn gelegd. Balie 

48 
Mevrouw zoekt vervoershulp voor aantal 
planken. 

Gezegd dat als ze met datum komt dat wij dat vrijwilliger 
hebben. Balie 

49 
Mevrouw zoekt vervoer voor rit naar 
dierenarts. Vervoer vindt vrijdag aanstaande plaats. Telefoon 

50 
Mevrouw zoekt begeleiding voor 
donderdag naar Podium Oost Mevrouw is gevallen, ligt in ziekenhuis. Pia Putman 

51 
Mevrouw zoekt en wacht op 
wandelmaatje. Wordt besproken met ROC, iets voor student? Balie 



            

                      

52 

Ik ben op zoek naar iemand die mij kan 
helpen met het verzetten van een spotje 
plafond. Is uitgezet naar klussende vrijwilliger. E-mail 

53 
Mevrouw zoekt hulp bij administratie en 
opruimen archief. Vrijwilliger gaat mevrouw 4 keer 1,5 uur helpen. Balie 

54 

Ik ben op zoek naar een maatje voor een 
79 jarige vrouw die minder mobiel is. Ze 
zoekt iemand die koffie komt drinken maar 
ook een verhaal heeft wat er buiten de 
deur gebeurd. Ze houdt van lezen en zou 
graag willen dat iemand een boek bij de 
bieb voor haar haalt. Ze heeft een tuintje 
en misschien dat het maatje tuinhulp kan 
regelen voor haar. Mogelijkheden geschetst, wachten op signaal POH Eykmanlaan 

55 
Mevrouw zoekt klusser voor ophangen 
lamp. Vrijwilliger Oost voor Elkaar ingezet. E-mail 

56 
Mevrouw zoekt hulp bij ruimen schuur en 
zolder. Binnenkort inspectie en data afspreken. E-mail 

57 
Ervaringsdeskundige wil iets anders met 
GGZ. Gesprek over sociale onderneming Training MHFA 

58 
Mevrouw wil onze aanwezigheid bij 
gesprek buurtteam. Er is een collectieve afspraak gemaakt. E-mail 

59 

Mevrouw wil een tuindienst. Ze woont op 
de . 
Haar telefoonnummer is: 030-2926194. Afspraak gemaakt voor inspectie. POH  

60 

Mevrouw die nauwelijks meer buiten komt 
door vele lichamelijke klachten op zoek 
naar een boodschappenvrijwilliger. Speelt vanaf januari, er wordt vrijwilliger gezocht. Buurtteam 

61 
Ervaringsdeskundige GGZ zoekt zinvolle 
activiteit. Gaat iets met muziek doen & training MHFA. Training MHFA 

62 Mevrouw zoekt hulp bij laden van accu. Vrijwilliger gaat accu laden. Wijkborrel 

63 
Mevrouw wil boodschappenhulp, na 
ontslag ziekenhuis. Voorgesteld een ROC-student te sturen. Buurtteam 

64 Mevrouw zoekt vervoer naar Arnhem. Dit is teveel gevraagd Buurtteam 

65 Mevrouw zoekt zingeving en gezelschap. Contact gelegd met netwerk van geestelijk verzorgers Proactief 

66 Verwarming bij mevrouw is kapot Verhuurder gebeld en aanwezig met installateur Proactief 

67 Mevrouw heeft geen eten in huis. Meteen boodschappen gedaan. Proactief 

68 Mevrouw heeft boodschappen nodig.  Afspraak gemaakt voor 30 december. Telefoon 

69 
Mevrouw wil onze aanwezigheid bij 
gesprek GGZ. Gesprek vindt op 13 januari plaats. Proactief 

70 Mevrouw (mantelzorger) zoekt kookhulp. Uitzetten in Rijnsweerd. Telefoon 

71 Mevrouw heeft vraag voor boodschappen. Stagiaire Rick doet voortaan boodschappen. Telefoon 

 

(C) Buurtgroepen in Oost 
Vereniging 
Stolberglaan 

1 Hoe is de overdracht geregeld 
voor opvang van de patiënt bij 
ontslag uit het ziekenhuis? 
Wordt deze overgang naar de 
thuissituatie altijd op tijd 
besproken met de patiënt en 
hem/haar voldoende tijd 
gegeven om zaken die nodig zijn 
voor de opvang thuis goed te 
regelen? 

Hoe en wanneer de overgang van ziekenhuis naar thuis wordt besproken 
verschilt per behandeling, er is geen standaard(afspraak). Is er sprake van 
revalidatie dan wordt er geregeld/geïnformeerd vanuit het ziekenhuis. In veel 
andere gevallen wordt van de patiënt zelf verwacht en verteld wat de 
bedoeling is, vaak ook met een flyer of boekje. De patiënt moet ook 
mantelzorg of omgeving zelf informeren of organiseren. De huisarts is in de 
thuissituatie aanspreekbaar voor medische zaken of kan bij specifieke 
vragen doorverwijzen. In principe kan wijkverpleging snel, desnoods binnen 
24 uur, worden ingeschakeld, mits iemand zelf snel is met het benaderen 
van de wijkverpleging, de wijkverpleging snel langs komt voor een indicatie 
en de wijkverpleging snel goedkeuring krijgt van de zorgverzekeraar (dat 
moet binnen 10 dagen plaatsvinden). Bij acute of urgente vragen gaat het in 
principe ook altijd snel. Maar dan moeten er geen wachtlijsten of tekorten 
zijn die er heel soms nu wel zijn, weten wij als wijkinformatiepunt. 
Wijkverpleging kan ook via een PGB worden geleverd, dat is meer maatwerk 
maar ook meer procedures. 



            

                      

 

2 Hoe snel kan de 
wijkverpleegkundige worden 
ingeschakeld? 

Er is niet één deskundige die door het huis kan lopen om te bezien welke 
aanpassingen er in algemene zin moeten komen. Wel kan een fysio- of 
ergotherapeut langskomen in het kader van valpreventie, hieraan kunnen 
kosten verbonden zijn. De huisarts kan hierin adviseren of doorverwijzen. En 
voor specifieke (sociale) hulpmiddelen kan het WMO-loket van de gemeente 
worden benaderd. Zij kunnen dan langskomen. Er is wel veel digitale 
informatie beschikbaar, ook op onze website maar dat hebben jullie vast al 
wel gezien: https://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/p/26/Zelfstandig-wonen 
Nieuw op onze website is een link naar Utrecht voor Later: 
https://utrecht.voorlater.nl/ 

 

3 Is er een mogelijkheid om met 
een deskundige door het huis te 
lopen om te bezien welke 
aanpassingen er moeten 
komen? 

Kortom, er is niet echt een duidelijk en persoonlijk aanspreekpunt voor deze 
vooral zorggerelateerde vragen. Daarom is er een wens om de thuiszorg zelf 
in de wijk te gaan organiseren en wordt er landelijk gekeken of de 
wijkverpleging anders en sterker gepositioneerd (meer 
verantwoordelijkheden) en gefinancierd moet worden. Zover is het nog niet. 
Donderdag is er wel een landelijk congres over dit vraagstuk: 
https://www.nza.nl/zorgsectoren/wijkverpleging/congres-wijkverpleging-2019 

Krommerijn 
wijk 4 

Alle vragen voor onze buurt 
kunnen jullie via ons uitzetten. Eerste werkafspraken gemaakt. 

Wilhelminakerk 5 
Kunnen jullie langskomen om 
nader kennis te maken? Diverse keren op bezoek geweest. 

 


