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Inhoud

1. Galecop Geweldig: doel, proces en opgave 

2. Buurtbeeld positieve gezondheid 

3. Opbrengst tot nu toe: kansen, wijkagenda, ideeën

4. Zes thema’s: wie doet wat wanneer?



Welke informatie hebben we opgehaald?

• Woonzorgwijzer: https://nieuwegein.wzwkaart.nl/app/map/1 

• Gezondheidsprofiel Galecop GGD 2021

• Enquête Galecop Gezond 2021 

• Enquête Leefbaarheid & Veiligheid 2020

• Ideeën uit bijeenkomst 5 juli 2021, gesprekken najaar 2021, online 14 
december 2021, interviews studenten maart 2022



Vragen?

Hoe ziet het toekomstbeeld eruit als 
het gaat om ziekte en gezondheid?

Welke problemen komen op ons af?



https://lokaal.woonzorgwijzer.nl/app/map/356
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Opgave in de wijk Galecop

Gezond en gelukkig oud worden
Hoe houden we kwetsbare ouderen weerbaar?

Kwetsbaarheid neemt toe

Fysieke conditie neemt af

Thuis ouder worden

Dementie neemt toe

Meerdere klachten tegelijk

Leeftijd in de wijk stijgt door 
weinig doorstroming

Algemene thema’s Nieuwegein breed: Lokaal Preventie akkoord
Alcohol / Overgewicht / Mentaal welbevinden /  Roken

Meer alleenstaanden

Erbij  horen en meedoen

Zingeving



Buurtbeeld 
positieve 

gezondheid 
Galecop



Conclusies: kansen

- 10-16% heeft behoefte aan meer sociale contacten in de buurt

- 28% wil wel iets doen voor de buurt/wijk

- informatie over activiteiten en organisaties in de wijk

- gebruik van sportverenigingen/voorzieningen om te bewegen

- horecavoorziening bij het winkelcentrum 



Ideeën tot nu toe

Voorlichting & 
Informatie

Sporten & 
Bewegen

Ouderen & 
Eenzaamheid

Elkaar ontmoeten

Groen & 
Duurzaamheid



Wijkagenda Galecop Geweldig

Wat is er nodig om prettig op te groeien en oud worden in Galecop?

Welke speerpunten/thema’s vinden we het belangrijkst?



Wijkagenda Galecop Geweldig

Speerpunten?

1. sociale contacten en burenhulp

2. (gezamenlijk) sporten en bewegen

3. informatie en voorlichting



Aan het werk
Drie teams, zes thematafels, een uur

- Hoe zou je dit kunnen aanpakken?

- Wie in de wijk kunnen hierbij een rol spelen of zouden 

willen helpen?

- Waar en wanneer zouden we dit kunnen realiseren?



Opbrengsten: wie doet wat?

1. Sporten en bewegen

2. Groen en duurzaam

3. Gezelligheid en ontmoeten

4. Ouderen en eenzaamheid

5. Elkaar helpen - Vrijwilligerswerk

6. Preventie en informatie



Informatie sheets



Wie wonen er in Galecop?
https://nieuwegein.wzwkaart.nl/app/map/1

• Tekst

https://nieuwegein.wzwkaart.nl/app/map/1


Sociale contacten in de buurt

• 65% tot 80% ervaart voldoende sociale contacten, steun en verbondenheid. 
Rond de 10% niet. 

• 70% tot 90% vindt dat ook in de buurt. 10% tot 16% ervaart dat niet en heeft 
daar wél behoefte aan.

• Mensen ontmoeten elkaar vooral in het winkelcentrum, op straat/portiek, op 
de wandelroutes

• 14% mist ontmoetingsplekken zoals horeca.



Activiteiten in de buurt

• 16% doet vrijwilligerswerk in de wijk. 11% doet dit niet maar zou dit wel willen. 15% doet 

vrijwilligerswerk elders. Bijna 60% kan en wil dit niet doen (vanwege leeftijd).

• 30% tot 50% doet mee aan activiteiten in de buurt zoals: 1. Koffiedrinken met buren 2. Bewegen of 

sporten 3. Buurtfeestje/bbq. Zo rond de 20% doet dat niet, maar zou het wel leuk vinden. 

• 13% mist activiteiten in de wijk zeer divers van aard.

• Talenten in de wijk: 1. Wandelen 2. Praatje maken 3. Organiseren 4. Met kinderen omgaan 5. Sporten

• 28% wil wel iets doen voor de wijk zoals 1. Contact onderhouden met buren 2. Iets betekenen voor 

iemand uit Galecop 3. Meehelpen de natuur en milieu te versterken



Leefbaarheid

- 87% voelt zich medeverantwoordelijk 
voor leefbaarheid in eigen buurt

- Ervaren overlast (jongeren, buren, 
verkeer, verloedering, geweld) minder 
dan gemiddeld in Nieuwegein, behalve 
met digitale criminaliteit (25%) en 
huiselijk geweld (11%)


