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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 in uw straat

        Medewerkers van Samen buurten  komen  
in de komende maanden bij  u langs voor een 
gesprek over uw buurt. Samen met u bespreken 
zij wat er nodig is om een goede leefomgeving 
te behouden en welke acties wenselijk zijn om 
uw buurt te verbeteren. Om een goed overzicht 
te krijgen willen wij interviews gaan houden op  
de volgende woonadressen: de Van Karnebeek-
straat nummer 2 tot en met 88,  de Tempelstraat 
nummer 2 tot en met 88, de Vliegenstraat num-
mer 16 tot en met 70 en de Nolenslaan nummer 
207 tot en met 333. 

Voordat we in uw straat komen krijgt u van ons 
een een aankondigingsbrief.

Het interview dat de medewerkers van Samen 
Buurten met de bewoners houdt gaat over wo-
ningen, de buurt, veiligheid, vrije tijd en organisa-
ties in de wijk. Ook wordt er, als u dit wenst, over 
meer persoonlijke zaken gesproken. 

Het team van Samen Buurten heeft  in de afgelo-
pen drie jaar ook in ander buurten met bewoners 
gesproken over hun wensen, vragen, ontwikke-
lingsmogelijkheden en moeilijkheden. Waar dat 
mogelijk was, hebben wij bewoners ondersteund 
en begeleid in het zelfstandig oplossen van hun 
problemen. Ook hebben we met bewoners en 
organisaties samen gezocht naar ideeën en op-
lossingen voor de buurt. Door deze gezamenlijk 
inspanning hebben bewoners bijvoorbeeld buurt-
groepen of bewoners initiatieven opgericht. Ook 
zijn bewoners in contact gebracht met mensen 
met dezelfde interesses of met organisaties die 
hen verder konden helpen. Als het nodig is gaan 
de medewerkers de eerste keer met u mee. 

Voorbeelden van bewonersinitiatieven: 
Eetbare balkons: buurtbewoners hebben met 
elkaar een cursus gevolgd over gezond eten en 
het kweken van groenten en kruiden op eigen 
balkon.
De Buurtstenen: een bewonersgroep die zich 
inzet voor de buurt en activiteiten bedenkt (zoals 
Eetbare Balkons) en uitvoert, waardoor inwo-
ners van Nieuwland gezellig contact met elkaar 
kunnen hebben.
De Wandelgroep: bewoners die een tot drie 
maal in de week met elkaar een wandeling ma-
ken in het Beatrix park. Gezellig en goed voor de 
gezondheid.

Het Team Samen Buurten: v.l.n.r. Wil van Vliet 
(casemanager), Lowie Reinders (projectleider), Dina 
Kohen (activering) en op de voorgrond Riet Koren 
(senioren). 



Contact
Samen Buurten 
(bij Communicatiebureau Nieuwland)
9.00 -17.00 uur
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
tel 010-2467433

Buurtcontactmiddag

Op woensdag middag 24 oktober heeft het team 
van Samen Buurten een buurtcontactmiddag ge-
organiseerd. Het team wilde zo op een gezellige 
en ontspannen manier kennismaken met de be-
woners van de eerder genoemde straten.  Er wa-
ren allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een 
circus act, sport en spel en bloembollen planten. 
Ook waren er lekkere hapjes en was wat te drin-
ken. 

Bewoners die al bekend zijn met Samen Buurten, 
omdat het team hun buurt in het verleden heeft 
bezocht, waren ook aanwezig. Deze bewoners 
vertelden op welke manier zij actief zijn gewor-
den in bijvoorbeeld de wandelgroep of het project 
Eetbare Balkons. Bewoners konden vragen stel-
len over alle projecten en over Samen Buurten en 
natuurlijk gezellig bijpraten met elkaar. 

...popcorn poppen met Dave...

...en acrobatiek met Circusduo Katoen.......

Agenda

4 december Sinterklaasfeest
Dreesplein
U kunt uw kind inschrijven bij de balie van het 
wijkcentrum Dreesplein (max. 50 kinderen)
15.30 - 17.00 uur, Kosten: € 2.50   incl.drin-
ken, strooigoed op de foto en kado

7 december Voorlichting Overvalpreventie 
Senioren
Ontmoetingscentrum De 5 Molens, 
Nieuwe Damlaan 818
13.30 – 15.00 uur, deelname is gratis

15 december Winterwonderland 
Middag in kerstsfeer met leuke workshops 
voor jong en oud, (kerst)muziek en natuurlijk 
erwtensoep, poffertjes chocomel enz. 
Dreesplein
13.00 - 19.00 uur
entree gratis

16 december Kerstbeurs
Margriethal 
9.00 - 17.00 uur
Entree 3,50 kinderen tot 10 jaar gratis onder 
begeleiding van een volwassene

18 december Kerstwijkontbijt
Dreesplein
inschrijven bij Christine Pauw, SWS Welzijn

21 december   Eindfeest 400jr Betrekkingen 
Nederland - Turkije
16:00 - 23:00 uur
Wenneker Pand, Vijgensteeg 2, Schiedam


