Passend bewonen
De routekaart

ZOMER
2020

Zomer 2020
Interviews met bewoners

NOVEMBER
2020

November 2020
Digitale bijeenkomsten:
van behoeftes in het kader van passend
bewonen naar de contouren van een plan.
Januari 2021
Vertaling van de contouren naar een plan
van aanpak voor 2021. De highlights uit
die bijeenkomst? Zie pagina 2.
Vervolg op pagina 2
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Doe met
ons mee!

MAART-JUNI
2021

Bijeenkomst 21 januari 2021
Passend bewonen

25

Deelnemers

10

Organisaties

Op zoek naar
Bewoners die nog niet in beeld zijn,
vrijwilligers of professionals.
Acties zoals
Bepalen wat nodig is om bewoners langer 			
zelfstandig te laten wonen en op informele wijze 		
kansen en problemen op te pakken, zoals zwerfvuil 		
en verbetering van veiligheid.

2. Creatieve woningtoewijzing
Op zoek naar
Bewoners en professionals.
Acties zoals
Mogelijkheden in kaart om creatief en anders
woningen toe te wijzen.

3. Openbare ruimte verbinden met ontmoeten
Op zoek naar
Betrokken personen bij vergelijkbare projecten 		
om aansluiting mee te vinden.

Ideeën

• Acties in kaart
• Piketpaaltjes geslagen

Het vervolg op
november 2020

Top 5 ideeën verder uitgewerkt
1. Kansenmakelaar / wooncoach

5

Resultaten

Acties zoals
Projecten opzetten voor een sociale, leefbare en
groene wijk en samenwerking met het traject Groen.

4. Gemengde woonvormen
Op zoek naar
Bewoners van diverse leeftijdsgroepen
(van jong tot oud).
Acties zoals
In een klankbordgroep wensen en behoeftes van
huidige en toekomstige bewoners in kaart 			
brengen, gevolgen voor de woningvoorraad 		
bepalen om vervolgens acties vast te stellen.

Uitgangspunten
We hebben de top 5 ideeën
besproken en vertaald
naar plannen van aanpak.
Nu hebben we de inbreng
van diverse organisaties en
bewoners nodig om dit in de
praktijk te kunnen brengen:
van praten naar doen!

5. Integrale samenwerking / ontschotting
Op zoek naar
Bewoners en professionals uit vele disciplines.
Acties zoals
Vormgeven van Dynamische Ontmoetingsplek 		
(DOP) en het stimuleren van samenwerking over 		
(professionele) netwerken heen.

Word lid van een projectteam.
Meld je snel en denk mee!
info@onzebuurtdeposten.nl

