Wat werd er op tafel geschreven op 25 januari, tijdens de netwerkbijeenkomst
“werken aan een leeftijdsvriendelijk Zutphen” in het Odensehuis?

Wat kun je zelf
doen?

Wat is er nodig?

Wens?

Kunst en Cultuur
- Zelf muziek leren maken, eventueel bij iemand in de huiskamer.
- Muziekmiddagen in de wijk of buurt die goed bereikbaar zijn voor iedereen die slecht
ter been is.
- Aanbod voor ouderen dat toegankelijk is,
- Cultureel aanbod moet bereikbaar zijn (musea Zutphen, jazz kelder Luxor)
- Duurzaamheid in dit soort initiatieven, bijvoorbeeld jaarlijks een vast programma op
scholen
- Opa en oma dag
-

Databank
Gespreksvormen
Contactoloog – contactologie over muziek, boeken, film, geloof
Toegankelijkheid van culturele voorzieningen: dmv een soort checklist kunnen
cultuuraanbieders door de bril van ouderen kijken en checken of hun aanbod
toegankelijk is.
Meer afstemmen tussen culturele evenementen zodat alles op diverse tijdstippen
plaatsvindt. Niet te veel op dezelfde dagen
Kennis over mobiliteit inzetten voor ouderen
Kunstkring Ruurlo gaat samenwerken met de Zonnebloem om ouderen en mensen
die minder mobiel zijn naar concerten te brengen

Wens?

Stadsontwikkeling en inrichting openbare ruimte
- Ontmoeten en bewegen
- Minder hondenpoep op de stoep
- Meer betaalbare appartementen middengroep
- Zichtbare stoepranden (slechtzienden)
- Betere (gemarkeerde) fietsroutes naar het centrum (overwelvind/nieuwstad)
- Openbaar toilet voor iedereen
- Parkjes en speelplekken, veilig en bereikbaar voor iedereen
- Meer ruimte voor ‘modern’ binnen erfgoed, en de verbinding ertussen (leren van
elkaar)
- Geen metalen bankjes
- Meer groen, meer bomen (wordt vaak genoemd!)
- Mobiliteit
- Ontmoeting – auto’s aan de kant. Pleinen autovrij
- Makkelijker afval aanbieden
- Zonnepanelen op scholen
- Rollatorpad – goede bestrating
- Verbinding tussen groen vogelpark en Klein Vaticaan
- OV in en naar stadscentrum
- OV betaalbaar voor ouderen

Wat is er nodig?

Stadsontwikkeling en inrichting openbare ruimte
- De gemeente kan mensen prikkelen om in gesprek te gaan over deze wensen en
mogelijkheden bespreken
- Via de gemeenteraad
- In gesprek met de buurt
- Samenwerking met buurtsportcoaches, buurtbewoners, politiek, groengroepen,
ambtenaren

Wat is er nodig?

Wens?

Welzijn, Zorg en Voorzieningen
- Aandacht voor iedereen. Iedereen doet ertoe. “het leven delen’
- Stichting buurthuis de Hoven dat bijdraagt aan een multifunctioneel centrum in de
wijk. Bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk
- Mensen zijn voldoende geïnformeerd om hun eigen keuzes te maken
- In iedere wijk een multifunctioneel centrum
- Vrijheid voor minder valide mensen om te kiezen voor vervoer per fiets
- Betaalbare zorg voor iedereen
- Ervaringen van ouderen delen met professionele organisaties
- Buurtvoorzieningen die mee kunnen helpen de eenzaamheid te verkleinen
- Mensen die verbindingen kunnen leggen
- Aandacht voor het individu
- Ontmoeting
- Zorg voor elkaar
- Veiligheid
- Jezelf mogen zijn

Wat kun je zelf doen?

-

Wens?

Ontmoeting
-

-

Idee: vrijwilligers die huisbezoeken 70+ doen, gaan informeren. Perspectief, stichting
kunst (?) uitnodiging naar ergotherapie
Feedback vragen op het plan voor de duofiets/fietstaxi: hoe zou jij deze willen
gebruiken?
Ervaringstafels realiseren en van daaruit contact met Expertisecentrum ouderenzorg.
Breed rondvragen wie wil deelnemen aan ervaringstafels. April: werkwijze bekend,
juni startbijeenkomst

Een feestelijke ontmoeting met mensen uit andere landen, het liefst buiten in de zon
Open huiskamers in Zutphen en Warnsveld
Open inloop om mensen te ontmoeten, bijvoorbeeld rond een thema
Dat bewoners van St. Elisabeth elkaar ontmoeten en de mogelijkheid krijgen om
bewoners in de wijk (Odensehuis maar ook scholen) te ontmoeten zodat er een
zinvol ‘samen optrekken’ kan ontstaan en eigen wensen vorm gegeven kunnen
worden.
Écht ontmoeten in vol respect. Gaat niet in de eerste plaats om de woorden maar
laten voelen dat je de ander ‘ziet’.

