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Voorblad Mensfort 
 
De afgelopen jaren hebben bewoners, bewonersorganisatie en professionals hard gewerkt aan de leefbaarheid van de wijk mensfort. Er zijn veel resultaten 
behaald. Vooral op de thema’s Gezondheid en Eenzaamheid is sprake van een positieve trend. Dit is zichtbaar in de cijfers van de inwonersenquête van de 
gemeente Eindhoven.  Bij de thema’s Verbinding en Participatie is dit minder duidelijk inzichtelijk. In 2021 wordt er verder gewerkt aan de verbinding 
tussen bewoners. De sociale cohesie onder de bewoners neemt sinds 2015 langzaam toe. We zullen met elkaar zorgen dat de sociale vraagstukken 
onderdeel van gesprek blijven en dat we bezien welke aanpak of oplossing deze dienen te krijgen.  
 
De thema’s Gezondheid, leefbaarheid, inzet voor financiële ondersteuning en verbinding van 2020 zetten we ook door in 2021. Ook blijven we aandacht 
houden voor het Groen in de wijk. Dit ook met het oog op de herinrichting van de Hendrik Staetslaan en de Willem van Kesselstraat die de gehele wijk 
doorkruist en de werkzaamheden die in het voorjaar van 2021 zullen starten. 
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Buurtcontract 2021 Mensfort & Rapenland 

 

Inleiding 

Onze stip op de horizon: Samen met bewoners en partners hebben we de specifieke opgaven bepaald voor 2021. We hebben focus aangebracht en per 

opgave de ‘gamechanger’ benoemd. Hieronder vind je de uitleg over de inzet, afspraken, taken, verantwoordelijkheden, inzet en middelen.  

Voor de wijk Rapenland werken alle partners mee op de thema’s zoals hieronder beschreven. Voor het leefbaarheidsteam mensfort zijn sommige 

(buurtgerichte) activiteiten echter alleen op de wijk mensfort gericht. De subsidiegelden voor Rapenland loopt niet via een bewonersorganisatie maar via 

eenmalige uitvraag (en).  

 

Ook voor 2021 willen we Samen werken aan: 
 
VERBINDING tussen wijkbewoners, met hun diversiteit, Participatie & integratie 
We streven naar een optimale maatschappelijke deelname met daarin economische participatie (met betaald werk voorop) maatschappelijke en sociale 
participatie (verenigingsleven, vrijwilligerswerk, dagbesteding). 
Ook willen we voorkomen dat bepaalde inwoners zich geen onderdeel van de Eindhovense samenleving voelen en de tegenstellingen tussen inwoners groter 

worden. Voorkomen van tweedeling dus. 

Wat hebben we tot op heden gedaan? 

De activiteiten gericht op Iedereen moet kunnen meedoen, zoals de samenwerking van vrijwilligers en professionals met uitvoering geven aan bijvoorbeeld 
de Halloween, traject Buurthelden, activiteiten bij wijkcentrum De Werf, bij het Leger des Heils,  inrichting van Eindje Om in mensfort en verdere uitwerking 
door aanleg van de Kwiekroute. Deze activiteiten hebben al een mooie bijdrage geleverd aan de verbinding met en tussen bewoners en professionals 
onderling. Dit zal intensief worden voortgezet. 
 
VEILIGHEID 
We hechten grote waarde aan de leefbaarheid van de wijken. Een leefbare buurt is een buurt waar mensen elkaar kennen, waar voldoende voorzieningen 

zijn, waar het schoon, heel en veilig is, waar sprake is van een positieve vorm van sociale cohesie en maximaal gebruik wordt gemaakt van slimme 

(technologische) toepassingen.   Ook voor het jaar 2021 willen we hier gezamenlijk aan werken. 
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Wat hebben we tot op heden gedaan? 

 

Het buurtpreventieteam in Mensfort loopt hun rondes en communiceren met buurtbewoners. Inzetten op uitbreiding van het team blijft een uitdaging, en zal 
in 2021 verder uitgezet worden. De inzet van traject Buurthelden is een super initiatief om met de kids uit de wijken samen op te trekken op diverse veiligheid 
thema’s, ze krijgen ook ehbo cursus, lopen mee met de politie en nog veel meer, we kijken uit naar de 2021 naar onze nieuwe Buurthelden! 
Thema’s mbt veiligheid spelen ook bij partners, zoals woning coöperaties, een veilige buurt, een veilige woning, een veilige woonomgeving. Hier werken we 
samen aan, in overleg, in de openbare ruimte, met specifieke projecten, zoals een voortuintjes project waardoor je je buren leert kennen en gezamenlijk aan 
het werk bent gegaan. 
 
SOCIALE BASIS OP ORDE: 
EIGEN REGIE/GEZONDHEID/FINANIËLE ONDERSTEUNING/EENZAAMHEID 
Vergroten van de zelfredzaamheid met als uitgangspunt is de eigenkracht van bewoners. Daar waar inwoners van de wijken niet (geheel) zelfredzaam zijn 

faciliteren we door ondersteuning en begeleiding op basis van hun eigen regie. Dit doen we onder andere door het versterken van de sociale basis. 

Een hoogwaardige openbare ruimte is een van de belangrijke vestigingsfactoren die de wijken aantrekkelijk maakt. Een schone en mooie buitenruimte nodigt 
uit tot ontmoeten, bewegen en vertoeven.  
Vanuit WIJ Eindhoven willen ze eind 2021 totaal 30 matches’  hebben op onderstaande initiatieven. 
Ook willen we nog meer buurtbewoners betrekken bij de programmering, exploitatie van het buurthuis. Dit met als doelstelling dat het buurthuis exploitatie 
proof blijft voor de toekomst, meer eigen van de buurtbewoners wordt en voor alle (sociale) doelgroepen toegankelijk blijft. Tevens voor Rapenland locatie 
Leger des Heils verder uitbreiden als vindplek, ontmoetingsplek, ontwikkelplek. 
 
 
Wat hebben we tot heden gedaan? 
 
Vanuit het thema eenzaamheid is er onderlinge verbinding tussen wijkbewoners en dit willen we voortzetten. 
We willen ‘nieuwe’ bewoners koppelen aan bestaande initiatieven in de wijken. Vanuit de corona-gedachte eenzaamheid bestrijden door vraag-aanbod van 
wijkbewoners te koppelen.  
Project vanuit de Basisschool Atalanta om op het thema eenzaamheid samen op te trekken met Vitalis De Horst in Kronehoef, bewijst maar dat verbinding 
tussen jong en oud onwijs leuk, lerend, inspirerend en voor herhaling vatbaar is. Laten we ook het financieel spreekuur niet vergeten, dat loopt goed, de 
vrijwillige bijdrage wordt enorm gewaardeerd en door goed samen te blijven werken, kunnen we iedereen ondersteunen die het nodig heeft. 
Maar ook het groeten naar elkaar, zegt meer dan woorden, en dit gebeurd gelukkig steeds meer. 
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Leger des Heils: 
Ontwikkeling van de Buurthuiskamer; een centrale ontmoetingsplek voor de buurt Rapenland. 
Met het wegvallen van de Raap, is de Buurtkamer van nog groter belang geworden als plek van sociale cohesie in de buurt.  
Begin 2021 willen ze daarvoor een nieuwe ruimte inrichten. Beter zichtbaar en ruimer van opzet. 
Een plek van ontspannen ontmoeting, een spelletje of een kop koffie of thee. 
 

 

VERBINDING 
We streven naar een optimale maatschappelijke deelname. Ook willen we voorkomen dat bepaalde inwoners zich geen 
onderdeel van de wijk voelen en de tegenstellingen tussen inwoners groter worden. Voorkomen van tweedeling dus. 
 
 

Project / activiteit Waarom Wat Wie Wanneer Effect / 

monitoring 

Vrijwilligers ’werven’ om 

vraag-aanbod af te 

stemmen in Mensfort. 

 

 

Vanuit de behoefte dat er 

ondersteuning is gewenst 

Eenzaamheid ondervangen 

en enkelvoudige 

ondersteuningsvragen 

oplossen 

SLM en WIJeindhoven, 

mogelijk ook andere 

netwerkpartners 

Voor eind 

maart 2021 

Meer verbinding 

onderling. 

Bewoners dorsturen naar 

initiatieven in de sociale 

basis van Mensfort 

 

Om verbinding tot stand te 

brengen. Mogelijk sociaal 

isolement 

voorkomen/verminderen 

Aansluiten bij de koffie-

inloop en eten bij de 

Emmaüskerk, Deelnemen 

aan activiteiten bij de Werff, 

KWIEKROUTE ‘samen’ lopen. 

Wijkbewoners, op 

doorverwijzing van de 

Generalisten of team-

toegang. 

Doorlopend Meer deelname 
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 Buurt in Bloei  

  

Versterken sociale 

netwerken, participatie  

Binnen de aanpak Buurt in 

Bloei gaan de bewoners op 

zoek naar hun talenten. 

Waar ben je goed in en waar 

word je blij van? Vanuit daar 

worden verbindingen gelegd 

in de buurt, gezocht naar 

vrijwilligerswerk of indien 

mogelijk een betaalde baan. 

We gaan talentenscans 

afnemen bij bewoners, zowel 

met een participatie-

wetuitkering, maar ook bij 

bewoners zonder uitkering.  

WIJeindhoven  2020  Versterken sociale 

netwerken, 

participatie  

  

Wijkfeest 
 
 

Ontmoeting Een activiteit in de vorm van 
braderie, muziek, dansen en 
kinderactiviteiten 

SLM 
Werkgroep wijkfeest 
 

mei Aantal bezoekers 

Jeu de  
Boules en Koersbal 

Ontmoeting Wekelijks de mogelijkheid 
bieden het spel te spelen 

SLM Wekelijks 
donderdag 
Zomer en 
winter 

Aantal 
deelnemers 

Bibliotheek 
 
 

Ontmoeting en cultuur Boeken worden om niet 
uitgeleend door vrijwilligers 
aan wijkbewoners. 

SLM 
Werkgroep Bieb 

3 x per week Uitleen-
momenten 

Busreis Kerstmarkt Ontmoeting en cultuur Uitstapje naar Kerstmarkt, 
tussenstop voor sociale 
contacten 

S.L.M.  
Werkgroep Kerst 

december Aantal 
deelnemers 
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Fietsen Bewegen en ontmoeting Met een groep vrijblijvend 
een fietstocht van 35 km 
maken met tussenstop 

S.L.M. Werkgroep 
fietsen 

Wekelijks 
dinsdag 

Aantal 
deelnemers 

Wandelen Bewegen en ontmoeting Met een groep  vrijblijvend 
een wandeltocht van 10 km 
maken met tussenstop 

S.L.M. Werkgroep 
wandelen 

Wekelijks 
 dinsdag 

Aantal 
deelnemers 

Halloween Ontmoeten en jeugd Halloween-activiteit met 
versiering en optocht door 
de wijk 

S.L.M. werkgroep 
Halloween 

Oktober Aantal 
deelnemers/ 
versieringen 

Spelinstuif Ontmoeten Spelen gezelschapsspellen en 
schaken 

S.L.M werkgroep 
spellen 

Wekelijks 
 woensdag 

Aantal 
deelnemers 

Sinterklaas Ontmoeten en jeugd Bezoek van Sint en Pieten 
aan de wijk voor kinderen 
(en ouders) 

S.L.M. werkgroep 
Sinterklaas 

November  Aantal kinderen 

Mensforttuinen Ontmoeten Wijkbewoners bewerken een 
stukje grond, kweken 
groenten, kruiden etc. 

S.L.M. 
werkgroep tuinen 

Hele jaar door Enthousiasme van 
de deelnemers 

Wijkblad Mensfort Info Informatie over ontmoeten Deur-aan-deur wordt de 
wijkkrant, samengesteld 
door de redactie, bezorgd 
door vrijwilligers 

S.L.M. 
Werkgroep 
wijkblad 

Maandelijks Informatie 
opgenomen? 

Nieuwjaarsbijeenkomst Ontmoeten Wijkbewoners ontmoeten 
elkaar aan het begin van het 
jaar 

S.L.M. 
Dagelijks bestuur 

januari Aantal bezoekers 

Vrijwilligers-bijeenkomst Ontmoeten en bedanken 
motiveren 

Aangeklede jaarvergadering 
en/ of uitstapje 

S.L.M. 
Dagelijks 
bestuur 

Jaarlijks 
2 x 

Blijven 
vrijwilligers 

Buurthuiskamer 

 

Verbinding en participatie Een plek die voelt als thuis 
voor een kop koffie en een 
goed gesprek 

Leger des Heils 5 dagen per 
week 

Verbinding, 
aandacht 
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Dagbesteding Integratie en verbinding De belevingsgerichte 
dagbesteding behoort bij 

programma “doe je mee” en 
de arbeidsmatige 

dagbesteding bij “doen” 

Leger des Heils 5 dagdelen dagbesteding 

Wijkvergadering Ontmoeten en informeren Een vergadering waarbij 
alle wijkbewoners welkom 
zijn. Elke keer staat een 
onderwerp centraal met een 
thema, waarmee we 
mensen denken aan te 
spreken. 

S.L.M.  
Dagelijks bestuur 

4x per jaar Opkomst en 
deelname 

BS. Atalanta 
 

Samen in de wijk In samenwerking 
organiseren we de 
Halloween om de integratie 
van de school in de wijk 
vorm te geven. 

Werkgroep Halloween oktober Samenwerking 

Kwiekroute 
 

Gezondheidsbevordering In samenwerking met alle 
partners uit de buurt,  
Actief inzetten om GRATIS 
gebruik te kunnen maken 
van activiteit ter 
bevordering van de 
gezondheid. In groepen voor 
jong en oud, maar ook in je 
eentje, er zijn schema’s die 
je kunt bijhouden 

Gezondheidscentrum 
Menszorg, 
Sportregisseur afdeling 
Sport Gemeente 
Eindhoven, 
Alle bewoners 

altijd Mogelijkheid tot 
beweging 
stimuleren in de 
openbare ruimte 

Consultatiebureau 
 

Zorg voor jong en oud, 
laagdrempelig en in de buurt 

Wekelijks spreekuur  Atalanta 
Gezondheidscentrum 
Menszorg 

2021 
hervatten 

Achterstanden , 
oa bij kinderen, 
tijdig kunnen 
ondervangen 
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Maandelijks eet activiteit Verbinding buurtbewoners 

bevorderen  

eten ZL  buurthuis met 

vrijwilligers 

2021 Continu proces 

Maandelijks muziekavond 

icm pub quiz 

Verbinding buurtbewoners 

bevorderen 

Dans, quiz ZL buurthuis met 

vrijwilligers 

2021 Continue proces 

Leeskring, boek 

bespreking 

Verbinding buurtbewoners 

bevorderen 

Boek besprekingen ZL buurthuis met 

vrijwilligers 

2021 Continu proces 

Activiteiten met bewoners 

Vitalis 

 

Burgerschap en verbinding 

met de ouderen  

Elke groep van school doet 

iets voor de bewoners van 

Vitalis. I.v.m Corona zijn de 

mogelijkheden beperkt.  

Basisschool Atalanta Heel het jaar 

door 

 

Halloween Samenwerken met de buurt 

en samen deelnemen aan een 

activiteit. 

Een Halloween tocht of 

andere vorm voor alle 

bewoners in de buurt 

Basisschool Atalanta, 

SLM en Dynamo 

Jeugdwerk 

Rond 

Halloween 

oktober 

Open ochtenden Verbinding en ontmoeting Ontmoeting mogelijkheid 

voor een praatje, een kopje 

koffie, verbinding onderling 

Leden Emmaüskerk 10.00 -12.00 

uur iedere 

vrijdag 

Versterken 

sociale 

netwerken 

Samen eten is fijn  Verbinding en ontmoeting 

dmv samen eten 

2x/maand samen eten Leden Emmaüskerk en 

o.a. buurtbewoners 

1e ma en 3e di 

vd mnd 

 

Emmaüsconcerten Verbinding en ontmoeting 

dmv muziek en ontmoeting 

2x/jaar gratis 

zaterdagmiddag concert 

met samenkomst 

Leden Emmaüskerk en 

o.a. buurtbewoners 

Voor- en 

najaar 
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Samenwerking met 

netwerkpartners en 

vrijwilligers  

 

Betrokkenheid bij de buurt. 

Mogelijkheid tot werven 

nieuwe vrijwilligers/ 

verbindingen leggen. 

Ondersteunen bij 

activiteiten die 

georganiseerd worden door 

andere netwerkpartners/ 

vrijwilligers zoals Buurtfeest 

Mensfort, Halloween, koken 

en de straatspeeldag door 

Moeders voor Mensfort  

Dynamo Jeugdwerk in 

samenwerking met 

netwerkpartners en 

vrijwilligers. 

Doorlopend in 
2021 en in 
afstemming 
met 
betrokkenen 
 

Een goede 
samenwerking 
met de 
netwerkpartners 
waarbij we 
elkaar goed 
weten te vinden 
en er regelmatig 
contact/ overleg 
is over 
belangrijke 
thema’s in de 
wijk. 
Een vaste 

vrijwilligersgroep 

bestaande uit 

Moeders uit 

Mensfort welke 

structureel actief 

is in 

jongerencentrum 

de Energy. 

Huiswerkbegeleiding  

 

 

    

Hulp bij taal- en 

leerachterstand 

   

Onder begeleiding je 

huiswerk maken op een 

rustige en veilige locatie 

Leger des Heils woensdagmid

dag 

Meer verbinding 

met en 

participatie van 

kinderen in de 

buurt 
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Avonturenclub  Diverse activiteiten zowel 

binnen eigen locatie als op 

achtergelegen Blondeelpad 

Leger des Heils doorlopend Verbinding, 

aandacht 

Jeugd activeren 

doormiddel van 

programmering  

De jeugd wordt door Dynamo 

Jeugdwerk zowel op 

individueel en 

groepsdynamisch niveau 

benaderd en begeleid volgens 

de werkwijze 'Inspireren, 

leren, werken'. Grote 

doelgroep jeugdigen in de 

wijk die op een positieve en 

actieve manier aan hun 

toekomst werken. 

Het creëren van een 
aantrekkelijk aanbod voor 
jeugd in de vrije tijd. Deze 
vind plaats in de 
jongerencentra in de buurt, 
sportzalen, veldjes in de 
wijken en andere plekken 
waar jeugd geïnspireerd kan 
worden. 
Dit gebeurd via 
verschillende pijlers en 
thema’s, zoals sport, 
gezondheid, techniek en 
cultuur. 
Voorbeelden van dit aanbod 
in 2021 zijn: 

- Mensfort United 
RED 

- Tech Playgrounds 
- Energy Moves 
- Studio-activiteiten 

en muzieklessen 
- Masterchef 
- All-Sports 
- Inloopavond 15+ 
- Meidenactiviteiten 
- Tieneractiviteiten 

 

Dynamo jeugdwerk, 

WIJeindhoven, SLM, 

woningcorporaties, 

politie/buurtbrigadier, 

stichting Ik Wil, 

Moeders voor 

Mensfort, Eindhoven 

Sport, basisschool 

Atalanta en de 

gemeente 

Doorlopend in 

2021 

Jeugd ervaart 

een actieve 

jeugdwerker op 

‘straat en online' 

die in staat is 

hem of haar te 

inspireren en te 

activeren. Door 

deze werkwijze is 

jeugd op een 

positieve en 

actieve manier 

bezig met hun 

weg naar de 

toekomst. 



 
 
 
 

11 

  Buurtcontract Mensfort Rapenland 2021 

 

Financiële ondersteuning 
Beschrijving probleem: Er is ondersteuning nodig op het gebied van financiën. Er heerst meer armoede, maar ook 
onwetendheid over regelzaken/brieven/digiD/belasting etc. er ligt een blijvende behoefte. 
Beschrijving doelstelling: Een continue aanbod waar bewoners met financiële ondersteuningsvragen terecht kunnen 
 

Project / activiteit Waarom Wat Wie Wanneer Effect / monitoring 

Financieel spreekuur 

 

 

Vanuit de 

behoefte van 

de inwoner, 

en om de 

Generalist te 

ondersteunen 

Ondersteuning bij brieven, DIGID, belastingen, 

aanvragen, inzicht en overzicht creëren. 

Emmaüskerk en 

WIJeindhoven (ook het 

Leger des Heils, 

Pisanostraat in 

Rapenland) 

Emauskerk: 

elke vrijdag 

van 10-12u 

LDH elke 

di+do van 

10-12u 

Ontlasten 

Generalist, inzicht 

en rust bij 

bewoners, sociale 

binding met de 

kerk, samenwerking 

bevorderen, 

voorkomen van 

meer problemen op 

financieel gebied 

Tweedehandskleding 

 

Sommige 

bewoners 

hebben niet 

voldoende 

financiële 

middelen. 

Aanbieden van goede maar ook goedkope 

kleding. 

Leger des Heils 3 

ochtenden 

per week 
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Proeftuin Mensfort 

 

 

Inwoners 

centraal  

Expeditie ingezet en gefaciliteerd door Lumens 

rondom de gebiedsgerichte aanpak in de wijk. 

Binnen de aanpak werken we aan het 

‘ontschotten’ van de zorg door samen met de 

inwoners, partners en onderwijs te bouwen en 

experimenteren rondom thema’s of vraagstukken 

in Mensfort en Doornakkers.  

Lumens, buurtbewoners 

samenwerkingspartners 

en onderwijs.  

 

2021 Continu proces 
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Veiligheid 
Een leefbare buurt is een buurt waar mensen elkaar kennen, waar voldoende voorzieningen zijn, waar het schoon, heel 
en veilig is, waar sprake is van een positieve vorm van sociale cohesie  
 

Project / 

activiteit 

Waarom Wat Wie Wanneer Effect / monitoring 

Buurtpreventie 

team 

uitbreiden 

 

 

Buurtpreventie 

team is erg klein 

Mensen enthousiasmeren voor 

buurtpreventie. Verschillende 

doelgroepen benaderen en organiseren 

van bijeenkomst voor buurtbewoners 

Gemeente 

Politie 

Buurtpreventie 

Summa in de 

Buurt 

Start 2021 Veiligheidsbeleving vergroten 

verbinding tussen bewoners 

Veiligheid/ 

leefbaarheid 

omgeving Van 

Vianenpad 

(Mensfort) 

 

 

Omwonenden 

geven aan dat ze 

zich hier 

“onveilig” voelen. 

Er is beleving dat 

er sprake is van 

regelmatige 

geluidsoverlast, 

vervuiling, niet-

sociale 

gedragingen van 

mening bewoners 

Rechtsreeks verbinding leggen met alle 

bewoners die klagen en kijken hoe we 

samen de overlast kunnen op- en 

aanpakken. 

Woonbedrijf, 

Politie 

Heel het jaar door Bij bewoners die klagen in  

najaar 2021 persoonlijk ophalen 

(mails, huisbezoek, telefonisch) 

wat effect is geweest van 

gezamenlijke inspanningen.  
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in dit stukje van 

de wijk. 

Ambulant 
aanwezig zijn 
in de wijk en 
signalen 
rondom jeugd 
inventariseren  
 
 

 

De jeugd in de 
wijk is in beeld en 
bij signalen of 
overlastmeldingen 
kunnen wij snel 
schakelen. 
 

De jeugdwerker is gevraagd of 
ongevraagd aanwezig op verschillende 
momenten en plekken in de wijken 
Mensfort. Er vindt afstemming plaats 
met samenwerkingspartners en 
buurtbewoners. 
Er zijn minstens 3 
ontmoetingsmomenten in de buurt 
waar jeugd binnen kan komen en waar 
contact is met de jeugdwerker. 
Jeugd wordt begeleid door de 
jongerenwerker en wanneer nodig 
actief doorgezet in trajecten t.b.v. 
werk/inkomen of opleiding, zoals Go4it 
en WIJeindhoven. 

Dynamo 
Jeugdwerk, 
Wijkagent, 
gemeente (geco), 
woningcorporatie 
en 
Buurtpreventie 
 

Doorlopend in 
2021 en in 
afstemming met 
betrokkenen 
 

De jeugd in beeld te krijgen en 

houden. De jeugd positief te 

activeren naar 

werk/school/vrijetijdsbesteding. 

Buurthelden 
(Vorige jaar 
mee gestart, 
helaas door de 
corona niet 
kunnen 
afmaken. 
Hierbij 
afspraken 
gemaakt om 
dit wederom in 
mensfort te 
laten landen.) 
 

Buurthelden is 

een project 

waarbij sport& 

bewegen, 

culturele& 

educatieve 

activiteiten als 

middel worden 

ingezet. Dit om 

jeugd te vormen 

en in beweging te 

brengen zowel op 

persoonlijk als op 

Jeugd die op steeds jongere leeftijd 

criminele activiteiten ontplooit en op 

straat steeds moeilijker benaderbaar is, 

zal door dit project makkelijker 

benaderbaar en aanspreekbaar zijn bij 

ouder worden. Ook zullen ze als 

rolmodellen fungeren richting de 

leeftijdsgenoten en andere 

buurtbewoners in hun wijk. 

Dynamo 

Jeugdwerk, 

Gemeente(geco), 

basisschool 

Atalanta en de 

wijkagent 

Donderdagmiddag 
Januari – Juni 

2021 

Wekelijks tijdens en na de 
uitvoering 
Voortgang, evaluatie en 
afstemming met de kerngroep; 
dynamo jeugdwerk, gemeente, 
wijkagent en school. 
Frequentie t.z.t. 
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 sociale vlak in de 

eigen wijk, in 

interactie met 

buurtbewoners en 

professionals. 

Buurt-
preventie 
 
 

Veiligheid Vrijwilligers van de buurtpreventie 
surveilleren en melden onveilige en 
verdachte situaties bij de instanties 

S.L.M. 
werkgroep 
Buurtpreventie 

1 ~2 keer per 
week 

Buurtmonitor 
Politie berichten 

Buurttent 
Koffiekar 
 
 
 

Veiligheid Wijkbewoners informeren over 
veiligheid in en om het huis. Plaats op 
de Braderie 

Buurttent 1x per jaar en 
wijk-vergadering 

? 
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SOCIALE BASIS OP ORDE: 
EIGEN REGIE/GEZONDHEID/EENZAAMHEID 
 
Vergroten van de zelfredzaamheid met als uitgangspunt de eigenkracht van bewoners. Daar waar inwoners van de wijk 
niet (geheel) zelfredzaam zijn faciliteren we door ondersteuning en begeleiding op basis van hun eigen regie.  
 

Project / 

activiteit 

Waarom Wat Wie Wanneer Effect / monitoring 

Taallessen 

 

 

Bevordering 

integratie en 

participatie voor 

ouders en 

buurtbewoners 

die de Ned. taal 

niet machtig zijn. 

Taallessen verzorgd door Humanitas (meedoen in 

de wijk) 

School en Meedoen in 

de wijk 

Wekelijks op 

woensdag 

 

Vrijwilligers in 

de school 

Participatie voor 

ouders en 

buurtbewoners 

Vrijwilligers in de school helpen mee met 

verschillende activiteiten: bibliotheek, voorlezen 

bij kleuters, onderhouden moestuin 

School, ouders en 

buurtbewoners 

wekelijks  

Realiseren 

kindcentrum 

 

 

Doorgaande lijn 

onderwijs en 

ontwikkeling 

voor kinderen 0-

13 jaar uit de 

Kindcentrum met opvang, onderwijs en onderdak 

voor kinderen, ouders, organisaties en 

buurtbewoners in basisschool Atalanta 

Atalanta, Korein 

Gemeente 

Hopelijk in 

2021 

Groei van het 

leerling aantal en 

daarmee een 

toekomst 

bestendige school 
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 buurt Menfort en 

Rapenland 

Ontmoeting en 

participatie en 

samenwerking  

tussen 

buurtbewoners, 

ouders en school 

voor het onderwijs 

in de buurt. 

Op lange termijn 

een buurt waar het 

voor alle bewoners 

prettig wonen is. 

Spil zorg overleg 

 

 

Snel en efficiënt 

en casus 

oppakken 

Overleg momenten op school met de 

verschillende partners uit het buurtnetwerk en 

een groepsapp om snel informatie uit te wisselen 

School, Wij Eindhoven, 

dynamo, wijkagent, 

Lumens,  

4/5 maal 

per jaar 

? 

Spreekuur 

 

 

Laagdrempelig 

contact 

realiseren tussen 

ouders en Wij-

Eindhoven 

Een spreekuur waar generalisten van Wij-

Eindhoven in school zijn om ouders te spreken. 

Wij-Eindhoven wekelijks Jaarlijks evaluatie 

met leidinggevende 

Wij-Eindhoven 

Een avond te 

organiseren 

waar de diverse 

doelgroepen de 

buurt kennis 

kunnen laten 

maken met de 

cultuur. 

Erkend en 

herkend te 

worden, meer 

kennis en inzicht 

van de diverse 

achtergronden 

Door buurtbewoners/deelnemende partijen  uit te 

nodigen om mee te laten denken over de 

programmering van zo’n avond. 

Buurtbewoners, 

Samenwerkingspartners 

vrijwilligers 

2021 Continu proces 
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Proeftuin 

Mensfort 

 

 

Inwoners 

centraal  

Expeditie ingezet en gefaciliteerd door Lumens 

rondom de gebiedsgerichte aanpak in de wijk. 

Binnen de aanpak werken we aan het 

‘ontschotten’ van de zorg door samen met de 

inwoners, partners en onderwijs te bouwen en 

experimenteren rondom thema’s of vraagstukken 

in Mensfort en Doornakkers.  

Lumens, buurtbewoners 

samenwerkingspartners 

en onderwijs.  

 

2021 Continu proces 

Meer groen in 

de wijk 

 

 

Vanwege 

leefbaarheid 

/duurzaamheid 

Nieuwe bewoners voor vragen om tuin niet te 

betegelen maar groen te houden. Of groen te 

maken 

Woonbedrijf Heel het 

jaar door 

Via wijkschouw 

Taalcafé 

 

Taal is een grote 

factor voor een 

geslaagde 

integratie en 

participatie 

Oefenen in de Nederlandse taal Leger des Heils 1X per week Integratie, 

verbinding 

Present klussen Ondersteuning 

voor 

buurtbewoners 

met bijvoorbeeld 

de tuin, een 

kamer of andere 

ruimte op te 

knappen 

Opknappen van verwilderde tuinen 

Helpen bij verhuizingen 

Schoonmaken en opruimen 

Schilderen van een verwaarloosde woning 

Stichting Present 

Emmaüskerk 

Alle partners uit de 

buurt 

2021 Ondersteuning, 

verbinding 
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Communicatie naar de buurt: 
 
In de wijk mensfort is er een wijkblad dat goed gevuld staat met informatie over diverse activiteiten, weetjes, oproepen en anderszins. 
Ook is er de website van het leefbaarheidsteam mensfort. Het activiteitencentrum en het jongerencentrum delen ook veel informatie uit, zowel digitaal als 
fysiek, en bij alle organisaties in de buurt wordt geflyerd en informatie gedeeld.  
Vooral Dynamo Jeugdwerk is actief op oa Facebook, Instagram en plaatsen daar oproepen, beeldmateriaal etc. 
 
Voor Rapenland loopt communicatie via het netwerk. Er is geen fysieke plek of wijkblaadje. We willen werken aan een “nieuwe vindplek van informatie” op 
locatie van het Leger des heils. Dit is in ontwikkeling. 
 
 
Subsidieaanvraag vanuit het leefbaarheidsteam voor mensfort (SLM) en aanvraag voor waardebonnen 
Subsidieaanvraag rapenland via waardebon (eenmalige subsidieaanvraag) 
 


