
Verslag bijeenkomst Galecop Gezond 5 juli 2021  

Genodigden: professionals en trekkers van wijkinitiatieven 

Aanwezig: 

1. Ron van Leeuwen –Fysiotherapie Galecop 

2. Thijs Antonissen - Fysiotherapie Galecop 

3. Jan van Rossum - voorzitter Stichting Wijkoverleg Galecop / bewoner Galecop 

4. Hugo de Vos - Voswiz 

5. Fransje van Beek – Wijkcoordinator Galecop gemeente Nieuwegein 

6. Bianca Florant - Buurtverbinder MOvactor / Buurtplein De Galecopperboog 

7. Esther Jansen - Buurtsportcoach Galecop SportID 

8. Hillechien Boel - Bibliotheek de Tweede Verdieping / bewoner Galecop 

9. Marja van Rooijen - GGD Regio Utrecht Team Gezondheidsbevordering 

10. Lisette Orth – locatiemanager Lister 

11. Vollevelde – Huisarts 

12. Peter Bakker – Vrijwilligershuis Nieuwegein 

13. Mandy – Vrijwilligershuis Nieuwegein 

14. Josien van Harten - Bloeiend Nieuwegein / bewoner Galecop 

15. Lya Jongeling - lid wijknetwerk / bewonersinitiatief Galecopperzoom / Wijknetwerk 

16. Dirk van Dijk – bewoners Galecop  

17. Marja – Gastvrouw Buurtplein de Boog / bewoner Galecop 

18. Lucia – Gastvrouw Buurtplein de Boog / bewoner Galecop 

19. Jenny Smolders – Gastvrouw Buurtplein de Boog / bewoner Galecop 

20. Emma Klavers - secretaris Petanque vereniging Nieuwegein PVN 

21. Rob Vissers - voorzitter Petanque vereniging Nieuwegein PVN 

Toelichting op het project Galecop Gezond door Ron van Leeuwen 

Zie: informatie op de website Galecop Gezond 

Toelichting op de digitale kaart van Galecop door Hugo de Vos 

Zie: powerpointbijlage en  deze link naar de woonzorgwijzer  

Opmerkingen nav presentatie: 

- De woningen van boerderij Bos zijn aangepast (klopt niet met de kaart) 

- De hardheid van het water is ook iets dat gevolgen heeft voor de gezondheid 

- Hoe zit het met de hoogspanningsmasten? 

- Weinig Galecoppers sporten in het sportpark: Sportverenigingen op sportpark lijken niet te 

matchen met de behoefte in de wijk 

- Zijn er ook communitybuilders in Galecop? Ja Movactor en wijkcoordinator trekken dit 

- Kwalitatieve gegevens via enquete zijn niet representatief, meer dan de helft is ingevuld door 

ouderen van boven de 60 jaar. Komende maanden in gesprek met meer Galecoppers 

Bespreking in kleine groepen 

Kaart uitbreiden met: 

- In kaart brengen waar welk type groenbeheer in de wijk gehanteerd wordt en kijken waar het 

mogelijk en wenselijk is om de biodiversiteit te vergroten door bijvoorbeeld ecologisch 

https://degalecop.nl/pagina/galecopgezond/menu/doel
https://nieuwegein.wzwkaart.info/map/nwg


groenbeheer of inzaaien van bloemenweides (geschikte plekken bij de rode reus, onder de 

hoogspanningsmasten, langs de busbaan, alle grasstroken etc) 

- In kaart brengen milieufactoren zoals fijn stof? Klimaatadaptie/hittestress, zonnepanelen, groene 

daken, e-laadpalen etc. 

- Activiteiten in de wijk (zoals de activiteiten in het buurtplein) 

- Kunstroute door de wijk met QR code 

- Beweeglint: route door de wijk met mogelijkheden om te bewegen 

- Tiny Forest bij de Toonladder 

Ideeën voor een gezonde wijk: 

- Sportschool in de wijk mist 

- Koffiekar/koffietentje/terrasje in de buurt van het winkelcentrum 

- Geen windmolens in Rijnenburg 

- Duofiets 

- Spreekuur Vrijwilligershuis in de wijk? 

- Sportabonnement voor diversen sporten zoals het zomerabonnement 

- Zichtbaarheid van vrijwilligersorganisaties 

- Samen op het buurtplein naar de wijkwebsite www.degalecop.nl kijken en leren hoe je je 

organisatie of activiteit daarop kunt invoeren 

- Betrek de levensbestendige woningen 

- Versterk de sociale cohesie / ken je buren 

- Vervoer voor ouderen: fietskar, golfkar, bolderkar 

- Health Check voor ouderen met advies voor bewegen en sporten 

- Hangplek voor ouderen vinden en benutten 

- Persoonlijke benadering om mensen mee te laten doen 

- Dementievriendelijke petanque (ondersteuning) 

- Buurtpluktuin waar je samen kruiden plukt en die je zittend kan onderhouden 

- Hoe vriendelijk zijn de wandelroutes voor rollators en scootmobielen? 

- App groep voor samen fietsen 

- Valpreventie / cursus balans op de fiets 

- Blue zone, de waardigheid, ertoe doen van ouderen 

- Waterdoorlatende Parkeerplaatsen (Steentjes met groen ertussen) 

- Sedumdaken / sedumplantvakken / sedumtuinen (klimaatadaptatie/hittestress) 

Algemene opmerkingen: 

- Jongeren denken niet aan ouder worden 

- De naam Galecop Gezond is misschien niet de juiste. Het woord gezond is zwaar beladen, 

associeert met gezondheidszorg, waardoor niet iedereen zich aangesproken voelt. Misschien 

beter: Galecop Geweldig, Galecop Goed, Galecop OK, Galecop Gelukkig (ook een besmette term) 

Terugkoppeling en hoe verder 

- Komende maanden de buurtjes in en met bewoners in gesprek over de kansenkaart 

- In het najaar een bijeenkomst voor alle Galecoppers, inclusief genodigden vanavond, het gesprek 

verder te voeren over ‘Galecop (beter) in kaart’. 

- Als we het kwantitatieve en kwalitatieve beeld van de wijk compleet hebben, gaan we naar de 

volgende stap: het bepalen van de agenda voor de wijk. 

http://www.degalecop.nl/

