
OOST
maken we met elkaar

➜

Voor iedereen die woont  
in Buiten Wittevrouwen,  

Sterrenwijk, Watervogelbuurt, 
Lodewijk Napoleonplantsoen,  
Rubenslaan, Schildersbuurt,  

Abstede, Oudwijk,  
Wilhelminapark, Utrecht Science 
Park, Rijnsweerd, Galgenwaard  

en Maarschalkerweerd.

Wie zijn wij?
Oost voor Elkaar is een Wijkcoöperatie. Opgericht door bewoners, voor alle bewoners  
in Utrecht Oost. Voor iedereen die met elkaar wil werken aan zorgzaam en prettig  
wonen in de buurt. 

Wat doet de coöperatie, nu en in de toekomst?  
We ontwikkelen én organiseren bewoners- en wijkdiensten, op basis van behoeften.  
We doen dit samen met andere bewonersorganisaties en wijkpartners die actief zijn  
op het gebied van cultuur, welbevinden, gezondheid, zorg, groen, duurzaamheid en energie.  
We willen toegroeien naar een verbindende netwerkorganisatie in de wijk. We zijn in 2019  
gestart met de eerste activiteiten. Hieronder een overzicht van waar Oost voor Elkaar zich  
onder meer voor inzet. 



Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
Hier ben je welkom met alle vragen over mogelijkheden in  
en over de wijk, Oost voor Elkaar en als je wilt deelnemen  
als betrokken bewoner (vrijwilliger) in Utrecht Oost.

Wat allemaal mogelijk is in de wijk vind je ook op  
onze website: www.wijkinformatiepuntutrecht.nl

Praktische hulp
Als je iemand zoekt voor contact:

• voor een klusje in huis of de tuin, boodschappen of vervoer
• voor ondersteuning bij het organiseren van een activiteit of initiatief in de wijk
• voor hulp bij aanvraag of beheer van een persoonsgebonden budget

Sociale en buurtnetwerken 

Ondersteuning bij de opzet van sociale  
buurtnetwerken voor omzien naar elkaar.  

Voorbeelden zijn Tai Chi, de  
Leefstijlclub Oost en wandelclubs  

in de wijk. Ondersteuning van  
sociale wijkverbindende initiatieven  
die aansluiten op onze doelstellingen.
 

Wijkdebatten
Samen met Podium Oost en de Oost-
krant, organiseert Oost voor Elkaar 

wijkdebatten over urgente thema’s in de 
wijk. Hiervoor worden ook altijd gemeen-

teraadsleden en experts uitgenodigd, zodat 
de impact maximaal is. Bewoners kunnen  

op die manier hun behoeften en wensen voor 
de wijk kenbaar maken aan bestuur en profes- 

sionals. Wij willen daarvoor een platform bieden 
om de signalen uit de wijk door te geven en bewoners 

van relevante actuele informatie te voorzien.

 

Wil je zelf een  
netwerk opzetten  
of heb je een idee  

of een plan? 
Laat het ons  

weten.



Digitaal platform 

Om elkaar in Oost digitaal te vinden, is er het digitaal 
platform www.OostvoorElkaar.nl. Hierop kun je 
jezelf, jouw project, bericht of activiteit in en voor de 
wijk publiceren. Heb je hulp nodig bij registreren of het 
plaatsen van berichten? Kom dan langs of neem even 
contact op. 

 

Onderwijs & onderzoek
We begeleiden regelmatig studenten bij projecten en onderzoek  
in de wijk of in een specifieke buurt. De inzet van studenten  
sluit aan op de behoeften van bewoners in de wijk. 

Wijkpact ‘Samen Oost’
We coördineren de samenwerking tussen bewoners, gemeente en wijkpartners 
voor meer preventie en zorg dichtbij. Ook zodat bewoners nu en straks beter 
weten waar zij terecht kunnen met een (hulp)vraag. 

Magazine Oost voor Elkaar
Met wijkpartners brengen we twee keer per jaar het Magazine Oost  
voor Elkaar uit met informatie over gezondheid & welbevinden, inclusief  
de ‘Meterkastkaart’ met initiatieven en aanbod in de wijk. 

Wil je zelf studenten 
begeleiden? Dat kan! 
Laat het ons weten.



Contact
Heb je een vraag, wil jij samen met medebewoners aan  
de slag, wil je meer informatie of wil je lid worden? Laat 
het ons weten. Wij staan er voor open! En de koffie en thee 
staan klaar. Kom langs op de 1e verdieping van de  
Oudwijkerdwarsstraat 148:
- maandag 14.30 tot 16.30 uur, 
- dinsdag 9.30 tot 11.30 uur, en
- woensdag 9:30 tot 12:30 uur.

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op  
www.oostvoorelkaar.nl voor de nieuwsbrief die  
tweewekelijks via het digitaal platform Oost voor Elkaar 
wordt verspreid. Door je te registeren op dit digitaal  
wijkplatform en aan te geven dat je de nieuwsbrief wilt  
ontvangen, regel je dit eenvoudig.

Nieuwe collectieve opgaven
We staan altijd open voor nieuwe ideeën in de wijk die aansluiten op onze visie en missie.  
Denk aan collectieve acties op het gebied van duurzaamheid, gezamenlijke energievoorziening, 
wooncoöperaties of woongroepen. Via Oost voor Elkaar vind je medestanders en we helpen 
dergelijke projecten op te zetten en andere bewoners te mobiliseren.

Ben je een wijkbewoner met een idee of plan, dat aansluit bij onze missie en visie? Iets waar  
de buurt socialer of duurzamer van wordt? Mis je een activiteit in de buurt? Of ben je een  
professional en heb je een aanbod voor de buurt? Kom gerust eens praten, er is veel mogelijk.

Hallo Oost!
Voor onze leden en vrijwilligers zijn er regelmatig bijeenkomsten om met elkaar kennis te  
maken en ideeën uit te wisselen, bij Podium Oost of andere locaties in de wijk. Ben je lid?  
Dan krijg je een persoonlijke uitnodiging.

Doe mee! Word lid
Om ons werk voort te zetten, en vooral ook uit te breiden, hebben we leden nodig. Veel leden. 
Aanmelden kan door te mailen naar info@oostvoorelkaar.nl. Als lid ondersteun je niet alleen 
de missie van Oost voor Elkaar, je kunt ook gratis meedoen aan alle activiteiten die we organi-
seren en je ontvangt jaarlijks de wijkkalender.

Praat, denk en doe mee via ons digitaal wijkplatform: www.OostvoorElkaar.nl

Wijkcoöperatie  
Oost voor Elkaar
p/a Podium Oost (1e verdieping)
Oudwijkerdwarsstraat 148

Telefoon: 06-20932249
E-mail: info@oostvoorelkaar.nl
Twitter: @wijkinfopunt


