Pop-up Zijdelwaard – 8 november 2019
Aanwezig: Esther, Tet, SOLVE student
Over het algemeen kwam naar voren tijdens deze pop-up dat de gemeente best wel goede dingen
aanbiedt, maar dat veel inwoners hier simpelweg niet van op de hoogte zijn. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat dit verandert?
Mensen met een migratieachtergrond
In totaal zijn er vier mensen met een migratieachtergrond aangesproken. Alle vier konden ze vrijwel
geen Nederlands. Ze woonden wel allemaal al een paar jaar in Nederland. Het probleem leek alsof ze
wel de Nederlandse taal wilden leren, maar niet altijd even goed wisten hoe. Een vrouw volgde wel
taallessen bij Pavones. Dit is een vrouwengroep waar je informeel de Nederlandse taal kan leren. Een
jonge vrouw met haar kind zoekt nog een baan en heeft dit al bij verschillende bedrijven geprobeerd,
maar de taal was wel een barrière voor haar. Ze snapt wel hoe ze de gemeente moet benaderen en
gelukkig kunnen de dokters gewoon Engels.
Interessante dingen die inwoners aangaven
Een inwoner vindt het erg goed om aandacht te geven aan het sociaal domein, hij zegt dat er vooral
armoede is. Een andere man komt vrij boos over en zegt dat de gemeente alleen maar geld belegt,
maar niet in de gemeente zelf. Het gaat alleen maar over geld, maar niet over de inwoners. Een man
die ontslagen is geweest vertelt dat hij zich niet gewaardeerd voelden. De maatschappij verhardt,
mensen interesseren zich niet meer in andere mensen. Voor mensen zorgen en meedenken is er niet
meer zo als vroeger.
Een andere inwoner van veertig jaar die herseninfarct heeft gehad, is van mening dat we tegenwoordig
een maatschappij van dieven en bedelaars zijn geworden. Mensen worden steeds drukker en meer
gestrest. Een oudere vrouw geeft aan dat er minder papierwerk moet komen, ook in de zorg. Wat
moeten die zorgverleners allemaal doen? Ze moeten constant zoveel papierwerk invullen. Waarom
moet alles opgeschreven worden? Het gaat allemaal onder in de la, er wordt nooit meer naar gekeken.
Dit gaat ten koste van mensen die hulp nodig hebben. Er moet goed gekeken worden naar het effect
van de verslagen.
Overig
Een oud stel gaat naar gym in het buurthuis en dit wordt binnenkort gesloten. Ze maken zich zorgen
over als ze ouder worden of het dan nog wel bereikbaar is. Straks kan ze ook geen auto meer rijden.
Een jonge vrouw met dochter vindt dat er meer georganiseerd moet worden voor de jeugd, maakt niet
uit wat. Van Videt (UvE, “creëert mogelijkheden voor de inwoners van Uithoorn om zich te ontwikkelen
middels de pijlers sport, cultuur, welzijn en educatie”) hadden zij nog nooit van gehoord.
Een oudere man vertelt over een project van Uithoorn voor elkaar: AutoMaatje. Hij is net met pensioen
en is hier begonnen als chauffeur. Het concept is dat mensen die minder mobiel zijn naar hun
bestemming worden gebracht. Het gaat vaak om ouderen. Ze worden ook gewoon naar het ziekenhuis
in Amstelveen gebracht of nog verdere bestemmingen. Ze kunnen van tevoren laten weten of ze een

rollator nodig hebben of een rolstoel. Chauffeurs van AutoMaatje zijn altijd op tijd. Er is veel behoefte
aan. Ze zijn hier in januari mee gestart en hebben in oktober de 1000e rit gereden!
Een vrouw vertelt over haar autistisch kind die lang moest wachten voor de juiste hulp. In eerste
instantie gaf onderwijs aan dat het kind onderwijs op maat kon krijgen, maar daarna konden ze dat
niet waar maken. Moeder wil dat het kind goed onderwijs krijgt. Staat ook in inspectierapport dat is
uitgekomen. Er zijn veel wachtlijsten.
Koerswaarden
Samen → het project van AutoMaatje is een heel mooi initiatief waar inwoners elkaar kunnen helpen.
Zo zijn er meer projecten van UvE. Veel mensen zijn alleen niet bewust van het feit dat deze dingen
bestaan. Net als de informele taalles van Pavones. De man die werkloos is geweest, net als de man die
een herseninfarct heeft gehad, geven aan dat mensen niet meer stilstaan. Mensen worden steeds
drukker
en
denken
minder
aan
de
mensen
om
hen
heen.
Integraal

