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1 Inleiding 
In dit gezamenlijke jaarverslag staan de activiteiten en ervaringen met het Wijkinformatiepunt 

Utrecht Oost en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar in 2020. In de bijlagen staan het financiële 

overzicht, de toelichting hierop en alle informatie- en hulpvragen die wij in 2020 hebben 

ontvangen. We hebben gekozen voor een gezamenlijk verslag omdat de activiteiten van het 

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost al in 2020 veel raakvlakken hadden met die van de 

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. De integratie van activiteiten heeft in 2020 verder gestalte 

gekregen, zeker wat betreft communicatie, organisatie en bestuur. Per 1 januari 2021 is het 

Wijkinformatiepunt formeel ondergebracht bij de Wijkcoöperatie.  

Door de corona-uitbraak was 2020 voor iedereen en dus ook voor het Wijkinformatiepunt 

Utrecht Oost en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar een bijzonder jaar. Twee keer moesten de 

inloopspreekuren langdurig worden stopgezet vanwege de coronamaatregelen. Desondanks is 

het totaal aantal informatie- en hulpvragen gestegen naar 343 (in 2019: 259). Ook opvallend 

was dat veel bewoners zich tijdens het begin van de coronacrisis gemeld hebben als (tijdelijke) 

vrijwilliger of met spontane initiatieven. Die initiatieven hebben wij gefaciliteerd. Onze indruk is 

dat er in Utrecht Oost een grote bereidheid is om elkaar te helpen, mits dit wordt gecoördineerd 

en gefaciliteerd; zoveel mogelijk op buurtniveau en door bewoners zelf, vrijwillig en betaald.  

In 2020 hebben we geïnvesteerd in meer samenwerking op wijkniveau, op de eerste plaats met 

andere bewonersorganisaties (Platform Oost en Utrecht in Dialoog) en onderwijspartners (via 

concrete samenwerkingsprojecten). Op de tweede plaats met wijkpartners via het project 

‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’. In 2021 zullen wij ons nog scherper gaan positioneren als 

vrijwilligersorganisatie voor laagdrempelige en informele ondersteuning voor, door en van 

bewoners. 

2 Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht Oost 
Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost was in 2020 in principe op drie dagdelen in de week 

geopend, bij Podium Oost op de Oudwijkerdwarsstraat 148.  

De vaste openingstijden in 2020 waren: 

- maandag van 14.30 tot 16.30 uur  

- dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur 

- woensdag van 9.30 tot 12.30 uur (werd later digi-inloop Oost voor Elkaar) 

Elke derde dinsdag van de maand was er een kennismakingsochtend met koffie of thee en een 

lekkernij, totdat corona uitbrak. 

Tijdens de coronalockdowns (van halverwege maart tot eind mei 2020 en vanaf midden 

december 2020) waren er geen inloopspreekuren. Wel was het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost 

vanaf midden maart, zeven dagen per week bereikbaar per e-mail, telefoon en whatsapp. Voor 

praktische hulpvragen is hier goed gebruik van gemaakt. Meer hierover bij het verslag van de 

activiteiten van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar,  verantwoordelijk voor het oppakken van de 

praktische hulpvragen. 

Aantal informatievragen 

In 2020 zijn iets minder informatievragen ontvangen (174) dan in 2019 (183). De verklaring 

hiervoor ligt bij de invoering van de lockdown. De meeste informatievragen ontvangen wij van 

wijkbewoners die niet digitaal vaardig zijn en naar een van de fysieke inloopspreekuren komen.  
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Het onderstaande geldt daarbij nog steeds: 

- gesprekken duren soms 45 tot 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 begeleiding. 

- de meeste informatievragen worden gesteld door mensen uit de buurt Oudwijk, omdat voor 

hen het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost dichtbij zit. De praktische hulpvragen (zie volgend 

hoofdstuk) komen uit alle buurten.  

Met een aantal bewoners is tijdens de lockdowns wekelijks telefonisch contact geweest, omdat 

ontmoeten niet mogelijk was maar contact wel werd gewenst. Dit werd door de betrokkenen 

zeer op prijs gesteld. Opvallend was dat sommige personen elke week vragen hebben die zij 

zelfstandig niet kunnen oplossen, maar met een beetje feedback en steun van iemand die ze 

vertrouwen vaak wel. Dat vertrouwen ofwel ‘een klik’ hebben is essentieel. 

Krant Wegwijs in Oost 

In 2019 is gestart met de nieuwe wijkkrant ‘Wegwijs in Oost’. Deze krant is in 2020 één keer 

uitgekomen, halverwege maart, tegelijkertijd met de eerst lockdown. 

  

Verder is gecommuniceerd over het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en/of onze (gewijzigde) 

openingstijden via: 

- opname in de ladder van de Podium Oost Krant 4 x per jaar 

- ons zeer actieve Twitteraccount (ruim 300 volgers) 
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- vermeldingen op Ugids.nl en in de Plusgids (nieuw!) 

- digitale nieuwsbrief van Oost voor Elkaar (225 leden) 

- via een whatsapp-groep met wijkpartners (30 deelnemers) 

Website en digitaal platform OostvoorElkaar.nl 

Onze website, www.wijkinformatiepuntutrecht.nl, wordt nog steeds goed bezocht. In 2020 waren 

er gemiddeld weer 75 bezoekers per dag. Wij ontvangen nog steeds signalen dat deze ‘simpele’ 

website een bijna compleet overzicht geeft van wat er in de wijk te doen is. Nieuw op de website 

is een speciale pagina waarop de inloopspreekuren van wijkpartners vermeld staan. Daarbij 

hebben we aangeven wat er specifiek is aan deze inloopspreekuren: 

• Spreekuur van wijkwethouder (gemeente Utrecht): klik hier voor de data waarop de 
wijkwethouder elke maand een spreekuur in de wijk houdt. 

• Buurtconciërge Sterre (ondernemersvereniging Puur Oost): voor vragen over de Schildersbuurt 
kun je terecht bij Buurtconciërge Sterre, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

• Inloopspreekuur initiatieven (K.F. Hein Fonds): elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur houdt het 
K.F. Hein Fonds een inloopspreekuur voor initiatiefnemers. 

• Juridisch spreekuur (Strafrechtswinkel): elke woensdag van 18.30 tot 20.30 uur kun je in 
Sterrenzicht terecht bij de Strafrechtswinkel. 

• Formulierenspreekuur (U Centraal & buurtteam): elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur kun je 
in Sterrenzicht terecht met administratieve vragen. 
Computerinloop (Podium Oost): elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in Podium Oost. 

• Spreekuur wijkagent: een keer per maand houdt de wijkagent spreekuur in Podium Oost. 

• Inloopspreekuur digitale vragen (Bibliotheek): voor digitale vragen kun je elke donderdag van 
11.00 tot 13.00 uur in Sterrenzicht terecht. 

• Tienervragen (Stichting Jou): elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur is er een inloop voor tieners 
in Sterrenzicht. 

• Gezondheid & vitaliteit (ROC Midden-Nederland): bij het Vitaliteitslab van ROC Midden-
Nederland kun je terecht op afspraak.  

• Gratis zorgadvies (Hogeschool Utrecht): voor gratis advies over en specifieke behandelingen 
kun je een afspraak maken bij de HU Klinieken.  

Eind 2019 kregen we zoveel vragen van organisaties om informatie op de website te plaatsen 

dat we zijn gestart met een digitaal platform (met het systeem van Gebiedonline) waarop 

iedereen zelf informatie kan plaatsen. We hebben gekozen voor Gebiedonline omdat ook 

bewonersinitiatieven in Lunetten en Noordoost hiermee werken. 

 

http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-oost/uw-initiatief-en-invloed/wijkspreekuur-oost/
https://www.puuroost-utrecht.nl/buurtconcierge/
https://kfhein.nl/
https://www.sterrenzicht.nl/agenda/5933/de-stichting-strafrechtswinkel-utrecht
https://www.sterrenzicht.nl/utrecht/oost/organisaties/246/buurtcentrum-sterrenzicht/etalage/
https://www.podiumoostutrecht.nl/actie2/wijkagent-spreekuur/
http://www.sterrenzicht.nl/
https://www.rocmn.nl/vitaliteitslab
https://husite.nl/huklinieken/werkwijze/
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Bundelen van informatie 

Vanwege corona en de bijbehorende maatregelen is specifieke informatie ook gebundeld en 

verspreid via website en het digitaal platform. Het gaat om: 

1) informatie over corona: http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/p/90/Coronavirus 
2) informatie over boodschappen doen: https://oostvoorelkaar.nl/aanbod/2362/boodschappen-

doen-ivm-coronavirus 
3) informatie over eten thuisbezorgen: https://oostvoorelkaar.nl/aanbod/2388/restaurants-in-

oost-die-aan-huis-bezorgen 

Door corona kwam de nadruk steeds meer te liggen op het behandelen en het oppakken van 

praktische hulpvragen. Na de huis-aan-huis verspreiding van de krant ‘Wegwijs in Oost’ (zie 

hierboven) en de Oostkant (zie hieronder) - in grote oplages, 2 x 14.000 exemplaren - 

samenvallend met de eerste lockdown in maart 2020,  leken veel bewoners ons snel te kunnen 

vinden. Daarbij bleek wederom dat wij vooral een oplossing zijn voor mensen zonder familie, 

kinderen en/of zonder een goede relatie met hun buren. 

3 Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar 

In 2020 zijn 169 praktische hulpvragen ontvangen van 

wijkbewoners die geholpen wilden worden met vervoer, 

klusjes in huis of tuin, boodschappen of sociaal contact. 

Een ruime verdubbeling vergeleken met het startjaar 

2019, toen waren het er 71. 

De meeste bewoners wisten ons zelf te vinden via telefoon en 

e-mail of dankzij een bezoek aan het Wijkinformatiepunt 

Utrecht Oost. Buurtteam, U Centraal en POH-ers verwijzen 

steeds vaker door, maar vinden het nog steeds spannend. Ze 

zijn vaak verrast als ze zien hoe snel wij reageren of een 

vrijwilliger vinden. Het vertrouwen in elkaar begint te groeien. 

Inzet van studenten 

In dit tweede jaar is gebleken dat veel bewoners graag voor korte tijd een medebewoner willen 

helpen, zoals enkele keren helpen met boodschappen, formulieren, tuin- of huisklussen en vervoer. 

Dankzij corona hebben 120 bewoners die willen helpen zich bij ons gemeld. Omdat sommige 

bewoners een structurele vraag hadden, hebben we ook gewerkt met ROC-student-stagiaires. Eén 

stagiaire heeft bijna een half jaar lang drie bewoners in de wijk geholpen met opruimen en ordenen, 

wandelen en muziek luisteren. Bij de laatste twee activiteiten ging het om mensen met dementie;  

een positieve ervaring, vatbaar voor herhaling. 

Kort voor de eerste lockdown waren ook twee studenten/ervaringsdeskundigen bij Oost voor Elkaar 

gestart. Het wegvallen van zowel opleiding als stageplek en problemen in de thuissituatie werd deze 

studenten te veel; ze zijn vroegtijdig afgehaakt. Dit was voor ons een teleurstellende ervaring. De les 

die wij hieruit trekken is dat MBO-studenten goed geselecteerd moeten worden en een betere 

begeleiding nodig hebben vanuit de opleiding en de stageplek. Daarom willen wij in de toekomst met 

wijk- en onderwijspartners toewerken naar een ‘wijkleerhuis’.  

 

 

http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/p/90/Coronavirus
https://oostvoorelkaar.nl/aanbod/2362/boodschappen-doen-ivm-coronavirus
https://oostvoorelkaar.nl/aanbod/2362/boodschappen-doen-ivm-coronavirus
https://oostvoorelkaar.nl/aanbod/2388/restaurants-in-oost-die-aan-huis-bezorgen
https://oostvoorelkaar.nl/aanbod/2388/restaurants-in-oost-die-aan-huis-bezorgen
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Schrijnende situaties 

In 2020 zijn wij geconfronteerd met een aantal schrijnende situaties: alleenstaande bewoners bij wie 

de noodzakelijke hulp en/of zorg niet konden plaatsvinden. Deze situaties hebben wij gemeld bij een 

crisisteam in de wijk van de huisartsen, de gemeente, buurtteam en U Centraal. In drie situaties is 

contact opgenomen met de betrokken hulpverleners van het buurtteam wat tot een bepaalde 

oplossing heeft geleid. Het blijven echter schrijnende situaties door een veelvoud aan problemen. 

Onze conclusie is dat deze bewoners supermaatwerk nodig hebben, gecoördineerd en geregeld 

door iemand met wie het ‘klikt’. In het bijzonder speelt: als er geen vertrouwen is dan lijken situaties 

eerder te verergeren. Wij zien een collectief PGB als mogelijke oplossing in de toekomst. 

Digi-inloop 

Omdat vanwege corona digitale communicatie belangrijker is geworden, zijn wij in mei gestart 

met een digi-inloop om bewoners wegwijs te maken op het digitaal platform OostvoorElkaar.nl. 

Ook zijn speciale trainingen georganiseerd. Aan deze digitrainingen konden helaas maar vier 

mensen deelnemen vanwege de coronamaatregelen. 

              

4 Extra corona-activiteiten  

Door corona zijn wij door bewoners en sociaal ondernemers benaderd voor nieuwe initiatieven. Op 

de volgende pagina staat een collage van wat er zoal heeft plaatsgevonden. Het geeft slechts een 

impressie. Vanuit de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is extra georganiseerd of gefaciliteerd: 

• 10 x zijn gratis maaltijden in de wijk bezorgd in samenwerking met vrijwilligers van de 

Wilhelminakerk 

• bij 100 adressen is het initiatief Thuisgekookt.nl onder de aandacht gebracht 

• er zijn tablets beschikbaar gesteld aan kwetsbare bewoners 

• we hebben het kaartje 'Hart van Hannah' (gemaakt door piepjonge bewoonster) laten drukken 

en verspreid 

• we hebben meegeholpen met het verspreiden van door bewoners gebakken Paasbroden 
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• we zijn een digitale Vraagbaak gestart op het platform OostvoorElkaar.nl 

Van de extra corona-activiteiten is onderstaande collage gemaakt. 

 

5 Samenwerking 
In 2020 is met een aantal partners intensief samengewerkt. 

Hogeschool Utrecht  

Gedurende 20 weken hebben 15 studenten van de Hogeschool Utrecht voor de Wijkcoöperatie Oost 

voor Elkaar interdisciplinair met elkaar samengewerkt, gezamenlijk onderwijs gevolgd en 

literatuuronderzoek gedaan naar verschillende vraagstukken in de wijk. Er kwam goed naar voren 

hoe in eerste instantie vanuit de ‘eigen bril’ naar een vraagstuk werd gekeken. Gaandeweg ontstond 

intensieve samenwerking waarbij de studenten de eigen expertises interdisciplinair bundelden.  

De samenwerking met de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar was een pilot waarin studenten in teams 

aan de slag gingen met vragen of thema’s uit de wijk. Na 20 weken presenteerden zij de uitkomsten 

van een onderzoek, een prototype of een ander eindproduct aan de wijk. Ondanks corona kon 

online veel doorgaan, ook interviews met bewoners waarvoor wij het contact legden. 

In september 2020 is een tweede groep van 10 studenten voor de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar 

aan de slag gegaan. Vanuit de wijk werden de studenten begeleid door actieve bewoners die kennis 

en expertise hebben op het betreffende vraagstuk. In 2020 ging het vooral om mantelzorg, 

valpreventie, medicatieveiligheid en eenzaamheid. Er is sprake van een doorlopende ontwikkellijn. 

Dat wil zeggen dat een volgende groep studenten verder gaat met waar de vorige groep is 

gebleven. 
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Utrecht in Dialoog 

Met Utrecht in Dialoog zijn drie online zoomsessies georganiseerd over mantelzorg. Dit waren 

inspirerende bijeenkomsten waar mantelzorgers hun persoonlijke verhalen deelden en elkaar 

praktische tips gaven. Een deelneemster (een van de studenten van de Hogeschool Utrecht die 

tevens mantelzorger was) heeft naar aanleiding van de bijeenkomsten een gedicht geschreven 

dat op OostvoorElkaar.nl is geplaatst. De eerste bijeenkomst werd het beste bezocht, de derde 

het minst. Les hier is dat twee online zoombijeenkomsten rond een thema voldoende zijn. En 

ook dat digitale ondersteuning aan huis voor ouderen nodig is. Twee deelnemers werden door 

hun kleinkinderen bijgestaan. 

 

  

Platform Oost  

Platform Oost is het informele vervolg op de Wijkraad Oost. De voorzitter en secretaris van de oude 

Wijkraad, Ontmoetingscentrum Podium Oost, de Wijkcoöperatie Oost Voor Elkaar en de Oostkrant 

https://www.podiumoostutrecht.nl/
https://oostvoorelkaar.nl/
https://www.oostkrant.com/
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zijn de dragers van het platform. Doel is het bijeenbrengen van wijkbewoners en ondernemers om 

samen sterk te staan richting de gemeente, vooral op beleidsgebieden waar het stadsbelang en de 

leefbaarheid van een buurt kunnen botsen. Dit wordt ondersteund door wijkdebatten die live 

uitgezonden worden via Podium Oost TV.  

Samen met het Platform Oost is op 4 oktober 2020 het eerste wijkdebat over ‘Participatie’ 

georganiseerd en is onderstaande flyer breed in de wijk door onze vrijwilligers verspreid.  

              
 

Project ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ 

In september 2020 kregen wij te horen dat de projectaanvraag ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ door 

ZonMw was gehonoreerd. In het projectvoorstel ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ hebben wij beloofd 

in 2021 op te leveren: een ondertekende bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst met daarin 

inhoudelijke ambitie en doelen op het gebied van participatie, gezondheid, welzijn en zorg. Dat is 

dan ook het doel voor het project. Concrete resultaten daarbij zijn: 

- een gemeenschappelijke taal & duidelijkheid over wie wat doet 

- twee verbindende leefstijlactiviteiten (o.a. bezoek Vitaliteitsacademie/ROC Midden-Nederland) 

- een implementatieplan over ‘buurtgericht werken’ 

- een wijkdebat over gezondheid 

- een krant die aandacht besteedt aan gezondheid in de meest brede zin 

- de inzet van het digitaal platform ‘Oost voor Elkaar’ 

In november 2020 was er een startbijeenkomst van het project en zijn interviews gehouden met 

de kernpartners van het project. Ook is een aantal bewoners op bezoek geweest bij het in 

oktober 2020 geopende Vitaliteitslab van ROC Midden Nederland.  

Het project wordt vervolgd in 2021 met onder andere een drietal wijkdialogen en de start van de 

‘Leefstijlclub Oost’. 
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6 Vrijwillige inzet en waardering  
Het sociaal kapitaal van Oost voor Elkaar zijn actieve bewoners die zich vrijwillig voor de wijk 

willen inzetten. In 2020 hebben zich vanwege corona veel nieuwe vrijwilligers bij ons gemeld. In 

totaal hebben we nu een vrijwilligerslijst met 120 bewoners. Het aanbod aan vrijwilligers is 

verhoudingsgewijs veel groter dan de vraag. In 2021 gaat een vrijwilligersondersteuner aan de 

slag om het vrijwillig potentieel nog beter te benutten. Daarvoor is het aantal uren van deze 

vrijwilligersondersteuner verdubbeld. 

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

belang. In 2020 is wederom de Oost voor Elkaar Medaille uitgereikt aan mensen (actieve 

bewoners, mantelzorgers en ondernemers) die daarvoor konden worden genomineerd. In totaal 

worden 50 medailles en cadeaubonnen verdeeld. De meeste medailles worden in de maand 

december verdeeld, want december is de maand van de waardering. De overige medailles en 

bijbehorende cadeaubonnen van €50,- worden gedurende het jaar uitgereikt aan mensen die 

een bijzondere prestatie voor de wijk hebben geleverd.  

De meest actieve vrijwilligers van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar hebben in 2020 het boek 

‘Oost, 10 jaar Oostkrant’ ontvangen. Een boek vol verhalen over bewoners en ondernemers in 

de wijk, gemaakt door de Oostkrant. 

        

Vanaf maart zijn vanwege corona geen wijkborrels voor betrokken en actieve bewoners meer 

georganiseerd. Dit betreuren we. Informele ontmoetingen zijn belangrijk om verbonden te 
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blijven. Wij hopen in 2021 snel weer bijeenkomsten voor en met bewoners en vrijwilligers te 

kunnen organiseren. In het kader van het project ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ kijken we of 

deze meer in de vorm van trainingen kunnen organiseren, waar mogelijk met een actieve 

bijdrage van wijkpartners. Samen leren zal de samenwerking in de wijk verbeteren. 

7 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 was te smal voor een wijkorganisatie die diverse 

wijkdiensten, voor en door bewoners, wil organiseren. Daarom is de Wijkcoöperatie Oost voor 

Elkaar op 10 december 2019 opgericht. Per 1 januari 2021 vallen de activiteiten van het 

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost onder de verantwoordelijkheid van de Wijkcoöperatie Oost voor 

Elkaar. Voor de benodigde financiën is een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend en 

gehonoreerd.  

Voor de coördinatie van de verschillende activiteiten is ook 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 vergoedingen uitgekeerd voor de coördinatie van het wijkinformatiepunt, communicatie van 

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

digitaal platform.  

Daarnaast was 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. Vanaf 1 januari 2021 

hebben we het over een vrijwilligersondersteuner die zich ook nadrukkelijker bezighoudt met de 

backoffice van de organisatie. Begin 2021 wordt een organogram gemaakt waarin functies, 

taken en verantwoordelijkheden van onze twee betaalde krachten helder worden omschreven. 

8  Financiën 
Door corona is een aantal kostenposten lager uitgevallen en een enkele hoger. De begroting was 

wederom aan de voorzichtige kant. Hierdoor is er voor het tweede jaar op rij sprake van een 

overschot. Aan de gemeente wordt gevraagd of dit bedrag kan worden gebruikt voor het opbouwen 

van een algemene reserve van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar voor calamiteiten en 

onvoorziene gebeurtenissen. In de begroting was hiervoor nog geen bedrag opgenomen. 

9  Toekomst 
De toekomst van de Wijkcooperatie Oost voor Elkaar wordt, zoals het hoort bij een coöperatieve 

vereniging, bepaald door de leden van de coöperatie. Door corona zijn we in 2020 helaas niet 

toegekomen aan het werven van leden. Wel hebben enkele bewoners zich spontaan gemeld als 

lid, hetgeen een positief signaal is. 

Hoog op de agenda voor 2021 staat dan ook de ledenwerving. Via een informatiekalender en 

de krant ‘Oost voor Elkaar’ willen we de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Wijkcoöperatie 

Oost voor Elkaar vergroten en daarmee ook ons bereik en onze impact. Dit in samenhang met 

wat andere partners in de wijk doen en uiteraard op de eerste plaats wat bewoners zelf en voor 

elkaar willen (doen). Voor ons is cruciaal dat in 2021 samenwerkingsafspraken met gemeente 

en wijkpartners worden gemaakt.    
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Bijlage III: overzicht informatievragen (A) en praktische hulpvragen (B)  

 

(A) Informatievragen (174) 
 

174 

Onderzoeker vraagt om 
uitzetten van onderzoek 
over gebruik van groen in 
de wijk. 

Gevraagd om onderzoek op 
OostvoorElkaar.nl te zetten en dat 
wij het dan breder communiceren. Oost  Vrouw E-mail Maandag 

173 

POH-GGZ belt met de 
vraag waar haar patiënt in 
de wijk nog wel terecht 
kan. 

Ontmoetings- en beweegopties 
geschetst, wordt aan mevrouw 
voorgelegd. Oost ? Vrouw Telefoon Woensdag 

172 

Mevrouw vraagt om 
advies over inzet van de 
Mantelaar. 

Meegedacht, Mantelaar blijkt 
maximaal 40 uur beschikbaar. 
Daarna PGB of via 
zorgverzekering. 

Buiten-
Wittevrouwen 62 Vrouw Telefoon Woensdag 

171 
Meneer vraagt naar 
wandelgroepen in de wijk. 

Gewezen op twee 
wandelgroepen, een op 
maandagochtend en een op 
woensdagochtend. Oudwijk 50 Man Balie Woensdag 

170 

Mevrouw komt praatje 
maken over spiritualiteit 
en coachen.  Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

169 
Secretaris Wijkraad belde 
met verzoek om contact. Verzoek doorgespeeld. Rijnsweerd 65-70 Man Telefoon Dinsdag 

168 

Mevrouw wil contact met 
Mitros via het buurtteam 
oppakken 

Historie achterhalen, punten 
verzamelen en dan gezamenlijk 
mail opstellen. Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

167 

Mevrouw komt vertellen 
over positieve ervaring 
met Stichting Student & 
Senior. 

Toegevoegd aan website van het 
Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. Oudwijk 62 Vrouw Balie Dinsdag 

166 

Mevrouw vraag advies 
over werkgroep die ABWZ 
terugvordert. 

Opgezocht wat voor werkgroep 
dat is, ziet er op website niet 
betrouwbaar uit. Op forum van 
kassa wordt ervoor 
gewaarschuwd. Oudwijk 62 Vrouw Balie Maandag 

165 
Mevrouw vraagt advies 
over aanvragen van PGB. 

Procedure en mogelijkheden 
uitgelegd en stap 1: eigen 
(zorg)vraag helder hebben. 

Buiten-
Wittevrouwen 62 Vrouw Telefoon Woensdag 

164 

Mevrouw vraagt wat te 
doen om 
internetbankieren te 
krijgen/ 

Gekeken naar procedures bij ING 
(mobiele telefoon nodig) en 
Rabobank (geen mobiele telefoon 
nodig). Oudwijk 60 Vrouw Balie Woensdag 

163 

Mevrouw vraagt hoe het 
zit met 
mantelzorgwaardering in 
de wijk en stad. 

Gewezen op Oost voor Elkaar 
Medaille en website 
Utrechtbedankt.nl.  Oudwijk 60 Vrouw Balie Woensdag 

162 

Mevrouw heeft vraag over 
eigen risico en Zorg en 
Zekerheid 

Samen naar de voorwaarden 
gekeken en wat onder eigen risico 
valt Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

161 Mevrouw heeft gesprek 
over 
bewegingsmogelijkheden. 
Doet al met 2 activiteiten 
mee em wil andere dagen 
ook iets doen, als het 
regent ze kan dan niet 
wandelen. 

Geattendeerd op mogelijkheden 
via internet of Nederland in 
Beweging. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

160 Meneer komt even 
gezellig praten, heeft 
wijkbewoner geholpen 
met cassettebandje. 

Compliment gegeven, meneer 
bleek ook ervaring met Zorg & 
Zekerheid te hebben. 

Schildersbuurt 

60 Man Balie Maandag 

159 Mevrouw vraagt informatie 
over U-polis, kosten zijn 
aanzienlijk gestegen. 

Polisvoorwaarden met mevrouw 
doorgenomen en zorgkiezer.nl 
ingevuld. 

Oudwijk 

60 Vrouw Balie Maandag 

http://oostvoorelkaar.nl/
http://utrechtbedankt.nl/
http://utrechtbedankt.nl/
http://utrechtbedankt.nl/
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158 Mevrouw vraagt informatie 
over U-polis, kosten zijn 
aanzienlijk gestegen. 

Polisvoorwaarden met mevrouw 
doorgenomen en zorgkiezer.nl 
ingevuld. 

Oudwijk 

80 Vrouw Balie Maandag 

157 Mevrouw vraagt of 
weggeeftafel bij Podium 
Oost open is. 

Weggeeftafel is helaas gesloten. ? 

70 Vrouw Telefoon Zaterdag 

156 Mevrouw wil advies over 
benaderen van buren. 

Tips gegeven als positief 
benaderen, eerst aankondigen en 
attentie geven aan buren voor 
medewerking. Tips waren 
openbaring voor mevrouw. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Woensdag 

155 Mevrouw is benieuwd of 
het nieuwe zorgpakket 
voor 2021 al bekend is 

Voorgelezen wat op de site staat: 
ze krijgt automatisch bericht van 
Zorg en Zekerheid als nieuwe 
premies en pakket bekend is 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

155 Mevrouw is benieuwd 
naar respons op aanvraag 
bijzondere bijstand 5 
weken geleden 

Van Anja heeft ze al gehoord dat 
responstermijn 6 weken is. We 
hebben geen contactlijntje met die 
afdeling bij de gemeente. Mogelijk 
kan buurtteam/sociaal raadsvrouw 
wel aangeven in welk stadium de 
aanvraag zich bevindt. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

155 Mevrouw doet verslag van 
onderzoek naar bromtoon 
in huis 

Ondertekenen van doc voor 
makelaar niet nodig/niet redelijk. 
Volgende stap besproken 
(onderzoek bij/met andere 
buurvrouw, samen met vrijwilliger 
Handje Helpen) 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Bal Dinsdag 

155 Mevrouw heeft suggestie: 
stichting senior en student 
(match voor bijv. 
wandelmaatje) 

Delen met wijkinfo (en mogelijk 
ook op website zetten) 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Ba Dinsdag 

154 Mevrouw heeft vragen 
over parkeerboete. 

Doorverwezen naar 
Strafrechtswinkel 

Oudwijk 

80 Vrouw Balie Maandag 

153 Mevrouw wil hulp bij 
invullen formulier Serve 
the city. 

Geholpen bij invullen formulier en 
aanmelden. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Woensdag 

152 Mevr. wil haar verhaal 
over haar gezondheid en 
hoe het daarmee gaat 
kwijt 

Geluisterd en bezoek arts 
besproken 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

151 Mevr. kan mail contract 
Tele2 niet vinden. 

Samen op afstand dit geprobeerd. 
Bij zoeken kwam er geen contract 
naar voren. Ze gaat Tele2 vragen 
om nogmaals te sturen. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

150 Mevr. wil praten over 
wilsverklaring opstellen en 
doorgeven aan familie. 

Ze gaat dit als eerste bespreken 
met de huisarts en dan verklaring 
naar zus en nicht sturen. Contact 
met familie loopt stroef 

Oudwijk  

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

149 Mevrouw heeft verzoek 
voor Oost voor Elkaar. 

Doorgegeven dat ze 
boodschappen wil laten doen. 
Telefoonnummer onduidelijk 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Telefoon Dinsdag 

148 Jongeman zoekt 
bewonersinitiatieven om 
te fotograferen. 

Vele initiatieven besproken. Oudwijk 

30 Man Balie Maandag 

147 Mevrouw zoekt hulp bij 
telefoon en 
internetbankieren. 

Doorverwezen naar bibliotheek op 
do. in Sterrenzicht. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Maandag 

146 Mevrouw heeft vragen 
over de griepprik. 

mevr. verwezen naar huisarts en 
algemene info daarover gegeven 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

145 mevr. heeft hulpnodig bij 
eenvoudige 
computerhandeling 

Stapsgewijs de mail gevonden en 
verplaatst 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

144 mevr. vraagt vragen voor 
gesprek met makelaar op 
een rij te zetten 

Lijst met punten opgesteld voor 
gesprek 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

http://zorgkiezer.nl/
http://zorgkiezer.nl/
http://zorgkiezer.nl/
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143 Mevrouw zoekt sites om 
platen te kunnen verkopen 

Diverse sites Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

142 Mevrouw komt praatje 
maken, kan nergens 
anders terecht vanwege 
corona. 

Geluisterd en kopje koffie 
gegeven. 

Oudwijk 

70 Vrouw Balie Maandag 

141 Mevrouw heeft melding 
voor Slimmelden. 

Doorgezet naar wijkbureau Oost. Koningsweg 

70 Vrouw Telefoon Woensdag 

140 Mevrouw vraagt advies 
over kopen toiletbril. 

Gewezen op kopen bij Hornbach 
en Ikea. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Woensdag 

139 Mevr. zit toch met 
eventuele nieuwe buren. 
Wat te doen? 

Gekeken of huis, wat leeg is te 
huur of te koop is. Blijkt te huur. 
Makelaar doorgegeven. Huis heeft 
CV en mechanische ventilatie. Ze 
gaat BT mailen of er nu gekeken 
kan worden wat de boosdoeners 
is van bromtoon. Deze blijft 
ondanks vertrek buren aanwezig. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

138 Mevrouw bespreekt haar 
contact met buurtteam. Dit 
kan alleen nog maar per 
mail. BT bemiddelt bij 
woongeluiden met haar 
buren via Mitros en 
verhuur makelaar. 

Mevrouw wil niet zelf actie 
ondernemen onder buurtteam en 
Mitros in de weg te lopen. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

137 Huis staat inmiddels leeg. 
Kans voor onderzoek! 

Hulp gegeven bij doorverbinden 
en maken afspraak specialist. 
Leefstijl verbetermogelijkheden 
samen besproken. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

136 Meneer komt 
kennismaken ivm bieden 
tuinhulp. 

Even gekletst en gegevens 
uitgewisseld. 

Watervogelbu
urt 

45 Man Balie Maandag 

135 Meneer zoekt hulp bij 
luidere beltoon. 

Ter plekke voor meneer opgelost. Rubenslaan 

80 Man Balie Maandag 

134 Mevrouw vraagt hulp bij 
slim melden. 

Voor haar SlimMelden formulier 
ingevuld. 

Koningsweg 

70 Vrouw Telefoon Maandag 

133 Meneer komt meekijken 
op Woningnet, heeft geen 
computer. 

Geen woning gevonden die aan 
wensen voldoet. 

Rubenslaan 

80 Man Balie Maandag 

132 Mevrouw vraagt feedback 
over medisch advies 
huisarts. 

Medische situatie is dusdanig dat 
ze naar ziekenhuis moet. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Woensdag 

131 Mevrouw heeft vraag over 
lay-outen 

Vraag via de e-mail beantwoord. Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Maandag 

130 Meneer wil weten of er 
een interessante woning 
op Woningnet staat. 

Laten zien wat er te huur is, niet 
veel. En tel.nr. van 
verhuisadviseurs gegeven.  

Rubenslaan 

60-65 Man Balie Maandag 

129 Jongeman wil reflectie op 
app-idee, woont in de wijk. 

Kort interview gehouden, hij komt 
nog vaker. 

Koningsweg 

20 Man Balie Woensdag 

128 mevr. bespreekt aanschaf 
andere computer 

Geluisterd en opties besproken Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

127 mevr. wil opruimen in huis 
mogelijkheden 
doornemen. 
Verwachtingen 
bespreken. 

Samen op rij gezet wat mevr. wil 
ne vorige ervaringen besproken. 
Willem van het buurtteam gaat dit 
aanvragen 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

126 mevr. heeft vraag over 
urgentie aan vragen 

Www.urgentiewijzer.nl of 
mijnurgentie.nl 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

http://tel.nr/
http://tel.nr/
http://tel.nr/
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125 Meneer meldt raar briefje 
over sluiten 
watervoorziening. 

Mvgm en Vitens gebeld, weten 
van niets. 

Rubenslaan 

80 Man Balie Maandag 

124 Meneer wil naar woningen 
op Woningnet kijken. 

Met meneer gekeken naar 
aanbod. 

Rubenslaan 

80 Man Balie Maandag 

123 mevr. wil aanmelding voor 
ouderenwoning in 
Driebergen doorspreken 

Voor -en nadelen op een rioj 
gezet. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

122 mevr. heeft vraag of 
weggaan op vakantie nu 
handig is. 

Alle voors en tegens op een rij 
gezet. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

121 Mevrouw heeft vraag over 
defecte computer. 
Voorlichting gegeven. 

Voorlichting gegeven en andere 
deskundige aangedragen voor 
info. 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag  

120 Meneer wil kijken naar 
woning op Woningnet. 

Meneer ingelogd en interessante 
woningen bekeken. 

Rubenslaan 

80 Man Balie Maandag 

119 mevr. bespreekt haar 
week 

 
Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

118 mevr. bespreekt 
mogelijkheden van 
buurtbemiddeling 

 
Oudwijk 

55-60 Vrouw Balie Dinsdag 

117 mevr. heeft vragen over 
informatie mantelzorg en 
initiatieven 

Platform oostvoorelkaar.nl 
aangegeven 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

116 Mevrouw heeft een vraag 
over mantelzorg 
ondersteuning en 
financiële 
tegemoetkomingen 
daarvoor. 

Mogelijkheden U-centraal en 
Oostvoorelkaar besproken en link 
gedeeld om eenmalige 
tegemoetkoming aan te vragen bij 
een uitkering. 

Abstede 

60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

115 Wat is maximum bedrag 
voor huursubsidie 

737,14 per item( schoonmaak, 
elctra etc 12 euro tot max. van 48 
euro 

Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie dinsdag 

114 samen met mevr. ingelogd 
op Woningnet. Dit 
inloggen is nu duidelijk. 

werking besproken Oudwijk 

60-65 Vrouw Balie dinsdag 

113 

Mevrouw wil gemaakte 
lijst voor woningaanbod 
naast woningnet 
bespreken doorgenomen Oudwijk 60-65 Vrouw Balie dinsdag 

112 

Mevrouw wil hulp bij 
aanpassen huursubsidie, 
wegens verhoging huur 

U-centraal biedt hier hulp bij. Ook 
buurtteam kan dit begeleiden. Oudwijk 60-65 Vrouw Balie dinsdag 

111 

Mevrouw vraagt naar 
mogelijkheid om zich in te 
schrijven voor een hofjes 
woning. Stadsherstel en SSH? Abstede 60-65 Vrouw Balie dinsdag 

110 Mevrouw wil praten over 
GGZ-opname van kennis. 

Geluisterd Oudwijk 65 Vrouw Balie Woensdag 

109 Mevrouw vraagt advies 
over mogelijkheden PGB, 
wil waardering als 
mantelzorger. 

Links naar websites gemaild en 
PGB-procedures uitgelegd. 

Oudwijk 80 Vrouw Balie Woensdag 

108 Mevrouw vraagt om 
samen aanmelding te 
bekijken voor 
woningbouwverenigingen 

Niet afgemaakt wegens tijd. Gaan 
volgend spreekuur verder. 

Oudwijk 60 Vrouw Balie Dinsdag 

107 Mevrouw vraagt om 
samen Mitros bericht te 
bekijken 

Blijkt tweede huurverhoging voor 
de vloer 

Oudwijk 60 Vrouw Dinsdag  Dinsdag 

106 Mevrouw vraagt om lijst 
aandachtspunten 
verhuizen mogelijkheden  

Samen lijst gemaakt 

Oudwijk 

60 Vrouw E-mail Dinsdag 
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105 Mevrouw vraagt om lijst 
met mogelijkheden sociaal 
te huren naast woningnet. 

Lijst gemaild. Zie bureaublad Oudwijk 65 Vrouw Balie Dinsdag 

104 Mevrouw vraagt gegevens 
van personal organizer 
op. 

Bright Organizing: 
https://brightorganizing.nl/ 
Neem contact op via 
astrid@brightorganizing.nl of 
telefoon 06 4942 14 14 

Oudwijk 65 Vrouw E-mail Woensdag 

103 Statushouder vraagt of hij 
bon van politie kan 
aanvechten. 

Antwoord: nee, met telefoon in de 
hand fietsen mag niet. Boeten 
desnoods gespreid betalen. 

Buiten-
Wittevrouwen 

25 Man Informatie
balie 

Maandag 

102 Mw. vraagt advies over 
WMO-ondersteuning en 
PGB. 

Alle informatie opgezocht en via e-
mail naar mw gestuurd. 

Buiten-
Wittevrouwen 

65 Vrouw Telefoon Woensdag 

101 Mw. vraagt advies wat te 
doen tegen muizenplaag. 

Hordeuren aanbevolen zodat 
muizen niet binnenkomen. Val en 
gif(dienst) wil mw niet. 

Buiten-
Wittevrouwen 

60 Vrouw Telefoon Woensdag 

100 Mw meldt dat buurtteam 
de verkeerde informatie 
heeft versterkt en zegt 
vertrouwen in persoon op. 

Geadviseerd zo snel mogelijk een 
andere hulpverlener te krijgen. 

E-mail 60 vrouw E-mail Woensdag 

99 mevr. haar woonsituatie 
besproken en acties 
doorgenomen. 

Juridisch loket vraagt 
correspondentie van buurtteam 
medewerker en Mitros op. Casus 
loopt al lang, bromtoon en vocht. 

Oudwijk 65 vrouw balie Dinsdag 

98 mevr. wil BB inschakelen Juridisch Loket vraagt 
correspondentie BT met Mitros op. 
Hoop dat er concrete zaken op 
papier staan. Anders nieuwe 
opstartklachten traject nodig. 
Mevrouw meegedeeld dat ze ook 
kan bellen op maandagmiddag en 
dinsdagmorgen. Ze is een weekje 
de stad uit. 

Oost 65 vrouw balie dinsdag 

97 mevr. heeft vraag over 
bijzondere bijstaand en 
mogelijke mantelzorg 
vergoeding 

voor sociaal raadsvrouw Evi een 
briefje met extra kosten samen 
opgesteld. 

Oost 70 vrouw balie dinsdag 

96 Mevrouw vraagt om leuk 
contact tijdens de vakantie 
aan huis, Handjehelpen 
heeft niemand. 

Diverse mogelijkheden besproken, 
ZininUtrecht (geestelijke 
verzorging) sprak het meeste aan. 

Buiten-
Wittevrouwen 

65 Vrouw telefoon Vrijdag 

95 Mevrouw vraagt naar 
zorghotelmogelijkheden in 
de buurt. 

Gewezen op Buurtzorgpension in 
Kanaleneiland. 

Oudwijk 55 Vrouw Balie Woensdag 

94 Mevr. vraagt of ze kan 
bellen naar Juridisch 
loket. Dat lukte niet. 

Gebeld en telefoonnummer 
opgezocht 

Oudwijk 65-70 Vrouw Balie Dinsdag 

93 Mevr. heeft vragen over 
toeslagen en vergoeden 
mantelzorg 

Kort mogelijkheden geschetst. Ze 
komt eerdaags langs voor meer 
informatie 

Oost 70-80 Vrouw Telefoon Dinsdag 

92 Mevr. vraagt naar 
mogelijkheden om heg te 
laten knippen. Vraag 
doorgezet naar Oost voor 
Elkaar en daar over 
verteld. 

Haar telefoonnummer 06-
38258760 doorgegeven aan Oost 
voor Elkaar 

Oost 70-80 Vrouw Telefoon Dinsdag 

91 Mevrouw vraagt over inzet 
klusser voor aanpassen 
van vloer. 

Diverse mogelijkheden geschetst, 
bij grote klussen zit er een 
prijskaartje aan. Oost voor Elkaar-
klussers werken maximaal 2 uur 
aan klus. 

Oudwijk 60 Vrouw Balie Maandag 

90 Mevrouw zoekt flyer van 
Bloej. 

Eentje meegegeven, lag in de 
kast. 

Oost 60 Vrouw Balie Maandag 

89 Man vraagt waar hij een 
gezondheidsverklaring 
kan krijgen ivm vakantie 
naar Marokko. 

Telefoonnummer van 
commerciële vaccinatiecentra 
gegeven, want GGD en huisartsen 
mogen dit niet. 

Oost ? Man Telefoon Maandag 
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88 Mevrouw vraagt advies 
over wel/niet inzet 
ondersteuning via 
woonbegeleider. 

Eerst helderheid over eigen vraag 
en verwachtingen, daar blijkt uit 
welke ondersteuning nodig is. 
Woonbegeleider is GGZ. 

Oudwijk 
 

Vrouw E-mail Woensdag 

87 Jongeman vraagt om 
advies over 
(vrijwilligers)werk. 

Doorverwezen naar Studio Oost, 
VCU en een passend 
uitzendbureau 

Oudwijk 
 

Man Balie Woensdag 

86 Mevrouw wil deelnemen 
aan actie 
consumentenbond voor 
schadeclaim Facebook 

Opgezocht en gegevens 
meegegeven. 

Oudwijk 
 

Vrouw Balie Dinsdag 

85 Mevr. wil openingstijden 
Juridisch Loket weten 

Opgezocht en tijden meegegeven Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

84 Mevrouw houdt last van 
bromtonen.   

Voor mevrouw gebeld met 
ombudsman voor traject klacht 
bromtoon en stappenplan op 
papier gezet en gemaild. 

Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

83 Mevrouw komt er 
wederom niet uit met 
geluidsklacht over 
luchtventilatie. 

Geadviseerd om morgen langs te 
komen. 

Oudwijk 60 Vrouw E-mail Maandag 

82 Jongeman zoekt hulp bij 
herstellen van 
hotmailaccount. 

Verwezen naar digi-inloop op 
woensdag. 

Oudwijk 30 Man Balie Maandag 

81 Mevrouw heeft 
samenlevingscontract wat 
is beëindigd. Het is niet 
duidelijk hoe 
pensioenverevening is 
geregeld 

Bezoek Sociaal raadsvrouw 
aangeraden en tel U-centraal en 
tijdstip spreekuur Sterrenzicht 
gegeven. 

Oudwijk 65-60 Vrouw Balie Dinsdag 

80 mevr. heeft vraag over 
herroepen testament 

Kosten digitaal rond de 190 euro. 
Komt op woensdag langs met 
gegevens om in te vullen 

Oudwijk 65-70 Vrouw Balie Dinsdag 

79 Mevrouw heeft vraag over 
haar pensioen 

Op mijn overheid kan ze dat 
opzoeken met BSN. Ze heeft geen 
internet en komt op een woensdag 
terug. 

Oudwijk 65-70 Vrouw Balie Dinsdag 

78 Mevrouw komt vertellen 
over overlast door 
verwarde persoon in de 
buurt. 

Geluisterd en advies gegeven, ze 
heeft binnenkort gesprek met 
buurtteam Oost. 

Oudwijk 65 Vrouw Balie Maandag 

77 Mevrouw vraagt advies 
over tweedehands laptop. 

Verwezen naar MicMac 
Computers in Overvecht. 

Oost ? Vrouw Telefoon Maandag 

76 Meneer zoekt 
waarschijnlijk het 
wijkbureau. 

Telefoonnummer en e-mailadres 
doorgegeven. 

Oost ? Man Telefoon Dinsdag 

75 Jongeman wil advies over 
subsidiepotjes voor groen 
initiatief tegen stress en 
burnout. 

Alle mogelijke opties gemaild naar 
de jongeman. 

Koningsweg 30 Man Telefoon Dinsdag 

74 Mevrouw vraagt of wij 
huisarts willen informeren 
over mogelijkheden 
'Buurtzorg Pension'. 

Huisarts gesproken, situatie 
uitgelegd en informatie over 
'Buurtzorg Pension' gegeven. 

Oudwijk 60 Vrouw Balie Dinsdag 

73 Mevrouw komt praatje 
maken, maakt verwarde 
indruk. 

Gewoon geluisterd en even met 
mevrouw gepraat. 

Oudwijk 80 Vrouw Balie Dinsdag 

72 Mevr. wil bellen naar de 
Gemeenteafdeling 
geluidsmeting 

Mevrouw belt naar de afdeling Oudwijk 65 Vrouw Loket Dinsdag 

71 Mevr. wil advies over 
inschakelen van 
woonbegeleiding. 

Geadviseerd te zoeken naar 
iemand met wie 'klik' mogelijk is 
en van tevoren goede afspraken 
te maken. 

Oudwijk 62 Vrouw Balie Maandag 

70 Mevrouw wil advies over 
kopen barbecue. 

Via internet opgezocht en 
uitgekomen op mobiele bakplaat. 

Buiten-
Wittevrouwen 

60 Vrouw Telefoon Vrijdag 
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69 Fiets van mevrouw is 
weggehaald door 
gemeente.  

Gezocht op internet en gevonden, 
fiets is af te halen bij depot van 
gemeente. 

Oudwijk 60 Vrouw Balie Woensdag 

68 Mevrouw vraagt naar 
beoordelingen van 
thuiszorgorganisaties in 
de wijk. 

Opgezocht op Zorgkaart.nl en 
beoordelingen doorgegeven van 
Leger des Heils, Centrum en 
Buurtzorg. Laatstgenoemde kwam 
er het beste uit. 

Buiten-
Wittevrouwen 

60 Vrouw Telefoon Donderdag 

67 Coördinator van 
Rhijnaerde vraagt of we 
een vrijwilligers kunnen 
leveren om naar de 
voedselbank te gaan 
pakket afte leveren in de 
binnenstad 

Gewezen op Oost voor Elkaar, die 
vraag heeft ontvangen 

Binnenstad 
 

Vrouw Telefoon Dinsdag 

66 Mevrouw is door 
buurtteam naar ons 
verwezen om 
buurtbemiddeling te 
regelen voor een 
geluidsmeting 

Buurtbemiddeling begeleid 
gesprekken doet geen onderzoek. 

Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

65 Mevrouw heeft 
belastingverklaring nodig. 
Via telefoon WUO deze 
aangevraagd. 

Ter plekke de vraag praktisch 
opgelost 

Oudwijk 60-65 Vrouw Loket Dinsdag 

64 Mevrouw vraagt of 
administratie-ochtend in 
Sterrenzicht weer gestart 
is. 

Telefoonnummers van U Centraal 
& Buurtteam Oost gegeven. En 
van Oost voor Elkaar als tweede 
optie, omdat mevrouw tegenover 
Sterrenzicht woont en 
formulierenvraag heeft. 

Sterrenwijk 70 Vrouw Sterrenwij
k 

 

63 Mevrouw wil mobiel 
aanschaffen en hulp bij 
gebruik. 

Wellicht kan Oost voor Elkaar een 
vrijwilliger zoeken. Gaat zich 
aanmelden 

Oudwijk 60-65 Vrouw Oudwijk 
 

62 Mevrouw moet inloggen 
ING regelen. Via 
gezamenlijk inloggen lukt 
dit niet. Kantoor bezoeken 
is dan de volgende stap 

Kantoor Nachtegaalstraat is 
gesloten, ander kantoor ver weg. 
Misschien is Lange Viesstraat 
open? Website niet up-to-date. 

Oudwijk 60-65 Vrouw Oudwijk 
 

61 Mevrouw vertelt dat 
contact met buurtteam 
medewerken niet 
professioneel pragmatisch 
verloopt. Niet praktisch 
inspelen op hulpvraag met 
overleg.  

Vertrouwenspersoon inschakelen? 
Andere begeleider? U-centraal 
onafhankelijke cliëntondersteuner. 
Mevr. stelt contact medewerker 
wel op prijs en wil niet nog meer 
begeleiders. Vertrouwenspersoon 
spreekt meer aan. 

Oudwijk 60-65 Vrouw Oudwijk 
 

60 Mevrouw belt over slecht 
en onwaardig contact met 
verpleegondersteuning in 
de wijk en wil contact met 
Maarten van Rooyen 

Ga dit voor mevrouw opzoeken en 
via Anja terugkoppelen. 

Oudwijk 60-65 Vrouw Dinsdag  
 

59 Mevrouw wil Mitros bellen 
over afspraak muren 
impregneren. 

Mevrouw belt zelf Mitros op onze 
tel., na gesprek te hebben 
voorgesproken 

Oudwijk 60-65 Vrouw Dinsdag  
 

58 Vraag van bewoner of wij 
een oudere bewoner 
kennen voor podcast. 

Telefoonnummer doorgegeven 
van actieve oudere bewoner. 

Oudwijk 30 Vrouw Telefoon Donderdag 

57 Mevrouw zegt dat situatie 
uit de hand loopt met 
diverse problemen, wil 
luisterend oor. 

Geluisterd en tot rust gebracht, 
even contact bleek al voldoende. 

Oudwijk 60 Vrouw Telefoon Donderdag 

56 Mevrouw vraagt om 
advies ivm klacht over 
Mitros die vloer niet wil 
opknappen. 

Voorgesteld dat mevrouw brief 
naar huurcommissie moet 
schrijven, met bijlagen. En dat wij 
desgewenst meekijken. 

Oudwijk 60 Vrouw Telefoon Maandag 

55 Studente HU doet voor 
gemeente naar 
afvalproblemen in 
Sterrenwijk. 

In contact gebracht met twee 
bewoners en zelf meegewerkt aan 
onderzoekje. 

Sterrenwijk Jong Vrouw Telefoon Woensdag 

54 Mevrouw vraagt advies 
over PGB. 

De voor- en nadelen uitgelegd, 
ook gesproken over Collectief 
PGB. 

Buiten-
Wittevrouwen 

60 Vrouw Telefoon Maandag 

http://zorgkaart.nl/
http://zorgkaart.nl/
http://zorgkaart.nl/
http://zorgkaart.nl/
http://zorgkaart.nl/
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53 Mevrouw heeft ruzie met 
de buren over overlast. 

Op verzoek: wijkagente Nicole van 
Beek: nicole.van.beek@politie.nl, 
0900 - 8844. Buurtbemiddeling: 
030 - 236 17 28, 
buurtbemiddeling@u-centraal.nl 

Oudwijk 60 Vrouw Telefoon Vrijdag 

52 Mevrouw komt er met het 
buurtteam niet uit. 

Tips gegeven over hoe dit aan te 
pakken: om gesprek vragen en 
afspraken zwart of wit over 
vervolgstappen. 

Oudwijk 60 Vrouw Telefoon Vrijdag 

51 Mevrouw wil advies over 
tocht irt huurverhoging. 

Diverse links gemaild met nadere 
informatie, o.a. kosten 
onafhankelijk advies. 

Oudwijk 60 Vrouw Mail Vrijdag 

50 Vraag of Regiotaxi rijdt 
tijdens coronacrisis. 

Ja, met inachtneming van RIVM-
richtlijnen. 

Oudwijk - Vrouw Whatsapp Vrijdag 

49 Mevrouw vraagt of 
weggeeftafel bij Podium 
Oost open is. 

Tot en met 20 mei is Podium Oost 
gesloten. 

Oost 70 Vrouw Telefoon Vrijdag 

48 Mevrouw wil even praten 
en hart luchten. 

Geluisterd Oudwijk 60 Vrouw Telefoon Woensdag 

47 Mevrouw wil advies over 
tandenborstel. 

Meegedacht over tandarts aan 
huis en steradent via supermark 

Buiten-
Wittevrouwen 

65 Vrouw Telefoon Woensdag 

46 Mevrouw vraagt bij welk 
gemeenteraadslid ze moet 
zijn met klachten over 
buurtteam en thuiszorg. 

Doorverwezen naar SP en CU. Buiten-
Wittevrouwen 

65 Vrouw Telefoon Dinsdag 

45 Mevrouw vraagt wat de 
doen bij herhaalde 
woonoverlast. 

Vele tips en mogelijkheden 
doorgegeven, zoals bijhouden van 
contact met politie want die wil 
geen prioriteit hieraan geven.  

Oudwijk 60 Vrouw E-mail Vrijdag 

44 Mevrouw vraagt waar ze 
burenhulp in Overvecht 
kan vinden voor vriend. 

Telefoonnummer van burenhulp in 
Overvecht doorgegeven. 

Buiten-
Wittevrouwen 

60 Vrouw Telefoon Zaterdag 

43 Mevrouw vraagt wat de 
status is van haar 
samenlevingscontract als 
relatie is verbroken. 

Opgezocht en meegedeeld dat in 
contract zelf staat dat het is 
verlopen als de relatie is 
beëindigd. 

Oudwijk 60 Vrouw Balie Woensdag 

42 Mevrouw vraagt of ze een 
nieuw testament moet 
laten opstellen ipv oude 
testament. 

Mevrouw geadviseerd een nieuw 
testament op te stellen en bij of 
met notaris. En de familie hiervan 
op de hoogte te stellen.  

Oudwijk 60 Vrouw Balie Woensdag 

41 mevr. deelt ervaring met 
kringloopwinkel. Ze heeft 
nu stoel, alleen sta-op kan 
niet omdat stang daarvoor 
niet meegeleverd is. 

Besproken of ze nog eens langs 
kan gaan om te vragen of stang 
gevonden is. 

Oudwijk 60 Vrouw Balie Dinsdag 

40 mevr. wil bellen naar 
Mitros haar licht doet het 
's avonds niet wegens 
vocht 

Mevrouw belt Mitros. Er komt 
monteur afspraak is gemaakt 

Oudwijk 60 Vrouw Balie  Dinsdag 

39 Mevrouw vraagt waar ze 
terecht kan voor kleine 
klussen. 

Gewezen op Oostvoorelkaar, 
mevrouw heeft nog geen concrete 
vraag. 

Oudwijk 65 Vrouw Balie Maandag 

38 Mevrouw vraagt waar ze 
informatie kan plaatsen 
over coaching. 

Gewezen op 
www.wijkwijzernoordoost.nl 

Noordoost 40 Vrouw Balie Maandag 

37 Meneer zoekt de weg 
naar fysiotherapeuten in 
de wijk. 

Doorverwezen naar 
Gezondheidscentrum Utrecht 
Oost. 

Oudwijk 40 Man Balie Maandag 

36 Mevrouw zoekt hulp bij 
invullen van 
belastingaangifte. 

Gewezen op diverse opties: U 
Centraal, seniorenweb en Oost 
voor Elkaar. Mevrouw kiest voor 
het laatste.  

Oudwijk 80 Vrouw Balie Maandag 

35 Mevrouw wil hulp bij 
registeren op digitaal 
platform Oostvoorelkaar.nl 

Geholpen bij registeren en 
activiteit plaatsen. 

Oudwijk 80 Vrouw Balie Maandag 
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34 Vrouw wil klussendienst in 
Oudwijk opzetten, is zich 
aan het oriënteren. 

Gewezen op werkwijze Oost voor 
Elkaar, we houden contact. 

Oudwijk 59 Vrouw Balie  Maandag 

33 Vrouw wil advies over 
kopen van en vervoer van 
fauteuil. 

Gewezen op Asjemenou 
Transport, contactgegevens 
meegegeven. 

Oudwijk 62 Vrouw Balie Maandag 

32 Vrouw wil verhaal kwijt 
over betrokkenheid politie 
bij woonoverlast door 
buren en wat nu te doen. 

Geluisterd en bevestigd nu verder 
even niets te doen richting buren. 

Oudwijk 60 Vrouw Balie Maandag 

31 Jongeman met initiatief 
voor herstel ism 
Koningshof vraagt naar 
financieringsmogelijkhede
n. 

Gewezen op Initiatievenfonds, 
dagbestedingspot van gemeente. 
En vooral werken vanuit 
behoeften en met partners. 

Koningsweg 30 Man Balie Maandag 

30 Buurtteam medewerker 
heeft reeds meer dan jaar 
voorbereidde aanvraag 
stoel on hold gezet 
wegens tijdgesprek, 
vertelt ze.  

Aanvraag, papier werk, afronden 
door sociaal raadsvrouw? Plaats 
en tijd doorgegeven, 

     

29 Mevr. heeft last van 
bromtonen in woning van 
buurwoning wil makelaar 
buren bellen. Die legt 
aanwijsplicht bij haar. 
Daarna gesprek met 
Mitros, die komt langs. 

Geluisterd, tips gegeven en 
gesprek voorbereid. Gefaciliteerd 
om te bellen. 

     

28 POH Bosboomstraat 
vraagt wanneer inloopgym 
is in Podium Oost. 

Teruggebeld dat die op 
donderdagochtend 10.30 uur. 

Schildersbuurt 60 Vrouw Tel. Maandag 

27 mevr. wil ervaring delen: 
formaliteiten voor 
aanvraag sta-opstoel via 
buurtteam duurt al een 
jaar. Nu moeten alle 
gegevens nogmaals 
verzameld worden. Ze 
heeft hier moeite mee en 
vindt het fijn te kunnen 
delen met ons. Gaat 
proberen of dit nu bij 2 
buurtteammedewerkers 
kan liggen, zodat bij ziekte 
dit toch afgewikkeld wordt. 

Gezegd dit te zullen opschrijven 
bij de vragen en mogelijkheden 
om het bespreekbaar te maken 
doorgenomen. 

Oudwijk 60--65 Vrouw Balie Dinsdag 

26 mevr. wil weten of Rik 
morgen nog met haar 
wandelt om 14.00 uur 

Anja gemaild over Rik gemaild 
over deze vraag. 

Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

25 Mevrouw wil bellen naar 
huisbaas wegens 
geluidsoverlast 

Mevrouw heeft gebeld met WUO-
telefoon en ingesproken 

Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

24 Vraag voor OvE 
verwisselen warmte 
spiraal badkamer 

Gegevens gemaild aan OvE Schilderswijk 70-80 Vrouw Tel. Woensdag 

23 Mevrouw belt voor OvE. 
Verwachtte medewerker 
OvE voor boodschappen. 
Kelly/Anja? zou 
terugkoppelen, dat dit niet 
meer doorging. 

Afhandeling teruggekoppeld naar 
OvE. 

Oudwijk 70-80 Vrouw Balie Dinsdag 

22 Mevrouw heeft jongeman 
in huis genomen en zoekt 
steun bij hem weer naar 
eigen huis te krijgen. 

Geluisterd, tips gegeven en 
gevraagd om woensdagochtend 
met jongeman langs te komen. 

Oudwijk 80 Vrouw Balie Maandag 

21 Mevrouw zoekt hulp bij 
terugvorderen dubbele 
overstapboete naar 
andere 
energieleverancier. 

Doorverwezen naar Oost voor 
Elkaar 

Oudwijk 80 Vrouw Balie Maandag 
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20 Meneer zoekt 
laagdrempelige 
taalcursus, spreekt 
redelijk Nederlands maar 
schrijven en lezen niet. Is 
moedeloos vanwege vele 
doorverwijzen. 

Lang gesprek over mogelijkheden, 
toch uitgekomen bij Mike op 
dinsdag bij Podium Oost. Hem 
uitgenodigd morgen terug te 
komen.  

Oost 30 M Balie Maandag 

19 Meneer zoekt informatie 
over activiteiten in de wijk. 

Oostkrant, onze folder en diverse 
andere folders meegegeven. Zei 
dat hij Oostkrant niet meer krijgt. 

Oost 65 M Balie Maandag 

18 Meneer zoekt bewoners 
voor op te richten 
toneelgezelschap. 

Hij heeft contactgegevens 
achtergelaten. 

Wilhelmina-
park 

50 Man Balie Woensdag 

17 Mevrouw vraagt waar zich 
af waar ze tegen een laag 
tarief zich kan laten 
knippen. 

We hebben haar een foldertje 
meegegeven van het ROC waar 
studenten mensen knippen tegen 
gereduceerd tarief. 

Oudwijk 50-60 Vrouw Balie Woensdag 

16 Mevrouw vraagt of ik 
buurtteam kan bellen 

Buurtteam gebeld, gesproken met 
Rob en vertelt dat ze vandaag op 
weg naar Sterrenzicht zo gelijk 
langskomt. 

Sterrenwijk 60-70 Vrouw Balie Dinsdag 

15 mevrouw heeft vraag voor 
valys, regiotaxie aanvraag 
voor buiten Utrecht 

buurtteam kan faciliteren. , 
mevrouw vertelt dat ze al 2 x 
contact heeft gehad/ langsgegaan, 
zeker een maand terug en niets 
heeft teruggehoord.  

Sterrenwijk 60-70 Vrouw Balie Dinsdag 

14 mevrouw vraagt extra 
huurverlagingsformulier in 
te vullen voor extra 
bijstand 

buurtteam, sociaal raadsvrouw, 
Oost voor elkaar zijn opties 

Sterrenwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

13 mevrouw vraagt naar 
mogelijkheden bezwaar 
aan te tekenen voor 
hinder na verbouwing 

Juridisch Loket, verhuurder, 
andere belanghebbenden zijn 
mogelijkheden 

Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

12 Mevrouw oproep van 
bevolkingsonderzoek 
kwijtgeraakt 

Geprobeerd te bellen. Lukte niet, 
samen contact formulier ingevuld 
voor nieuwe oproep 

Oudwijk 60-65 Vrouw Balie Dinsdag 

11 Mevrouw vraagt of we 
Utrecht Senior School 
onder de aandacht 
kunnen brengen. 

Komt op website te staan en wordt 
verspreid via Twitter. Mevrouw 
stuurt PDF. 

Schildersbuurt 60 vrouw Balie Woensdag 

10 Mevr. vraagt hulp bij 
telefoongesprek naar 
eigenaar huurpand waar 
ze geluidsoverlast door 
warmtepomp ervaart. 

Gesprek gefaciliteerd met telefoon 
WUO. Positief gesprek. Er waren 
meer klachten. Mail opgesteld 
voor eigenaar en doorgestuurd 
naar mevrouw. 

Oudwijk 60-70 vrouw Balie Dinsdag 

9 Mevrouw vraagt of 
borstonderzoek ook om 
de 4 jaar kan ipv om de 2 
jaar. 

Mevrouw gewezen op de risico's 
en besluit bij haar gelaten wat te 
doen. 

Oudwijk 60-70 Vrouw Balie Woensdag 

8 Mevrouw vraagt of wij aan 
buren kunnen melden dat 
hun pomp geluidsoverlast 
geeft. 

Gezegd dat dit iets is voor 
Buurtbemiddeling, niet voor Oost 
voor Elkaar want het is niet 
praktsich. Komt morgen terug voor 
Sonja. 

Oudwijk 60-70 Vrouw Balie Woensdag 

7 Mevrouw vraagt of wij 
iemand weten voor 
belasting aangifte 2020 

Gezegd dat ik dit zal uitzetten bij 
Coop 

Ouwijk 60-70 Vrouw Balie Woensdag 

6 Man vraagt naar 
betekenis vol rustig 
vrijwilligerswerk op 
reguliere basis 

U-centraal kantoor vrijwilligers, 
Handje helpen, Vrijwilligers 
Centrale, Humanitas etc. 

Oudwijk 70-80 Man Balie Dinsdag 

5 
Mevrouw maakt vraagt 
hulp bij toets 

Opstarten toets begeleid. 

Oudwijk 60-70 Vrouw Balie Dinsdag 

4 Mevrouw vraag naar 
mogelijkheden om rustig 
ergens te kunnen zitten 
ipv Hortus of bieb (beide 
zijn dicht eerdaags) 

 
Oudwijk 60-70 Vrouw Balie Dinsdag 

3 Mevrouw belt naar WUO 
over afspraak met Coop. 

Nagetrokken, teruggebeld en 
afgehandeld 

Oudwijk 70-75 Vrouw Telefoon Dinsdag 
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2 Man zoekt informatie over 
wonen voor senioren. 

Informatie op website gegeven en 
uitgenodigd voor debat op 26 
januari in Podium Oost 

Oudwijk 60-70 Man Balie Woensdag 

1 Mw zoekt begeleiding bij 
invullen van e-learning. 

Ter plekke hier een begin mee 
gemaakt. 

Oudwijk 60-70 Vrouw Balie Maandag 

 
(B) Praktische hulpvragen (169) 
 

1 
Mevrouw zoekt vervoer voor matras vanuit Bilthoven. Gewezen op sociaal ondernemer Asjemenou 

2 
Mevrouw zoekt hulp voor tuin. In gesprek blijkt dat een hulp heeft die het ook kan en wil. 

3 
Mevrouw zoekt opruimhulp,grote klus. Afspraak voor vrijdag gemaakt, + GGD ingeschakeld. 

4 
Mevrouw zoekt hulp bij afval aan straat zetten. Twee afspraken voor de komende weken gemaakt. 

5 
Mevrouw zoekt hulp bij de wekelijkse boodschappen Om de twee weken boodschappen doen. 

6 
Mevrouw zoekt hulp bij de wekelijkse boodschappen Elke week boodschappen en begeleiding. 

7 
Mevrouw zoekt hulp bij opruimen. Afspraak gemaakt met twee vrijwilligers. 

8 
Mevrouw zoekt beweegmaatje voor woensdagmiddag. Stagiaire gaat elke woensdag om 14.00 met haar lopen. 

9 Mevrouw vraagt of we kunnen helpen bij verwijderen 
bamboe. Afspraak gemaakt voor vrijdag. 

10 
Mantelzorger vraagt wandelmaatje voor man. Loopt sinds november 2019. 

11 
Mevrouw zoekt boodschappenhulp. Overgenomen door andere stagiaire. 

12 Mevrouw zoekt hulp bij terugvorderen dubbele 
overstapboete voor overstappen naar andere 
energieleverancier. Mogelijkheid om vrijwilliger in te zetten. 

13 
Mevrouw zoekt vervoer voor naar broer. Mogelijkheid via Oost voor Elkaar aangeboden. 

14 
Mevrouw zoekt hulp bij ordenen. Loopt sinds november 2019. 

15 
Mevrouw zoekt hulp bij vinden nieuwe huisarts. Aangeboden zoekproces op gang te brengen. 

16 
Mevrouw zoekt hulp installeren warmtestraler badkamer. Een van de klussers gaat helpen.  

17 
Jongeman zoekt hulp bij huis & leven. We starten met inspectie van de woning. 

18 
Mevrouw zoekt vervoer naar De Bilt met hondje. Vraag is neergelegd bij een vrijwilliger. 

19 
Mevrouw zoekt vrijwilliger voor winterklaar maken tuin. Heeft uiteindelijk snel zelf iemand gevonden. 

20 
Jongeman zoekt hulp bij verven woning in Lunetten. Contact gezocht met Burennetwerk Utrecht Zuid. 

21 
Mevrouw zoekt hulp bij tegels en keukenlamp. Ze neemt contact op voor maken afspraak. 

22 Vrijdag 21 februari heeft mw om 13.30 uur een afspraak bij 
SpecSavers in de Bakkerstraat. Vervoersvraag voorgelegd aan vrijwilliger. 

23 
Jongeman zoekt wandelmaatje, 2 x per week. Gekoppeld aan stagiaire Rick. 

24 
Buurtteam zoekt boodschappenhulp voor mevrouw. Aanbod gedaan, uiteindelijk via andere weg opgelost. 

25 
Jongeman zoekt dagbesteding. Gekoppeld aan U in de wijk 

26 
Mevrouw zoekt schoonmaakhulp. Contact gelegd en werkafspraken gemaakt. 

27 
Mevrouw zoekt hulp bij belastingaangifte. Voorgelegd aan vrijwilliger. 

28 
U in de wijk zoekt vrijwilligers voor kanaal in Oost. 

Verbinding gelegd met cameraman in wijk & stagiaire en 
verzocht bericht op digitaal platform te plaatsen. 

29 
Mevrouw heeft boodschappenhulp nodig. Vrijwilliger in Oudwijk benaderd, inafwachting van adres. 

30 
Pia vraagt of we tuintje van beoner kunnen opruimen. Vrijwilliger beschikbaar, in afwachting van adres. 

31 
Klusser gezocht voor sleutelkluisje bij dementerende man. Vrijwillige klusser benaderd. 

32 
Hulpvraag om gordijn te komen bevestigen Vrijwillige klusser benaderd. 

33 
Mevrouw zoekt klusjesman voor diverse klusjes. Ze maakt eerst lijst van alle klusjes. 

34 
Meneer zoekt klusjesman voor waslijst aan klussen. Gematcht aan semiprofessionele klusser voor 12,50 p/u 

35 
Mevrouw heeft boodschappenhulp nodig. Ingevallen voor een van de stagaires. 
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36 
Mevrouw heeft boodschappenhulp nodig. Contact gezocht ivm coronavirus. 

37 
Mevrouw heeft boodschappenhulp nodig. We belden voor tuin en toen kwam deze vraag. 

38 Zorgverleners willen mevrouw niet meer op po zetten ivm 
coronavirus. 

Gemeld in Whatsappgroep WUO; mw moet huisarts 
bellen. En oproep voor chemisch toilet uitgezet. 

39 
Mevrouw zoekt hulp bij slechte internetverbinding Ziggo. 

Ivm coranavirus doen we dit nu niet, wel verwezen 
telefonische hulpdienst van Ziggo. 

40 
Mevrouw zoekt hulp bij opstellen boodschappenlijstje. Geholpen bij samenstellen van lijstje. 

41 
Mevrouw zoekt contact/wil praatje. 

Geluisterd en complimenten gegeven voor wat ze nog wel 
kan. 

42 
Mevrouw zoekt hulp bij boodschappen. Gekoppeld aan vrijwilliger in Rijnsweerd. 

43 
Ouder stel zoekt boodschappenhulp ivm coronacrisis. Even snel kleine boodschap gedaan. 

44 
Mevrouw zoekt hulp bij boodschappen. Gekoppeld aan vrijwilliger in de buurt. 

45 
Stelt zoekt hulp bij boodschappen. Gekoppeld aan vrijwilliger inde buurt. 

46 
Mevrouw zoekt boodschappenhulp. Gekoppeld aan vrijwilligers inde buurt 

47 
Bewoonster wil 6-8 paasbroden bakken voor ouderen. Gekoppeld aan sleutelfiguur in Oudwijk. 

48 
Mevrouw bedlegerig wil een mondkapje. Bewoner heeft mondkapje voor mevrouw genaaid. 

49 
Mevrouw wil advies over bezorgmaaltijden. Lijst met mogelijkheden in de wijk bezorgd. 

50 
Mevrouw wil advies over bezorgmaaltijden. Lijst met mogelijkheden in de wijk bezorgd. 

51 
Mevrouw heeft een boodschappenvraag. Boodschappen zijn gedaan door vrijwilliger. 

52 
Mevrouw heeft boodschappenvraag. Boodschappen zijn gedaan door vrijwilliger. 

53 
U-Centraal vraagt om boodschappenhulp op zaterdag. Boodschappen zijn gedaan door vrijwilliger. 

54 
Mevrouw zoekt huiswerkbegeleiding voor zoon met dyslexie, 
slechte ervaring met buurtteam. 

Op zoek naar een vrijwilliger en telnr. gegeven van 
ouderschapscoach, onafhankelijke klantondersteuner en 
stichting leergeld. 

55 NIZU vraagt of wij bezigheid hebben op tiener uit 
binnenstad. 

Gevraagd of jongedame contact met ons wil opnemen, 
wat is haar talent? 

56 
NIZO zoekt boodschappenhulp in Oost. Gekoppeld aan buurtbewoner van mevrouw. 

57 
Odensehuis zoekt maatje voor dementerend wijkbewoner. Gekoppeld aan stagiaire Kenneth. 

58 
Mevrouw zoekt boodschappenhulp voor luieremmer. Gekoppeld aan buren in de buurt. 

59 
Mevrouw zoekt beweegmatje voor zoon. Gekoppeld aan vrijwilliger YfC. 

60 
VCU vraagt of wijk 10 maaltijden kunnen verspreiden. Ja, mits ze gluten- en lactosevrij zijn. En dat kon. 

61 
EBU vraagt om tablet in de wijk uit te zetten. Geaccepteerd en in afwachting van tablets. 

62 
Mevrouw vraagt of we elekt. tandenborstel kunnen ophalen. Geaccepteerd en opgehaald door vrijwilligers.. 

63 
VCU vraagt of wijk 15 maaltijden kunnen verspreiden. Ja, zeker omdat het vegetarische maaltijden betreft. 

64 
Mevrouw zoekt schoonmaakhulp. Gezegd dat we os best doen, is lastig. 

65 
Mevrouw zoekt iemand om po te legen. In Whatsapp groep geplaatst en studente gevonden. 

66 Odensehuis vraagt of we mevrouw kunnen ophalen, zoekt 
maatje voor dementerend wijkbewoner. Mevrouw is door vrijwilliger naar Odensehuis gebracht. 

67 
Mevrouw vraagt of willen bijstaan bij conflict met Mitros. 

Geantwoord dat we dat alleen doen als klantondersteuner 
of iemand van buurtteam erbij zijn. 

68 
VCU vraagt of wijk 20 maaltijden kunnen verspreiden. Ja, dit keer samen met kaartje bezorgd. 

69 
Mevrouw klaagt over buurtteam, doen niets. Voorgesteld om bij gesprek te zitten. 

70 
Mevrouw wil verhaal kwijt over gebrek aan zorg. Geluisterd en meegedacht over creatieve oplossingen. 

71 
Mevrouw wil (weer) verhaal kwijt. Geluisterd en meegedacht, een uur. 

72 
Thuisgekookt.nl wil samen met ons flyer verspreiden.  Flyer op maat besproken, we krijgen 100 ex. 

73 
Mevrouw heeft interesse voor tablet. Uitgelegd dat we er een te leen hebben. 

74 
Mevrouw heeft interesse voor tablet. Uitgelegd dat we er een te leen hebben. 

75 
Mevrouw vraagt of we boodschappen kunnen doen. Boodschappen zijn gedaan door vrijwilliger. 

http://thuisgekookt.nl/


                                                     

 
 

24 

 

76 
Mevrouw heeft interesse voor tablet. Uitgelegd dat we er een te leen hebben. 

77 
NIZU vraagt of wij hulp een verhuizing naar Oost kunnen 
regelen, in coronatijd.. 

Vraag is neergelegd bij boodschappertjes. Loods 13 van 
het Leger des Heils kan dit ook doen tegen een kleine 
vergoeding 

78 

Mevrouw zoekt een time-out oplossing. 

Tel. adempauzeplekken gebeld, wezen op 
Buurtzorgpension in Kanaleneiland en inzet 
woonbegeleider voor praktsiche zaken. 

79 Mevrouw zoekt computerhulp, vraagt naar specifieke 
vrijwilliger. Contact gelegd met specifieke vrijwilliger. 

80 Mevrouw zoekt hulp bij digitaal gaan met mobiele telefoon 
en internetbankieren. Afspraak voor dinsdag met student gemaakt. 

81  Reinaerde zoekt maatje voor persoon in binnenstad die recht 
heeft op voedselpakket in Oost. 

Geadviseerd een PGB voor persoon in te zetten die wel 
vraaggericht werkt. 

82 Mevrouw wil onze aanwezigheid bij gesprek met Mitros en 
buurtteam. Aanwezighed toegezegd, gesprekt vindt plaats op 23 juni. 

83 
Mevrouw zoekt vervoer voor ziek hondje naar dierenarts. Neergelegd bij vrijwilliger in de buurt. 

84 
Mevrouw zoekt bezigheid voor jongeman. 

Gevraagd of hij wil flyeren voor Oost voor Elkaar en dat 
wilde hij. 

85 
Mevrouw zoekt klusser voor in huis. Gekoppeld aan vrijwillige klussee. 

86 
Mevrouw zoekt vervoer naar Kanaleneiland. Vraag neergelegd bij vrijwilliger. 

87 
Mevrouw zoekt nieuwe fiets na diefstal. Bewoner heeft gratis fiets aangeboden. 

88 
VCU vraagt om maaltijden verspreiden. Maaltijden zijn verspreid in Oudwijk 

89 
Mevrouw vraagt of we mondkapjes kunnen kopen. Andere bewoner heeft mondkapjes geschonken. 

90 Mevrouw vraagt of we kleine klusjes willen doen, ivm 
corona. Gekoppeld aan Wim de Reuver 

91 
VCU vraagt of we maaltijden kunnen bezorgen Maaltijden ontvangen en bezorgd. 

92 
Mevrouw vraagt klusser voor ophangen hangmat. Klusser voor ophangen van mat 

93 
Mevrouw vraagt klussen voor bevestigen van zonnescherm. Vrijwillige klusser benaderd en gekoppeld. 

94 
Mevrouw vraagt hulp bij formulieren Tele2. Vrijwilliger formulieren benaderd. 

95 
Mevrouw zoekt boodschappenhulp. Vrijwilliger voor boodschappen benaderd. 

96 
Mevrouw zoekt boodschappenhulp voor hoezen ophalen. Vrijwilliger gevonden en ingezet. 

97 
Mevrouw zoekt chauffeur voor naar dierenbegraafplaats. Afgezegd, iemand in de buurt gevonden. 

98 
Jongeman heeft geen toegang meer tot WoningNet. WoningNet opgebeld en probleem hersteld. 

99 
Mw zoekt boodschappen-, tuin- en vervoershulp. Uiteindelijk uitgekomen op tuinvraag. 

100 
Mevrouw (mantelzorger) zoekt tuinklusser. Er staat een gesprek aan huis gepland. 

101 
Meneer zoekt klusjesman met metaaldraaibank. Piet is op vakantie, daarna vragen, 

102 Mevrouw zoekt (wederom) oplossing voor thuiszittende 
zoon. Drie oplossingen aangereikt en thuisbezoek voorgesteld. 

103 Meneer zoekt hulp met computer voor digitale hulp aan huis, 
wil desnoods betalen. Huisbezoek met Iranese hulpverlener ingepland. 

104 
Mevrouw zoekt een klusser. Vrijwilliger gevonden voor kluswek. 

105 
Mevrouw zoekt boodschappenhulp vanwege vakantie hulp. Boodschappertjes benaderd en kunnen. 

106 
Mevrouw zoekt klusjesman voor diverse klusjes. Vrijwilliger benaderd en hij kan. 

107 
Mevrouw zoekt digitale hulp; kan niet bij hotmail. 

Ter plekke naar telefoon gekeken, gmailaccount 
aanbevolen. 

108 
Mevrouw wil overleg over depressieve jongeman. Diverse mogelijkheden voor hulp gemaild. 

109 Mevrouw verlaat binnenkort Buurtzorgpension en zoekt 
hulp. 

Mevrouw heeft groot sociaal netwerk, weekschema 
opgestuurd om taken beter te verdelen. 

110 
Mevrouw vraagt om maaltijdvoorziening Mevrouw heeft nog niets van zich laten horen. 

111 
Ouder stel wil digitale hulp voor woningnet, wil verhuizen. Gewezen op digi-inloop en dat we studenten zoeken. 

112 Voor client vraag ik vrijwilliger aan die vuilnis di rond 09.00 
uur op straat wil zetten. Is uiteindelijk via Nextdoor opgelost. 

113 
Mevrouw heeft boodschappenhulp nodig. Urgent. Boodschappen zijn gedaan door vrijwilliger. 
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114 
Hulp gezocht met verplaatsen koelkast, fornuis.  Vrijwilliger gevonden voor verplaatsen. 

115 
Muizen zijn nog niet weg, zegt mevrouw. 

Geadviseerd om verhuuder te bellen. Met succes! Er komt 
een nieuwe keuken. 

116 
Mevrouw vraagt om vervoer. Vrijwilliger gevonden voor mevrouw. 

117 
Mevrouw wil wandelmaatje na valpartij. Oproep uitgezet via Nextdoor. 

118 
Mevrouw zoekt tuinhulp. Vrijwilliger gevonden voor mevrouw. 

119 
Mevrouw zoekt monteur voor kapotte stoel. Nogal specialistisch, maar we doen ons best. 

120 
Mevrouw zoekt hulp bij maken flyer. Vrijwilliger gevonden die mevrouw helpt. 

121 
Meneer zoekt digihulp bij digitaal formuliers. Ter plekke met meneer opgelost. 

122 
Mevrouw zoekt tuinhulp. Vrijwillige tuinklusser gekoppeld aan mevrouw. 

123 
Meneer wilt digitale hulp bij nieuw wachtwoord. Wachtwoord opnieuw met meneer ingesteld. 

124 
Mevrouw heeft hulp nodig bij zolder ontruimen. Vrijwilliger gekoppeld aan mevrouw. 

125 
Mevrouw heeft hulp nodig bij aanpassen flyer. Ter plekke opgelost, was heel simpe. 

126 
Mevrouw wil wandelmaatje vanwege hartproblemen. Even in de wacht vanwege acute situaties. 

127 
Mevrouw zoekt een klusser voor houtwerk. 

Twee sociaal ondernemers naar voren geschoven + 3 
klussers. 

128 
Meneer zoekt hulp voor check op woningnet. Ter plekke met meneer gekeken. 

129 
Mevrouw zoekt digitale hulp bij belastingzaken. Ter plekken opgelost met mevrouw. 

130 
Meneer zoekt hulp bij chekc Woningnet. (wekelijks) Ter plekke met meneer gekeken. 

131 
Student komt prototype van app tonen.  Met andere bewoners feedback gegeven. 

132 
Mevrouw zoekt iemand voor hulp bij wasmachine. Gezegd dat we morgen iemand beschikbaar hebben. 

133 
Mevrouw zoekt hulp in de tuin. Een van de vrijwilligers is gaan helpen. 

134 
Meneer komt Woningnet checken. 

Gedaan, zonder resultaat. Wel uitgekomen op Vecht & 
IJssel in Overvecht en Transwijk. 

135 
Meneer komt Woningnet checken. Gedaan, zonder resultaat. persoonlijk profiel aangepast. 

136 
Mevrouw zoekt boodschappenhulp voor af en toe. Vrijwilliger gevonden en volgende week contact. 

137 
Mevrouw zoekt boodschappenhulp, aangemeld via POH. Op zoek naar een vrijwilliger. 

138 
Mevrouw zoekt hulp bij installeren nieuw modem. Vrijwilliger gevonden en in contact gebracht. 

139 
Mevrouw wil hulp bij instellen slaapstand computer. Ter plekke voor mevrouw opgelost. 

140 

Meneer komt Woningnet checken. 

Twee uur bezig geweest met op woning reageren, veel 
onduidelijk over voorwaarden. Contact opgenomen met 
WoningNet en Woonzorg. Blijkt dat echtpaar 103 euro te 
weinig inkomen heeft. Balen, want gegevens zijn uit 2018. 
Buurtteam erop gewezen. 

141 
Meneer kan vuilniszakken niet buiten zetten. Buurtnetwerk Rubenslaan benaderd. 

142 Mevrouw vraagt of wie iemand hebben om spullen bij 
Blokker op te halen. 

Vrijwilliger gevonden die het dezelfde dag heeft 
opgehaald. 

143 
Meneer belt met vraag of we wc-bril kunnen installeren. Vrijwilliger gaat zaterdagochtend bij meneer langs. 

144 
Mevrouw vraagt advies voor computerhulp. Diverse mogelijkheden geschetst aan keuekntafel. 

145 
Mevrouw vraagt om boodschapper, huidige is in quarantaine. Vraag uitgezet in diverse groepen. 

146 
Fam. Schrauwen gekoppeld aan Mantelaar. Pro-actief: steun voor overbelaste mantelzorger. 

147 
Fam. Bijleveld gekoppeld aan Mantelaar. Pro-actief: steun voor overbelaste mantelzorger. 

148 
Meneer vraagt om checken op Woningnet.nl.  Gekeken naar geschikte woning; zat er niet bij. 

149 

Mevrouw zoekt hulp bij leggen van zeil. 

Geantwoord dat dit te grote klus voor vrijwilliger is, dat er 
wel bewoners zijn die dit voor 12,50 doen. Dit dit niet doen 
vanwege vakwerk, verwezen naar www.werkspot.nl.  

150 
Mevrouw zoekt wandelmaatje. 

In contact gebracht met andere bewoonster die 
wandelmaatje zoekt. 

151 Meneer zoekt nieuwe tuinhulp, vorige is gestopt vanwege 
corona. Nieuwe afspraak met nieuwe vrijwilliger gemaakt. 

http://woningnet.nl/
http://www.kluswerk.nl/
http://www.kluswerk.nl/
http://www.kluswerk.nl/
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152 
Mevrouw vraagt extra hulp, gekoppeld aan Mantelaar. Mantelaar heeft afspraak met mevrouw gemaakt. 

153 
Mevrouw zoekt vrijwilligers voor bank bij grofvuil zetten. Twee vrijwilligers gevonden voor zondagavond. 

154 
Mevrouw moet naar Diak worden gebracht. Vrijwilliger met chauffeur gevonden. 

155 
Nieuwe toiletbril moet geinstalleerd worden. Vrijwilliger gevonden die dat doet. 

156 
Met meneer naar woningen op Woningnet gekeken. 

Weer geen woning naar wens, wel nummer van 
verhuiscoach doorgegeven. 

157 Ouder stel zoekt loodgieter voor herstel gasleiding bij 
fornuis. 

Erkend loodgietersbedrijf opgezocht en contactgegevens 
gedeeld. 

158 
Mevrouw zoekt schoonmaakhulp. 

Naam gegeven van schoonmaker met wie we contact 
hebben. 

159 
Met meneer naar woningen op Woningnet gekeken. 

Weer geen woning naar wens, wel inkomensgegevens 
aangepast. 

160 
Meneer zoek boodschappen hulp voor af en toe. 

Onze contactgegevens doorgegeven en praatje met 
meneer gemaakt. 

161 Langdurige boodschappenhulp gezocht voor meneer in 
Sterrenwijk. 

Via St. SeniorenStudent een student gevonden voor 
langere tijd. 

162 Syrische jongeman zoekt hulp bij verlenging 
verblijfsvergunning. 

Geprobeerd, maar Digid gefet nog geen toegang tot IND-
portaal 

153 Meneer belt in het weekend, omdat hij maandag naar 
ziekenhuis moet.  

164 
Verzoek om PGB-huishoudelijk hulp via Whatsapp. 

Doorverwezen naar www.nationalehulpgids.nl en HH 
particulier, we kennen mensen in de wijk. 

165 

Verzoek om huishoudelijk hulp voor meneer Napoleon 
plantsoen. 

Specifiek karakter besproken van vraag: Libanees 
sprekende persoon, weinig sociale contacten, armoedige 
huisvesting. Samen mogelijke oplossing bedacht, wordt in 
gang gezet. 

166 Meneer wil dat we op Woningnet kijken voor geschikte 
woning. Gekeken, maar geen geschikte woning gevonden. 

167 
Mevrouw klaagt over overlast van rook en kippen. 

Met mevrouw gesproken over buurtbemiddeling, 
buurtteam en makelaar en wat te doen. 

168 
Vraag om boodschappen doen en praatje maken. Doorverwezen naar Stichting Senior&Student. 

169 
Statushouder zoekt hulp bij invullen digitaal formulier. Ter plekke met jongeman ingevuld. 
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