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[Het project 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 
Wijkactieprogramma Nieuwland. Samen Buurten is een initiatief van Woonplus, SWS Welzijn, Senioren-
welzijn en het MDNW (maatschappelijk werk), in samenwerking met de politie, Gemeente Schiedam en 
andere organisaties in Nieuwland. Op dit moment is het project gericht op de de Heinsiusstraat, Donker 
Curtiusstraat, (delen van) de Johan de Wittsingel en (delen van)de Burg. Van Haarenlaan.]

Actieve bewoners
Tijdens een van de huisbezoeken in de wijk 
kwam Samen Buurten de heer en mevrouw 
Ragasa uit de Heinsiusstraat tegen. Deze be-
woners doen bijzonder veel voor de buurt. De 
heer Ragasa doet regelmatig allerlei technische 
klusjes voor de buren. Mevrouw Ragasa houdt 
het portiek schoon en verzorgt de gemeentetuin 
naast haar huis. Verder doet zij, naast haar nor-
male werkzaamheden ook veel vrijwilligerswerk. 
Zo is ze vaak te vinden in het wijkcentrum op 
het Dreesplein en op de basisschool de Wieken. 
In het verleden was ze ook actief voor buurtbe-
middeling. Zij vond dat ze wel toe was aan weer 
een nieuwe uitdaging en via Samen Buurten is 
zij in contact gekomen met het project ‘Nieuwe 
Buren’. Dit project begroet nieuwe bewoners in 
de wijk Nieuwland. 

De heer en mevrouw Ragasa merken dat er 
waardering is voor hun inzet in de buurt en buurt 
bewoners hen ook opzoeken als zij hulp nodig 
hebben. Door alle activiteiten hebben zij echt 
een goed contact weten op te bouwen met de 
buurt. 

Tijdens het gesprek kwam ook nog naar voren 
dat er regelmatig water staat op de binnenter-
reinen bij de Heinsiusstraat. Dit signaal heeft 
Samen Buurten doorgegeven aan Woonplus. De 
woningcorporatie onderzoekt momenteel wat er 
gedaan kan worden aan deze wateroverlast.

Vouchers aanvragen
Een aantal bewoners in de wijk heeft tijdens het 
interview van Samen Buurten aangegeven dat 
ze graag bankjes, speeltoestellen, een speel-
plek of meer groen in de buurt willen hebben.
In Nieuwland hebben wij sinds vorig jaar het 
‘vouchersysteem’. Vouchers zijn aanvraagfor-
mulieren waarmee bewoners ideeën kunnen 
aandragen voor de buurt of wijk. Een commissie 
beoordeelt uw idee op bruikbaarheid en toepas-
baarheid. Hebt u een leuk idee voor de buurt, 
dan kunt u op het wijkcentrum Dreesplein een 
voucherformulier ophalen of dit downloaden op 
www.nieuwland-schiedam.nl. Heeft u hulp nodig 
bij uw aanvraag, dan kunt u vragen naar Christi-
ne Pauw van het wijkcentrum tel.  010-4738671. 
Ook Samen Buurten kan u helpen en begeleiden 
bij het indienen van een voucher. Neem gerust 
even contact op met een van onze projectmede-
werkers.



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

Foto’s politiemotor Buurtfeest
Staat uw kind op de foto met de politiemotor? 
Dan kunt u deze nog ophalen in Wijkcentrum 
Dreesplein.

Activiteiten
Senioren Fit 
Cursus voor 50+
Lekker een uurtje bewegen onder begeleiding 
van een fysiotherapeut en daarbij voorlichting 
over voeding door diëtiste. 
Start maandag 8 maart 2010 om 10.00 uur. Ont-
moetingscentrum Vijf Molens, Nieuwland.  
Voor meer informatie tel. 010-4492323 of stuur 
een mailtje naar fsn@kabelfoon.nl
Voor meer informatie over activiteiten in wijkcen-
trum Dreesplein kijk op  www.swswelzijn.nl of 
vraag ernaar in het wijkcentrum zelf, Dr. Willem 
Dreesplein 2. 

Vrouwen in beweging 
De gemeente Schiedam heeft meerdere projecten 
om Schiedamse vrouwen van alle nationaliteiten 
te stimuleren meer te bewegen en aandacht te 
schenken aan gezonde voeding. Het project Lady 
Fit bijvoorbeeld in de wijken Nieuwland en Groen-
oord. Onder deze noemer worden sportactivitei-
ten aangeboden zoals aerobics, verschillende 
balspelen of conditietraining en leuke zwemactivi-
teiten zoals zwemavonden alleen voor vrouwen. 
Ook is het mogelijk een zwemdiploma te behalen. 
Voor alle deelnemers aan Lady Fit wordt er bo-
vendien een paar keer per jaar een leuk uitstapje 
georganiseerd. 

Alle activiteiten worden aangeboden tegen lage 
of redelijke prijzen. 

Voor meer informatie: 
www.schiedam.nl/sportenrecreatie 
Of even bellen of mailen.
Voor Lady Sport: sportcoördinator Marjolein 
de Vink (op de foto links) tel. 010-2082393 
m.d.vink@schiedam.nl 
Voor zwemactiviteiten ‘Vrouwen in beweging’: 
Agnes Brons (op de foto rechts)
tel. 010-4261682 zwembadzuid@hetnet.
Natuurlijk kunt u ook even informeren bij de 
projectmedewerkers van Samen Buurten 
Wij helpen u graag verder. tel. 010-2467433.

Wandelgroep
Samen Buurten is veel vrouwen tegengekomen 
die graag wandelen. Vorig jaar is er een vrouwen-
wandelgroep opgericht in de buurt. Het doel is om 
gezellig te wandelen en nieuwe contacten te leg-
gen. Op vrijdag 5 maart ging de groep weer van 
start. Hebt u interesse? Loop dan een keertje vrij-
blijvend mee. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
U kunt zich opgeven bij Wijkcentrum Dreesplein 
aan de balie. 

Vrouwen wandelgroep: Elke vrijdag om 09.00 uur 
in Wijkcentrum Dreesplein. 

Buurtbemiddeling
 
Sinds kort verzorgt een nieuwe organisatie ge-
naamd Cocon de buurtbemiddeling voor Schie-
dam. Coördinator is mevrouw Lea Brunst. 
Hebt u een conflict met uw buren en bent u be-
reid om hierover in gesprek te gaan, dan kunt 
u dat melden bij Woonplus, de politie of bij Sa-
men Buurten. Die schakelen dan buurtbemid-
deling in.


