
Over 
Welzijn Divers 



Armoede 
1.  Toegang tot de voedselbank verbeteren 

 - toegang via Juvans en wijkplaats 
 - nog geen oplossing voor bewoners die niet aan de 
regels voldoen 

2. Stimuleren gebruik voorzieningen  
 - Tasjes project (buurtvrouwen) 



Armoede 

3. Armoede herkennen en inspelen op signalen  
 - training Stichting Vonk  
 - ervaringen en tips uitwisselen 

4. Voorzieningen actief onder de aandacht brengen 
 - Vouchers voor klussen  
 - kledingbank/weggeefwinkel 
 - tasjesproject 



Zicht op jongeren 

1. Er is een nieuwe sport activiteit gestart voor 
jongeren 
 - Boksveld-fit  
 - Boksles voor vrouwen 18 – 30 jr.  

2. BJG en wijknetwerk hebben Activiteiten en 
projecten voor jongeren in kaart gebracht  
 - presentaties en kennismaking in het brede 
wijknetwerk 



Zicht op jongeren 

3. Trajecten uitzetten voor jongeren die nu thuis zitten 
Inzet: 

 -  Buurtvrouwen en het sociale wijkteam hebben 
een traject uitgezet voor deze jongeren  
 - Door gezamenlijke inzet zitten 4 jongeren weer in 
een traject 

4. Meer ambulante inzet op straat 



Kinderen 

1. Projecten inzetten kinderen voor kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben 
 - een aantal kinderen hebben een maatje van het 
maatjesproject van Humanitas 
 - kinderen die meer uitdaging nodig hebben zijn 
gekoppeld aan een coach 

2. Losse matches vrijwilliger/kind verbinden tot 
collectief aanbod 
  



Kinderen 

3. School gaat mogelijk huisbezoeken afleggen 
 - staat ter besluitvorming op de agenda van het 
kindcentrum  

4.Ouderbetrokkenheid versterken 
 - Het kindcentrum is opnieuw gestart met educatief 
partnerschap samen met ouders en BBS partners 



Taal 

1. Taal is minder een drempel om te participeren 
 - Er is meer aandacht voor beeldtaal (gebruik 
pictogrammen bij schoonmaakactie) 
 - Taalontmoetingsactiviteit  
 - Taalnetwerk  



Wonen 

1. Afspraken maken over de ondersteuning van 
bewonerscomites 
 - Bewoners hebben meer keuze mbt ondersteuning 
van een comite 

 - Bij 1 complex is de afspraak dat bewoners meer 
inspraak krijgenover de toekomst van hun woning 



Fysiek 

1.  Aanpakken hotspots 
 - De aanpak van de Hotspots afval is geïntensiveerd 
gedurende twee weken in september 

2. Afstemming en communicatie bij projecten 
 - punt voor afstemmingsoverleg (Hamid Azizi) 
 - informatie in Boschveld overleg op aanvraag 



Samenwerken en afstemmen 

Copernikkel, Boschveldtuin, fietswerkplaats, BBS 
 - Afgelopen periode veel activiteiten maar 
weinig afstemming. Afzonderlijk zijn de 
projecten succesvol.  
 Elkaar opzoeken blijft punt van aandacht! 
 -  Extra aandacht nodig voor vernielingen 
Boschveldtuin 



Stand van zaken  
herijking sociale visie Boschveld 

 
 Vragen?? 


