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.
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Samen Buurten
Samen Buurten komt bij u langs
Medewerkers van Samen Buurten komen het komende halfjaar bij u langs voor een gesprek over
uw buurt. Samen met u bespreken wij wat er nodig is om een fijne leefomgeving te behouden
en welke acties wenselijk zijn om uw buurt te verbeteren. Om goed overzicht te krijgen willen
wij interviews houden op in principe alle woonadressen. Vanaf januari 2012 tot aan de zomer
gaan we de deuren langs om zoveel mogelijk mensen te spreken te krijgen. We bezoeken de
Van Haarenlaan 850 t/m 950, de Van Hogendorpstraat, de Van der Duyn van Maasdamstraat
en De Van Limburg Stirumstraat 1 t/m 107 en 217 t/m 231.
Voordat we in uw straat langskomen krijgt u van ons een aankondigingsbrief.

Over Samen Buurten:
Samen Buurten is een samenwerkingsproject van SWS Welzijn, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening NW, Seniorenwelzijn, Politie, Woonplus en de
gemeente Schiedam. Samen Buurten is
ruim drie jaar actief in de wijk Nieuwland
en heeft tot nu toe de volgende straten
bezocht: De Loeffstraat, Albardastraat,
de Wildestraat, De Meesterstraat, delen
van de Mgr. Nolenslaan, Heinsiusstraat,
Donker Curtiusstraat, van Hallstraat,
Schimmelpenninckstraat, delen van de van Haarenlaan, delen van de Nieuwe Damlaan, Burgemeester Stulemeijerlaan en de Burgemeester
Gijsenlaan.
Het interview dat medewerkers van Samen Buurten met bewoners houdt gaat over de woningen,
de buurt, veiligheid, vrije tijd en organisaties in
Schiedam. Ook kan er, zoals gezegd, over meer
persoonlijke zaken gesproken worden. In de afgelopen drie jaar hebben bewoners hun wensen,
signalen, vragen, ontwikkelingsmogelijkheden en
moeilijkheden met ons doorgesproken. Waar dat
maar mogelijk was, hebben wij bewoners ondersteund en begeleid in het zelfstandig oplossen
van hun problemen.

Wandelgroep Nieuwland

Ook hebben we met bewoners en organisaties
samen gezocht naar ideeën en oplossingen
voor de buurt. Door deze gezamenlijke inspanningen hebben bewoners bijvoorbeeld buurtgroepen of bewonersinitiatieven 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/kruiden op eigen balkon.
•
De Buurtstenen: een bewonerskerngroep
die activiteiten bedenkt (zoals Eetbare Balkons)
en uitvoert waardoor inwoners van Nieuwland
gezellig contact met elkaar hebben.
•
Gemeenschappelijke ruimten: bewonersgroepen die samen gebruik maken van een of
meerdere gemeenschappelijke ruimten in een
wooncomplex.
•
De Wandelgroep: bewoners die een tot
drie maal per week met elkaar een wandeling
maken in het Beatrixpark. Gezellig en goed voor
uw gezondheid.
•
Voucheraanvragen
door
bewoners,
waardoor bijvoorbeeld nieuwe speeltuinen gerealiseerd zijn.

Voorbeelden van hulp en ondersteuning bij meer persoonlijke vragen:
Administratie
Bewoners die onvoldoende overzicht hebben in
hun administratie doorverwijzen naar Humanitas thuisadministratie.
Johan: Ik kom sommige afspraken niet na, omdat al mijn papieren op een stapel liggen. De
medewerker van Samen Buurten heeft mij verteld dat Humanitas thuisadministratie mensen
leert om hun administratie netjes te krijgen. Om
de week komt er nu iemand bij me om alles uit
te zoeken en we hebben een overzichtelijke
map gemaakt. Ik ben daar blij mee.
Formulierenbrigade
Mensen attent maken op allerlei mogelijkheden
die de gemeente Schiedam te bieden heeft.
De formulierenbrigade kan helpen om aanvragen te doen, zoals voor bijzondere bijstand.
Carla: Ik wist niet dat er gemeentelijke regelingen waren waar ik recht op had. Als Samen
Buurten mij niet deze informatie had gegeven,
had ik dat nooit geweten. Hoe had ik anders
rond gekomen zijn met mijn uitkering, terwijl
mijn koelkast en mijn wasmachine vorig jaar tegelijkertijd kapot gingen?

Steeds meer bewoners weten zelf de weg te
vinden naar Samen Buurten voor allerlei
vragen.
Edseline: Soms begrijp ik iets niet helemaal in
een brief van de gemeente of moet ik een ingewikkeld formulier invullen. Ik weet nu dat ik
dan gewoon even bij mijn contactpersoon van
Samen Buurten langs kan gaan.
Deze voorbeelden zijn maar een greep uit de
ondersteuning die u kunt krijgen van Samen
Buurten. Wij dragen bij aan uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid door u op ideeën te
brengen of u door te verwijzen naar de juiste
instantie.

Cursussen
Sommige bewoners zijn geholpen bij het vinden
van een toepasselijke cursus, bijvoorbeeld een
assertiviteitstraining bij Maatschappelijk Werk of
een taalcursus in de buurt.
Yasemin: Ik vertelde aan iemand van Samen
Buurten dat ik vaak moeilijk mijn grenzen aan
kan geven. Zij heeft mij toen verteld dat Maatschappelijk Werk daar een speciale cursus voor
geeft, en heeft toen ook meteen even voor mij
gebeld. Ik ben hier erg mee geholpen en volg de
cursus met plezier.
Startende ondernemers
Bewoners doorverwijzen die voor zichzelf zijn
begonnen.
Leyla: Ik ben net begonnen als schoonheidsspecialiste, maar het kost mij behoorlijk veel
moeite om mijn eerste klanten binnen te halen.
Samen Buurten heeft iemand gevonden die een
cursus aanbiedt voor ondernemers die net als ik
nog alles moeten zien op te bouwen.

Samen Buurten. v.l.n.r. Dina Kohen (projectmedewerker
en activering), Yvonne Lammerts van Bueren (projectleider), Wil van Vliet (projectmedewerker en casemanager) en Riet Koren (projectmedewerker en senioren)

Contact
Samen Buurten
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC Schiedam.
Tel. 010-246 74 33
(op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Uitnodiging
Buurtcontactmiddag Nieuwland
Het team Samen Buurten organiseert in samenwerking met bewoners, directie en leerlingen
van Mavo Schravenlant XL en instellingen in de wijk Nieuwland een Buurtcontactmiddag.
Deze buurtcontactmiddag is bedoeld voor de mensen die in de straten wonen die Samen
Buurten het komende half jaar gaat bezoeken. Het is een eerste kennismaking met het
team van Samen Buurten en met een aantal buurt-activiteiten. Natuurlijk zijn bewoners die
Samen Buurten al kennen ook van harte welkom op deze middag.
Vrijdag 27 januari 2012 van 15.00 – 18.00 uur
Locatie: Mavo Schravenlant XL
Burgemeester van Haarenlaan 952
3118 GL Schiedam
Tijdens deze middag kunnen bewoners, vrijwilligers, leerkrachten en professionals kennis met
elkaar maken of even bijpraten. Mensen kunnen vragen stellen en hun wensen kenbaar maken.
De samenwerkende organisaties van deze middag zijn: Samen Buurten, Schravenlant Mavo,
Woonplus, Opbouwwerk, Buurtstenen, Joud-Club, SWS Welzijn, Netwerk Nieuwland.
Directie en leerkrachten van Mavo Schravelant XL nodigen u van harte uit om van deze gelegenheid gebruik te maken om de school te komen bezichtigen.
De leerlingen van de school zorgen in samenwerking met de vrouwen van de ‘Buurtstenen’ voor
wat lekkers te eten en te drinken.
Wij hopen u deze middag te ontmoeten.
Namens de school en de samenwerkende organisaties,
Yvonne Lammerts van Bueren (projectleider Samen Buurten)

Agenda
27 januari
Buurtcontactmiddag
			
Schravenlant XL
16 februari wijkoverleg Nieuwland
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23 februari 		
			

Samen Buurten
(bij Communicatiebureau Nieuwland)
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC Schiedam
tel 010 246 74 33
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