
[Het project Samen Buurten wil de leefbaarheid in de wijk verbeteren, betrokkenheid van be-
woners en organisaties vergroten en ondersteuning bieden waar dat nodig is. Dit project 
is onderdeel van het Wijkactieprogramma Nieuwland. Samen Buurten is gericht op de Loeff-
straat, Albardastraat, De Wildestraat, De Meesterstraat, en delen van de Mgr. Nolenslaan.]
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Contact
Samen Buurten 
(bij Communicatiebureau Nieuwland)
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
tel 010-2467433

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Samen Buurten. Wij hebben in het vierde 
kwartaal van 2008 ongeveer vijftig huisbezoeken afgelegd en op die manier kennis 
gemaakt met veel buurtbewoners. In deze nieuwsbrief willen wij u vertellen wat we 
van deze gesprekken hebben geleerd en wat we met deze informatie gaan doen.

Samen Buurten Ontbijt
Heeft ook u goede herinneringen aan het buurtontbijt in oktober? De medewerkers 
van Samen Buurten vonden het in elk geval zeer geslaagd. In het buurthuis aan het 
Dreesplein kwamen zo’n zeventig mensen bijeen. Bewoners, allerlei mensen die 
professioneel betrokken zijn bij de buurt en ook de media waren aanwezig. De sfeer 
was gezellig en ongedwongen en onder het genot van heerlijke broodjes en iets te 
drinken werd er druk gepraat over de buurt. Zo bijelkaar komen is dus zeker voor 
herhaling vatbaar. Er is nog niets gepland, maar wij houden u op de hoogte! 

Agenda
22 februari   rommelmarkt Dreesplein   
   10.00 - 15.00 uur
25 februari   Multicultifeest Dreesplein 
   13.00 - 16.00 uur, 
   gratis toegang
  8 maart  Internationale vrouwendag  
   Dreesplein
15 maart  Seniorenmiddag    
   Dreesplein
28 maart  rommelmarkt Dreesplein   
   10.00 - 15.00 uur

Wie doet er mee?
Vindt u het leuk om de binnenterreinen in de 
buurt op te fleuren? U heeft daar mogelijk 
heel goede ideeën over. Wilt u meedenken 
of helpen? Neemt u dan vooral contact met 
ons op. 

Heeft u misschien ideeën voor andere buurt-
activiteiten of wilt u graag meehelpen met 
een activiteit? Dan horen wij natuurlijk ook 
graag van u! 

tel 010-2467433

Afscheid
Serap Onal, onze collega bij Samen 
Buurten, gaat het project verlaten. 
Haar activiteiten voor Samen Buurten 
blijken moeilijk te combineren te zijn 
met haar werk bij Jongeren Aan Zet 
(JAZ). Gelukkig blijven we met haar 
samenwerken via JAZ. Haar opvolger 
hopen we snel te vinden en aan u te 
kunnen voorstellen.



Huisbezoeken

Zoals u al heeft kunnen lezen in de informatiefolder die wij eerder verspreid 
hebben, gaan we langs alle deuren in de Loeffstraat, Albardastraat, De Wil-
destraat, De Meesterstraat, en in (delen van) de Mgr. Nolenslaan. Sommigen 
van u hebben, sinds de start van het project in oktober, al een bezoek van ons 
gehad. Wij willen met u praten over uw woonomstandigheden en aan u vragen 
of wij ergens behulpzaam bij kunnen zijn. Met 75% van de bewoners uit de 
straten die wij tot nu toe bezocht hebben, hebben we inmiddels een gesprek 
gevoerd. Wij zijn blij met uw medewerking!
 

Waar hebben we het over?
Een aantal onderwerpen keert tijdens de gesprekken telkens terug. 
• Er is ontevredenheid over de verwarming in de flats en bewoners er is 

sprake van overlast door vocht en schimmel. Wij hebben uw klachten be-
sproken met Woonplus en hebben van hen gehoord dat, hoe spijtig ook, er 
geen centrale verwarming wordt aangelegd. Die investering vindt Woonplus 
niet rendabel genoeg. Woonplus heeft dit besluit al eerder officieel aan u 
bekend gemaakt. 

• Veel bewoners hebben financiële problemen en taalproblemen. Ook zijn er 
mensen die hulp nodig hebben om aan werk te komen of om deel te nemen 
aan activiteiten in de buurt. Enkelen van u hebben wij kunnen helpen door 
te verwijzen naar een hulpverleningsinstantie of te adviseren over vrijetijds-
besteding. Ook hebben wij bewoners gewezen op (financiële) regelingen die 
voor hen interessant kunnen zijn.

• Eenzaamheid kan overal in de buurt voorkomen. Er is wel een prettig con-
tact met de buren, maar vaak blijft het alleen bij een vriendelijke groet. Dat is 
voor veel mensen lang niet genoeg. Regelmatig komen wij bewoners tegen 
die niet goed weten hoe ze het beste contact kunnen leggen met buren of 
met instanties die actief zijn in de wijk. Een deel van hen wil daar graag iets 
aan doen.

• Er zijn genoeg bewoners met goede ideeën, ervaringen en kwaliteiten. Het 
zou mooi zijn als zij daar iets mee kunnen doen voor de buurt. Met hen gaan 
we op zoek naar mogelijkheden. Een greep uit de ideeën: een etentje met 
buurtbewoners organiseren, het aanleggen van een kleurrijke beplanting of 
iets leuks doen met muziek in de buurt. 

• De meeste buurtbewoners zijn redelijk tevreden over hun woonsituatie. We 
bedoelen daarmee niet alleen de buurt (veiligheid en bereikbaarheid) maar 
ook meer persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld sociale contacten, vrije tijdbeste-
ding, gezondheid, relatie, de opvoeding van de kinderen en werk en inko-
men. Opvallend is dat de meeste mensen zich dicht bij hun eigen huis het 
veiligst voelen. 

Onze plannen voor de komende tijd

De bewoners moeten zich goed kunnen voelen in de buurt. Samen Buurten wil daarom concrete 
dingen gaan doen naar aanleiding van de huisbezoeken. Wij zijn van mening dat we dat het 
beste ‘samen’ kunnen doen; wij met u samen, maar u ook samen met uw buurtgenoten.
• We gaan de komende maanden op bezoek bij de bewoners waar we nog niet geweest zijn.   
• Samen met bewoners en andere organisaties ontwikkelen we ideeën voor gezellige en leuke 

bijeenkomsten en projecten in de buurt. Daarnaast sluiten wij natuurlijk ook aan bij activitei-
ten die door anderen georganiseerd worden. In de volgende nieuwsbrief vertellen we u meer 
hierover.

Wij zien U in de buurt!

Nieuws uit de buurt
Speeltuintje
De Loeffstraat valt net buiten het renovatiege-
bied. Een van de bewoners heeft het initiatief 
genomen om samen met Woonplus een plan 
te maken om ook hier wat op te knappen. Het 
plan bevat ook ideeën voor een speeltuintje.

Binnenterreinen
De nieuwe binnenterreinen in het stuk tussen 
de Albardastraat en De Meesterstraat zijn bijna 
klaar. Nu is het nog wachten op een droge 
periode, zodat het gras ingezaaid kan worden. 
Leerlingen van het Lentiz Schieveste College 
gaan ons de komende tijd helpen bij de inrich-
ting van alle binnenterreinen. Bewoners die 
mee willen helpen zijn ook van harte welkom.
In het voorjaar komt er een feestelijke opening, 
waar u allemaal voor uitgenodigd wordt.

Fietsles
Het buurthuis organiseert onder andere fietsles. De interesse is zo groot, dat er 
inmiddels een wachtlijst is van twee jaar. Het buurthuis kan altijd enthousiaste vrij-
willigers gebruiken, ook voor de fietsles. U kunt zich aanmelden bij het buurthuis 
Dreesplein tel. 010 4738671. Of u neemt contact op met de projectmedewerkers 
van Samen Buurten. tel 010-2467433


