Nieuwsbrief
Dementievriendelijke wijk
Samen werken aan een dementievriendelijke wijk
In dit bericht kunt u lezen wat de opbrengst is van de informatieavond op 14 februari 2018 in
de Veenkamp en hoe we verder willen gaan.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en te doen op:

dinsdagavond 17 april 2018 van 19.30 tot 21.30 uur in de Veenkamp
In deze bijeenkomst gaan we drie thema’s uitwerken: Voorlichting over dementie, de
openbare ruimte dementievriendelijk maken, ondernemers in de wijk. Doet u mee?

Ruim 30 belangstellenden waren aanwezig bij
de bijeenkomst over de dementievriendelijke
wijk in de Veenkamp. Er waren
buurtbewoners, professionals en
ondernemers uit de wijk. Zij lieten zich door
Marlies van Tongeren van het
Geheugensteunpunt informeren over het
omgaan met mensen met dementie. “Ik heb
er echt wat van opgestoken”, was een van de
reacties. Elise Roelofse van Spectrum legde uit
hoe een dementievriendelijke wijk er uit kan
zien. Na de informatie hebben we in vier
groepen ervaringen en ideeën uitgewisseld.
(de presentaties zijn op te vragen bij Elise
Roelofse via, e.roelofse@spectrumelan.nl)

De werkgroep (bestaande uit: de wijkraden
Kerschoten en De Naald, de Veenkamp, Stimenz en
Spectrum) is met de opbrengst van de bijeenkomst
verder gegaan. We hebben de ideeën in drie concrete
thema’s verdeeld, die we in deze nieuwsbrief
toelichten. Voelt u zich aangesproken tot een van de
thema’s? Lees dan hieronder hoe we verder willen
gaan, samen met de wijk.

THEMA 1: Voorlichting
Er is meer kennis nodig over dementie. Het is belangrijk dat mensen in de wijk weten hoe ze dementie
kunnen herkennen en dat ze weten wat ze kunnen doen.
Actie: de Veenkamp, de Groene Hoven en het Geheugensteunpunt gaan samenwerken om te zorgen dat
iedereen toegang heeft tot informatie en weet waar je terecht kunt met een vraag. Ook willen we meer
bijeenkomsten gaan organiseren. Wie wil hier in meehelpen?

THEMA 2: Openbare ruimte
De wijkraden hebben de veiligheid in de openbare
ruimte op de agenda staan. Voor mensen met
dementie is buiten komen en bewegen extra
belangrijk. Het moet veilig én plezierig zijn om van
huis naar de winkels, ontmoetingsplekken en parken
te gaan. Een van de ideeën is: gekleurde bankjes.
Actie: in contact komen met betrokkenen en
mantelzorgers en vragen wat er nodig is in de
openbare ruimte in de wijk. Dan samen met bewoners
concreet klussen uitvoeren. Wie heeft zin om mee te
doen?

THEMA 3: Ondernemers in de wijk
Zelfstandig de dagelijkse boodschappen
blijven doen of een kopje koffie drinken
betekent veel voor iemand met dementie.
Wat dan nodig is:
•
•

veilig pinnen;
in het winkelcentrum naar het toilet
kunnen;

• medewerkers die je helpen.
In winkelcentrum Kerschoten is al veel
mogelijk, maar niet iedereen weet er van.
Actie: als straks het winkelcentrum klaar is,
moet ook dit in orde zijn.
Samen met de winkeliers en wijkbewoners
willen we hier aan werken. Wie doet er mee?
Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op dinsdag 17 april 2018.
We vinden het fijn als u ons even laat weten of u komt via een mailtje naar
Jan van Eijk. Het e-mailadres is: j.vaneijk@stimenz.nl
Als u al weet over welk thema u wilt meedenken, dan kunt u dat alvast aangeven.

