Pop-up Weekmarkt Uithoorn – 16 oktober 2019
Aanwezig: Esther, Judith, Leonie, Marius, SOLVE consulent
Jongeren
Over het thema jongeren kwamen misschien wel de meeste opmerkingen. Veel vinden dat er voor de
jongeren eigenlijk te weinig is in Uithoorn. Vroeger waren er wel wat meer feesten, maar dat is
tegenwoordig niet meer. Er is eigenlijk niks te vinden. Jongeren zitten nu vaker thuis en houden
feestjes daar. In Uithoorn is er ook iets meer overlast van jongeren dan in omliggende gemeenten. Dit
kan misschien met elkaar te maken hebben? Een andere vrouw noemde Uithoorn een slaapdorp.
Een kind had het over een honden uitlaatservice of een asiel. Dit zou ook iets kunnen zijn waar mensen
dan terecht kunnen en dan hebben ze iets te doen. Voor de nog jongere kinderen kwam er ook een
opmerking over een speelplein. Vrouw woont in een nieuwbouw wijk met veel sociale controle. Ouders
en kinderen kennen elkaar allemaal, maar missen nog een speelplein. Op dit moment moeten ze een
drukke weg over om daar te komen, dus dat is niet mogelijk. Hopen dat er niet meer auto’s komen.
Mensen met een beperking
Een vrouw vertelde dat er heel weinig is voor mensen met een beperking. Ze mist iets ook met uitgaan,
een sociëteit voor kinderen met een beperking is er niet. Geen jongerencafé voor jongeren met een
beperking. Ze mist iets dat haar kind ook haar creativiteit kan uiten. Het is goed om ook creatief bezig
te zijn. Daar loopt ze erg tegenaan. Er zijn in Uithoorn veel mensen met een beperking. Haar kind heeft
veel therapieën nodig. Ze is al vanaf maart bezig om bij therapeut te komen, maar loopt tegen muren
aan. PMT therapeut. Ze is hiervoor al een paar keer bij de gemeente geweest, maar die zeggen dat ze
haar niet kunnen helpen. Ze zit met haar handen in het haar. Ze had ook een afspraak met de AVG arts
gehad, maar die konden haar ook niet helpen. Eind februari gebeurd, nu vanaf half november bij PMT
therapeut terecht. Ze zou willen dat de gemeente buiten een dagbesteding ook een punt heeft waar
ouders terecht kunnen om hen de juiste weg te wijzen. Een contactpersoon die je wegwijs maakt.
Sociaal loket kon haar ook niet verder helpen.
Ouderen
Op de markt waar wij staan is het vrij rustig. Er zijn niet heel veel kraampjes, maar bij de kaasboer en
de visboer is het aardig druk. Veel ouderen maken een praatje met hen. Vooral veel mensen maken
een positieve opmerking over de kaasboer. De markt vinden veel mensen wel saai. Vroeger zat die op
een leukere plek. Er zijn maar weinig plekken ook voor gezelligheid zoals de markt. Er zijn veel
eettentjes tegenwoordig, maar minder plekken om echt samen te komen en een praatje te maken. De
markt kan wel goed werken voor eenzaamheid, maar misschien zijn er wel meer dingen nodig. Niet
veel te doen. Wmo-voorziening in Bilderdijkhof.
Een man die er al 48 jaar woont, heeft het idee dat het een stuk beter gaat na de invoering van de
Wmo. Hij is positief. Hij verleent ook mantelzorg aan zijn buurman. Hij heeft het idee dat oudere wijken
meer op elkaar letten dan nieuwe wijken. Haalde het voorbeeld aan over de familie in Drenthe. Einde
van de wereld. Zij waren nergens geregistreerd, dus niemand was naar hun op zoek. Bij een hechte
gemeenschap is dit niet het geval. We moeten op elkaar letten en elkaar helpen.

Daarnaast kwamen er ook wat klachten die niet per se met het sociaal domein te maken hebben. Het
verkeer werd een paar keer aangehaald. Iemand vond de grote straat waar de markt aan lag te druk.
Ze vond dat het rustiger moest worden en geen grote vrachtwagens meer. Twee inwoners van de
Amstelhoek. De brug moet blijven. Rustiger worden. Er is al jaren discussie over de brug. Kunnen
inwoners van Amstelhoek niet meer hier maar toe. Stoplicht op de grote weg staat te lang op rood.
Ook zijn er veel stoplichten.

