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Samen Buurten wil de leefbaarheid in de wijk verbeteren, betrokkenheid van bewoners en organisaties 
vergroten en ondersteuning bieden waar dat nodig is. Dit project is onderdeel van het Wijkactieprogram-
ma Nieuwland. Samen Buurten is een initiatief van Woonplus, SWS Welzijn, Seniorenwelzijn en Maat-
schappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg, in samenwerking met de Politie, Gemeente Schiedam 
en andere organisaties in Nieuwland.

           Samen Buurten terug in uw straat

        Samen Buurten is een ´achter de voor-                    
deur´- project. In de periode september tot en 
met december 2011 was Samen Buurten terug 
in uw straat. De medewerkers van Samen Buur-
ten spraken opnieuw met bewoners die twee 
jaar geleden ook hebben deelgenomen aan 
onze interviews.

In 2009 heeft u voor het eerst kennis gemaakt 
met Samen Buurten. Ons team bracht toen 
huisbezoeken in uw buurt. De interviews gingen 
over uw woning, de buurt en over de organisa-
ties in Nieuwland. Ook met persoonlijke vragen 
kon u bij Samen Buurten terecht. 

Het doel van de interviews was om van u te ho-
ren wat u van uw buurt vindt en of u misschien 
vragen had over uw persoonlijke situatie waarbij 
wij u mogelijk konden helpen. 

Samen Buurten is teruggekomen in uw straat, 
omdat wij wilden weten hoe u nu denkt over 
uw eigen situatie en uw buurt na twee jaar. 
Daarom zijn wij in het laatste kwartaal van 2011 
bij bewoners langsgegaan in de Loeffstraat, de 
Albardastraat, De Wildestraat, De Meesterstraat 
en in (een deel van) de Mgr.Nolenslaan.  

Wij hebben bewoners gevraagd naar ontwikke-
lingen in de buurt. Vragen als: Vindt u de buurt 
leefbaarder en veiliger geworden? Indien u bent 
doorverwezen naar een organisatie, bent u daar 
toen goed geholpen? Vindt u dat bewoners 
meer betrokken zijn geraakt bij de buurt?

Resultaat buurt interviews 2011

Ongeveer negentig bewoners hebben met me-
dewerkers van Samen Buurten gesproken.
Veel bewoners (ca. 92% van de geïnterviewden) 
konden zich Samen Buurten nog goed herinne-
ren van twee jaar geleden. 

Met enkele bewoners was destijds intensief 
contact vanwege hun vragen of wensen. Sa-
men Buurten heeft hen bijvoorbeeld kunnen 
doorverwijzen naar het Maatschappelijk Werk, 
Seniorenwelzijn, het wijkcentrum Dreesplein, de 
huisarts, het Riagg, Steunpunt Huiselijk Geweld 
of naar Schuldhulpverlening. Anderen konden 
zelfstandig hun weg vinden in het aanbod van 
activiteiten en hulpverlenende organisaties in 
Schiedam. 

Top 3 Doorverwijzing 
1. Wijkcentrum Dreesplein
2. Woonplus en Huisarts
3. Seniorenwelzijn en Steunpunt 
           Huiselijk Geweld

De meeste bewoners vonden het prettig om te 
vertellen wat zij van de buurt vinden en om te 
kunnen praten over hun persoonlijke wensen en 
idealen. Bewoners vinden het nodig en nuttig 
dat er aandacht wordt besteed aan hun buurt. 
Problemen die zij aandragen, worden echter niet 
altijd daadwerkelijk opgelost. Bewoners gaven 
aan dat er nog steeds problemen zijn door o.a. 
geluidsoverlast, hondenpoep, hangjongeren, 
hangmannen en straatvuil. Als het gaat om vei-
ligheid van de leefomgeving waren er verschil-
lende geluiden. Sommige bewoners ervaren de 
buurt als veilig, maar anderen ervaren dat juist 
helemaal niet. 



Contact
Samen Buurten 
(bij Communicatiebureau Nieuwland)
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
tel 010-2467433

Wat heeft Samen Buurten de afgelopen 
jaren gedaan?

Vanaf 2009 is Samen Buurten actief geweest 
in andere buurten van Nieuwland. Samen 
met bewoners en andere organisaties in de 
wijk zijn de wensen en ideeën van bewoners 
uit andere buurten in Nieuwland omgezet in 
een aantal buurtprojecten, zoals ‘Wandel-
groep Nieuwland’ en het project ‘Eetbare bal-
kons’. Ook zijn er een aantal bewonerswerk-
groepen ontstaan, zoals ‘De Buurtstenen’. 
Organisaties in Nieuwland ondersteunen 
waar nodig deze buurtgroepen. 

Wijkbudget
Heeft u een idee voor uw buurt of straat, dan 
kunt u via Samen Buurten in contact komen 
met organisaties die u verder kunnen hel-
pen. Voor uw plan of idee kunt u ook geld 
aanvragen. Nieuwland heeft hiervoor een 
wijkbudget.
Bewoners hebben met deze ‘voucheraan-
vragen’, bijvoorbeeld geld gevraagd voor 
speeltuintjes. Deze zijn vervolgens door de 
gemeente geplaatst. 

Persoonlijke hulp
Inmiddels zijn er al zo’n tachtig buurtbewo-
ners actief geworden in een van de buurtpro-
jecten.  
Naast ondersteuning bij projecten en buurt-
groepen kan Samen Buurten bewoners ook 
persoonlijke hulp bieden en bij het overwin-
nen van moeilijkheden. 

Vragen?
Mocht u interesse hebben in een van de 
buurtactiviteiten of heeft u vragen, dan kunt u 
contact opnemen met de medewerkers van 
Samen Buurten. 

Top 3 Ervaren overlast zaken
1. Hanggroep Nolenslaan
2. Onveiligheid, geluidsoverlast
3. Jongerenoverlast, straatvuil, honden-
poep

Heeft Samen Buurten iets voor u kunnen bete-
kenen?  
Voor 64% van de geïnterviewde bewoners heeft 
Samen Buurten wat betekend, voor 36% niet. 
Op de vraag of Samen Buurten u heeft kunnen 
helpen met uw vraag of probleem, heeft 60% 
met nee geantwoord en 40% met ja.

Op de vraag of u door Samen Buurten meer 
deelneemt aan buurtactiviteiten heeft 23% ge-
antwoord met ja, 71% met nee en 6% anders.
Op de vraag of u van Samen Buurten nuttige in-
formatie heeft gekregen, 55% geantwoord met 
ja, 27% met nee en 18% met ‘weet niet’.

Samen Buurten heeft bewoners gevraagd of 
door contact met Samen Buurten de buurt is 
verbeterd en of zij zelf meer contact hebben ge-
kregen met buren. 
Onderstaand diagram laat zien wat bewoners 
ervan vinden.

Bent u geïnteresseerd in de toelichting van de 
uitslagen van de huisbezoeken? Neem dan 
contact op met het team van Samen Buurten.


