[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, Seniorenwelzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg, 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, de Johan de Wittsingel en de Burg. Van Haarenlaan.]
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Samen Buurten

Wij, projectmedewerkers van Samen
Buurten, maakten de afgelopen periode
kennis met bewoners van de Van
Hallstraat, de Johan de Wittsingel (het laatste
blok), de Schimmelpenninckstraat en de Nieuwe
Damslaan (flat ‘Damstaete’).

Veel van de boeiende gesprekken die wij met
bewoners voeren gaan over de woonomgeving,
vrijetijdsbesteding en natuurlijk ook over hun
persoonlijke situatie. Als er vragen zijn, dan gaan
we samen met die bewoners uitzoeken waar
ze terecht kunnen om de problemen op te lossen. Soms gaan we dan ook met mensen mee
of nemen wij contact op met organisaties om te
zorgen dat zij goed worden doorverwezen. We
houden ook in de gaten of de mensen uiteindelijk
goed geholpen worden.
De komende periode gaat Samen Buurten zich
richten op twee flats aan de Burg. Stulemeijerlaan (nrs. 1 t/m 92) en de Burg. Gijsenlaan
(nrs. 1 t/m 84).
Nieuwe collega bij Samen Buurten
Elvira van der Tor, onze ouderenadviseur, heeft
door verandering van haar takenpakket geen
gelegenheid meer om interviews af te nemen
voor Samen Buurten. Haar werkzaamheden
voor Seniorenwelzijn zijn uitgebreid, dus u kunt
haar nogregelmatig tegenkomen in Nieuwland.
Senioren kunnen bij haar terecht met vragen of
problemen. Zij is telefonisch bereikbaar via 0102486888.
Seniorenwelzijn heeft gelukkig al meteen een
nieuwe projectmedewerker gevonden die
enthousiast voor Samen Buurten aan de slag
gaat: Riet Koren. Bewoners uit de flat ‘Damstaete’ hebben al kennis gemaakt met Riet, toen zij
daar aan het werk was om haar eerste interviews
af te nemen.

Vouchers aanvragen
Een aantal bewoners in de wijk heeft tijdens het
interview van Samen Buurten aangegeven dat
ze graag bankjes, speeltoestellen, een speelplek of meer groen in de buurt willen hebben.
In Nieuwland hebben wij sinds vorig jaar het
‘vouchersysteem’. Vouchers zijn aanvraagformulieren waarmee bewoners ideeën kunnen
aandragen voor de buurt of wijk. Een commissie
beoordeelt uw idee op bruikbaarheid en toepasbaarheid. 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 Christine
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 projectmedewerkers.

Actief in de buurt
In vervolg op gesprekken met Samen Buurten van
het afgelopen jaar, zijn steeds meer bewoners
enthousiast geworden over de mogelijkheid om
hun buurt leefbaarder te maken. Er zijn meerdere
actieve groepen ontstaan en bestaande groepen
hebben meer betrokken bewoners gekregen.
Zo zijn er door bewonersgroepen aanvragen voor
vouchers ingediend in de categorie sport en spel
voor het plaatsen van speeltoestellen op de binnenterreinen van de Heinsiusstraat, de Donker
Curtiusstraat en de Van Hallstraat. Ook voor de
Schimmelpenninckstraat zal waarschijnlijk een
voucher worden aangevraagd voor de aanschaf
van speeltoestellen en bankjes.
Een aantal buurtkinderen in de basisschoolleeftijd heeft een voucher-aanvraag gedaan voor een
kunstproject: ‘ruimte voor kinderen’. Dit project
krijgt subsidie om het uit te voeren. De kinderen
willen met dit project op een alternatieve manier
duidelijk maken dat honden niets te zoeken hebben op hun speelterreinen. Misschien komen er
ludieke borden die hondenbezitters erop attenderen dat speelterreinen geen uitlaatplaatsen zijn.
De wandelgroep uit de buurt heeft nieuwe leden
gekregen. Vrouwen hebben ons al laten weten
dat hun conditie steeds beter wordt. Bovendien
werkt wandelen ontspannend.
Vrijdag vanaf 9:00 uur is de vaste tijd waarop de
groep wekelijks wandelt. Sommige leden wandelen ook nog op op maandag en woensdag.
De wandelgroep gaat de komende tijd ook buiten
Schiedam op stap: 15 april naar Kijkduin 9:0014:00 uur, kosten 7,50 p.p. en op 27 mei naar
het openluchtmuseum in Arnhem 9:00-18:00 uur,
kosten € 30,-- p.p. U kunt zich aanmelden in het
Wijkcentrum op het Dreesplein tel: 010-4738671
of via wandelenschiedam@hotmail.nl.
Enkele mannen uit de buurt zouden graag een
groep willen oprichten die zich inzet voor de buurt.
Tot nu toe zijn er echter te weinig mannen die zich
hebben aangemeld. Heeft u leuke ideeën over
de buurt en wilt u graag meepraten of meedoen,
meldt u dan aan via o.zengin@buurtprojecten.nl

Een bewonersgroep die zich graag wil inzetten voor meer samenhang in de buurt opereert onder de naam ‘Buurtstenen’. Deze
groep is van start gegaan met een nieuw
project: ‘Maak je eigen groenten- (of balkon-)
tuin’. Deelnemers krijgen eerst een cursus
aangeboden zodat zij meteen goed kunnen
beginnen. De bewonersgroep wordt daarbij
ondersteund door het Opbouwwerk, Samen
Buurten en de stichting ‘Gezonde gronden’,
U kunt zich opgeven bij o.zengin@buurtprojecten.nl of bij dina@samenbuurtenschiedam.nl. tel. 06-81953393
Het Beatrixpark wordt opnieuw ingericht. De
plannen zijn in een vergevorderd stadium
en de eerste werkzaamheden worden op dit
moment opgestart. Voor meer informatie:
Janet van Huisstede, j.vhuisstede@hc.nl
Heeft u nog ideeën, dan kunt u contact opnemen met dina@samenbuurtenschiedam.
nl.
De Gemeente Schiedam wil het Stricklede
park gaan opknappen. Wijkprocesmanager
van Nieuwland, Darius Spencer, stuurt de
activiteiten rondom dit park aan. Bewoners
worden ook hier actief bij betrokken. De eerste bewonersvergadering hierover was op
4 april 2011 in ontmoetingscentrum ‘De Vijf
Molens’. De werkzaamheden die op 1 mei
starten zullen naar verwachting op 1 juli klaar
zijn. Wilt u meer weten of heeft u goede ideeën, dan kunt u contact opnemen met Orhan
Zengin van Buurtprojecten, tel. 06-46261793
of o.zengin@buurtprojecten.nl

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

