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Delfshaven bloeit groene initiatieven én heeft een omvangrijke zorg en welzijnsopgave. De
verschillende groene initiatieven in Delfshaven zijn al enige tijd op weg elkaar te leren kennen en een
netwerk te vormen. De nieuwe organisaties die de zorg en welzijnsopgave in Delfshaven invullen,
zoeken naar nieuwe methoden en samenwerkingspartners om de prestaties verbonden aan de
opgave zorg en welkzijn te realiseren.
Wat wellicht voorheen als boerenverstand te boekstond, dat een groene omgeving en bezig zijn in en
met groen, goed is voor gezondheid en welzijn, wordt het laatste decennium door diverse
onderzoeken bevestigd. Deze onderzoeksresultaten maken dat de vertegenwoordigers van beide
‘sectoren’ een gezamenlijk doel kunnen vervullen. De groene initiatieven bieden een platform voor
zorg en welzijnsorganisaties om een deel van hun zorg- en welzijnsdoelstellingen te vervullen.
Groene initiatieven zijn langzaam terrein aan het veroveren in de stad en kunnen alle medestanders
gebruiken om hun initiatieven op de kaart te zetten en de stad te vergroenen.
Beide partijen hebben daarmee gedeelde belangen. Wat de initiatiefnemers en de zorg- en
welzijnsorganisaties daarnaast verbindt, is hun betrokkenheid bij de lokale samenleving, hun wens
om in Delfshaven op een meer natuurlijke manier met elkaar te werken en praktische wens taken te
combineren.
Vervolg
In navolging van een werkatelier Slimme combinaties Zorg en Groen’ dat in januari 2015 werd
georganiseerd door de GGD, hebben Phillip Kuypers (o.a. betrokken bij Essenburgpark, Speeldernis
en Spoortuin) en Nienke Bouwhuis (Krachtgroen | Buurt Bruist) het initiatief genomen praktisch te
onderzoeken wat mogelijk is in het Nieuwe Westen en Middelland.
Onder leiding van de Buurt Bruist1 zijn vervolgens een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te
onderzoeken of groene initiatieven aan de westelijke rand van de stad zich als groene zone op de
kaart kunnen zetten én de activiteiten van de initiatieven te verbinden aan de maatschappelijke kant
van de opgave voor zorg en welzijn in het gebied.
Vanuit de gebiedscommissie is tevens een initiatief genomen de groene initiatieven bij elkaar te
halen om te onderzoeken of er gedeelde behoeften en wensen zijn om onderling te willen delen.
Samenbrengen van deze wensen en initiatieven, geeft zicht op een gezamenlijke wens in gebied
Delfshaven mensen, krachten, kennis en kunde te bundelen én om zorg en groen effectief te
combineren en op de kaart te zetten.
Overwegingen | keuzes
De opgave van de Buurt Bruist zou moeten worden uitgebreid naar alle wijken in Delfshaven. In
aanvulling op die uitbreiding zouden alle initiatieven die niet verbonden zijn aan het Nieuwe Westen,
Middelland of Spangen toe worden gevoegd aan het netwerk.
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FACEBOOK: Buurt Bruist
De Buurt Bruist is een initiatief van Krachtgroen en GGD Rotterdam om groene initiatieven in de wijk te
stimuleren, ondersteunen en verbinden, ter verbetering van gezondheid in de wijk.

Een vervolgstap zou kunnen bestaan uit het fysiek verbinden van de initiatieven door een groene
fiets en of wandelroute te maken langs de groene initiatieven in Delfshaven. Een groene cirkel of lint
van circa 8,5 kilometer in de wijk waaraan de initiatieven gelegen zijn of waar vanuit een klein
uitstapje kan worden gemaakt naar de initiatieven.
Een tweede stap zou zijn het in kaart brengen van de taken en activiteiten die worden uitgevoerd bij
de initiatieven en welke taken kunnen worden uitbesteed.
Een derde stap is het in kaart brengen van de maatschappelijke taken van de cliënten van de zorg en
welzijnsorganisaties en de mate waarin deze taken kunnen worden vervuld via de groene
initiatieven.
Een vierde stap is het in kaart brengen van de wensen van de ‘deelnemers’ (zorgvragers) en de mate
waarin activiteiten, evenementen of attracties van de initiatieven verbonden aan het groene lint
hierin iets kunnen aanbieden.
Parallel aan dit traject zou een stap kunnen worden gezet om te toetsen wat de visie op dit plan is bij
de gebiedsmanagers, leden van de gebiedscommissie, gemeentelijke bestuurlijke
vertegenwoordigers.
Als dit voor alle betrokkenen het gewenste pad is, is het zinvol een het plan verder uit te werken en
een uitvoeringsplan inclusief begroting op te stellen. Aan de hand van het plan kan worden gelobbyd
voor sociaal, politiek juridisch en financieel draagvlak.
Indien een keuze wordt gemaakt voor het bovengenoemde pad, zouden er logischerwijs een aantal
taken en verantwoordelijkheden kunnen worden verdeeld om een vervolg te kunnen maken.

