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. Bu bülten önemli bilgiler içermektedir. Eğer bu bilgileri
okuyamazsanız bir başkasından size tercüme etmesini isteyin. ةماه تامولعم ىلع ةيرابخإلا ةرشنلا هذه يوتح.
ةدراولا تالاقملا ةءارق عيطتست ال تنك نإ ةمجرتلا يف كتدعاسمل اصخش لأست نأ ءاجرلا.
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Samen Buurten
Samen Buurten heeft de afgelopen maanden
uw buurt bezocht. Wij zijn in deze periode bij
bewoners langsgeweest om te praten over de
leefbaarheid in de buurt en hoe deze te verbeteren
is. Ook spraken we met bewoners over hun
persoonlijke situatie. Het aantal bewoners dat
niet weet waar zij terecht kunnen met hun vragen
is opvallend groot. Het team van Samen Buurten
heeft inmiddels meerdere buurtbewoners
kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het aanpakken
van betalingsachterstanden en schulden. Ook
hebben we mensen doorverwezen naar andere
organisaties die hulp kunnen bieden. En soms
zijn we ook meegegaan naar deze instellingen
om de bewoners te helpen bij het uitleggen van
hun problemen.

Nieuwe buurt
De medewerkers van Samen Buurten gaan
nu gesprekken voeren in een ander deel van
Nieuwland. Maar het team van Samen Buurten
blijft er ook voor u. Heeft u vragen, of wilt u naar
aanleiding van deze nieuwsbrief nog eens een
gesprek voeren? Belt u gerust naar Samen
Buurten. U kunt Dina Kohen, Riet Koren of Wil
van Vliet bereiken op tel. 010 - 246 74 33.
U kunt ook langskomen op ons kantoor op de
Nieuwe Damlaan 760. Wij maken graag tijd
voor u. En komt het op dat moment niet goed
uit, dan maken we met u een afspraak.

Dus heeft u vragen over uw persoonlijke situatie?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.
Of misschien kent u iemand die onze hulp goed
kan gebruiken? Wijs hem of haar dan op Samen
Buurten.
Wij zien veel positieve ontwikkelingen in de wijk,
maar, natuurlijk is er nog veel dat beter kan.
Heeft u een goed idee voor uw buurt? Laat het
ons weten! Dan willen wij u en uw buren graag
ondersteunen bij uw plannen.

Een van de geslaagde bewonersactiviteiten: Festival HutspotBroodje Döner.

Bewonersactiviteiten
Bewoners uit Nieuwland hebben met
ondersteuning door Samen Buurten
al meerdere succesvolle activiteiten
georganiseerd, of zijn bezig om deze
op te zetten. We zetten enkele voorbeelden op een rij.
Sprookjespaard
Op de rotonde Nieuwlandplein is op 6
juni een ruiterstandbeeld onthuld door
wethouder Johan Grijzen. Het kunstwerk, een ruiterstandbeeld, is een ontwerp
van beeldend kunstenaar Coen de Jong. Het
initiatief voor de realisatie van het kunstwerk
komt van buurtbewoonster Betty Melkert. Een
groep bewoners die rond het Nieuwlandplein
woont is betrokken geweest bij de uitvoering.
Uitgangspunt bij het kunstwerk is verbeelding
en fantasie. Uit de platen van het beeld is de
tekst “Er was eens” gesneden en deze is in de
taal van de grootste bevolkingsgroepen van de
wijk aangebracht: Nederlands, Turks, Marokkaans, Papiamento en Sranan. Ook is de tekst
in het Engels aangebracht.
Het kunstwerk is ook de aanleiding geweest
voor het uitgeven van een sprookjesboek: ‘Er
was eens in Niilantis, Sprookjes uit Nieuwland’.
De verschillende culturen in Nieuwland kennen
allemaal sprookjes en volksverhalen. Met hulp
van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties uit de wijk zijn karakteristieke sprookjes en
volksverhalen van verschillende culturen in de
wijk verzameld. In juni en juli was het boek gratis verkrijgbaar bij verschillende winkeliers in
Nieuwland door middel van een spaaractie. De
actie is een groot succes geworden.
Vrouwen- wandelgroep Nieuwland
De grote groep vrouwen, die iedere vrijdag in
uw buurt wandelt, heeft nieuwe leden verwelkomd. Als u al mee loopt, weet u hoe gezond
en gezellig het is om te wandelen. Ook mee
doen? Elke vrijdagochtend om 09.00 uur vertrekt Wandelgroep Nieuwland vanaf het
Dr. Willem Dreesplein. Voor meer informatie
over de wandelgroep kunt u bellen naar SWS
Welzijn, Dreesplein: tel 010 - 4738671

Er is ook veel vraag naar een wandelgroep buiten werktijden. Er is op dit moment nog geen
groep gevormd maar enthousiasme is er wél.
Wilt u graag wandelen en meehelpen deze
wandelgroep op te starten? Neem dan contact
op met Dina Kohen van Samen Buurten: tel
010-246 74 33
Yoga
Er zijn heel wat bewoners in Nieuwland die
slecht ter been zijn. Zij hebben bijvoorbeeld
rugklachten of last van verkramping. Een buurtbewoonster die zélf door yogalessen van haar
pijnklachten is bevrijd, is nu bezig met het opstarten van een yogagroep voor deze mensen.
Het is de bedoeling dat de yogagroep in september van start gaat. Wilt u meedoen of meer
informatie ontvangen? Neem dan contact op
met Samen Buurten.
Eetbare Balkons
In het voorjaar heeft u misschien opgemerkt dat
enkele bewoners een grote bloembak hebben
ontvangen, en dat er een grote lading schone
aarde in uw buurt lag. Deze bewoners deden
mee aan het project ´Eetbare Balkons´. Dit
project is georganiseerd door bewonersgroep
´Buurtstenen´. Deelnemers aan dit project tuinieren op eigen balkon (of in achtertuin) en
genieten later van zélf gekweekte biologische
groenten en kruiden. Buurtstenen komt samen
in het ‘WAP-huisje’ , Heinsiusstraat 82.
Voor meer informatie: tel 06 464 461 72 of email
buurtstenen@hotmail.com.

Gemeenschappelijke kruiden- en plantenbak, aangelegd
door Buurtstenen.

Moestuintjes
Twee bewoners uit uw buurt willen graag moestuintjes maken op een braakliggend terrein in de
buurt. Het idee is door andere bewoners met enthousiasme ontvangen. De bedoeling is om ook
hier op biologische wijze groenten te verbouwen.
Hopelijk gaan de moestuintjes veel opleveren.
En wat er dan teveel is aan groenten gaat naar
de voedselbank. Deelnemers aan het project
krijgen lessen over biologische landbouw van de
Stichting Gezonde gronden. Het is de bedoeling
om dit project in het voorjaar van 2013 te starten. Wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met Herman Berkhout van Buurtprojecten,
tel: 06 416 919 74, of email h.berkhout@buurtprojecten.nl.

Samen genieten
Bewoners treffen elkaar niet alleen in de buurt,
maar maken soms ook samen een uitstapje.
Momenten waarop buren elkaar beter kunnen
leren kennen. Zo maakten enkele bewoners in
maart een boottochtje, op uitnodiging van de
Lions Club. Het uitstapje bleek een succes en
wij hopen dat de Lions Club dit aanbod volgend
jaar herhaalt. En in het kader van de viering van
‘400 jaar Nederlands -Turkse betrekkingen’ werd
op 29 en 30 juni de Bazaar aan de Schie georganiseerd. Bewoners hebben toen samen met
medewerkers van Samen Buurten een bezoek
gebracht aan de bazaar.
Goede ideeën?
Bewoners met wensen kunnen een aanvraag
indienen bij de gemeente. Voor sommige projecten kan ook gebruik worden gemaakt van het
wijkbudget. Voorbeelden zijn de yoga-groep, de
vrouwen-wandelgroep en Buurtstenen met het
project Eetbare Balkons. Verschillende groepen
buurbewoners in uw buurt zijn bezig met het indienen van aanvragen. Bijvoorbeeld voor een
zachtere ondergrond voor het voetbalveld, voor
aangepaste verkeersdrempels en voor een naaiclubje om samen baby- en kinderkleding te maken voor mensen met een laag inkomen. Wilt u
meedoen met een van de groepen, of heeft u zelf
een goed idee voor de buurt? Neem dan gerust
contact op met Samen Buurten.
Aandachtspunten
Ondanks alle positieve ontwikkelingen in de
buurt, blijven er natuurlijk aandachtspunten. Zo

zijn senioren in Nieuwland redelijk tevreden
over hun woning; er is veelal dubbel glas, de
verwarming is redelijk in orde en er zijn geen
tocht- of vochtproblemen. Wel zijn in de 55+
flat voorzieningen nodig om de toegang tot
de kelderboxen geschikt te maken voor rolstoelen. Nu onstaan er vaak risicovolle situaties, dus hier zal een oplossing voor moeten
komen. Bewoners ervaren vaak overlast door
herrie van buitenspelende jeugd. Een ander
probleem is zwerfafval van medebewoners en
langslopende schooljeugd. Door extra prullenbakken te plaatsen en daders aan te spreken
op hun gedrag moet de overlast minder worden. Verder hebben fietsers en voetgangers
last van onzorgvuldig geparkeerde auto’s en
zijn bewoners ontevreden over de snelheidsbeperkingen in de buurt. Zij vinden dat er teveel ‘varkensruggen’ zijn en dat deze ook te
hoog zijn. Er is door bewoners een voucheraanvraag ingediend voor aanpassing van deze
snelheidsbeperking.

Het Speeleiland
Het Speeleiland aan de Schaepmansingel is
al jaren een prachtige speelplek, vooral voor
kinderen uit de wijken Nieuwland en West. De
afgelopen jaren werd het speeleiland met veel
enthousiasme beheerd door het Kinderwerk
van SWS Welzijn. Nu wordt het speeleiland ‘teruggegeven’ aan de buurt, namelijk op grond
van het beleidsprincipe ‘Voor de buurt door de
buurt’. De overdracht gebeurt niet van de een
op andere dag. De komende drie jaar wordt het
bestuur van Het Speeleiland ondersteund door
Boudewijn Kaptein en Dina Kohen van SWS
Welzijn. Financieel wordt Het Speeleiland ondersteund door Woonplus, de gemeente Schiedam en de wijkoverleggen West en Nieuwland.
Om Het Speeleiland te kunnen behouden
zijn veel vrijwilligers nodig. Inmiddels hebben
meerdere bewoners zich aangemeld die zich
willen inzetten. En er zijn ook enkele studenten
die wat bijverdienen voor het werken met kinderen. Maar er is nog meer hulp nodig. Vindt u
het leuk om met kinderen te werken en heeft u
organisatorische talenten? Neem dan contact
op met Boudewijn Kaptein van SWS Welzijn,
email bkaptein@swswelzijn.nl, of met Dina
Kohen van Samen Buurten tel 010- 246 74 33,
email dina@samenbuurtenschiedam.nl.

Antilliaanse mannen goed
in gesprek
Sinds november 2008 lopen Antilliaanse mannen regelmatig binnen bij het wijkcentrum
Dreesplein. Twee avonden per week kunnen
zij daar met elkaar praten en bijvoorbeeld domino spelen. Deze ontmoetingsplek is niet alleen gezellig, maar blijkt ook nog eens bijzonder nuttig te zijn voor allerlei ontwikkelingen in
Nieuwland.
Humphrey Bulo, afkomstig uit Curaçao, kwam
tien jaar geleden naar Nederland op familiebezoek en besloot niet meer terug te gaan naar
het eiland. Humphrey: “Op Curaçao was ik
vroeger actief voor allerlei clubs. Bij deze Antilliaanse avonden ben ik betrokken geraakt via
Melvin Landburg die dit initiatief organiseert.
De Antilliaanse mannen ken ik al jaren en ik
wilde graag meehelpen.” Het idee gaat uit van
de omgangsvormen op de Antillen. “Op Curaçao leeft iedereen buiten en gaan we gezellig
met elkaar onder een boom zitten om te praten. Hard praten is daar heel normaal, vanwege die harde wind die we daar altijd hebben”,
lacht Humphrey. “Dat leer je niet zomaar af.
Nederland is niet zo geschikt voor het buitenleven. Hier kun je beter binnen zitten.” Op de Nolenslaan werd voorheen regelmatig geklaagd
over luidruchtige gesprekken op straat, vooral
‘s avonds. Niet zo vreemd dat die klachten nu
sterk verminderd zijn.
Buurtpreventie
Elke dinsdag en donderdag komen zo’n dertig mannen bij elkaar in het wijkcentrum. Ze
spelen ook vaak een potje domino, traditioneel
heel populair op de Antillen.
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Bij Melvin Landburg kunnen de mannen bovendien terecht met vragen, bijvoorbeeld over het
zoeken naar werk of een woning. Tijdens de
avonden praten de mannen ook over wat zij als
vrijwilliger kunnen doen voor de buurt. Zo zijn
er mannen die bloembakken geverfd hebben
tijdens de landelijke vrijwilligersactie in maart.
Sommige mannen lopen ‘s avonds de ronde
voor de buurtpreventie of werken mee als beveiliger bij het Nieuwland festival. Op dit moment
zijn er plannen in de maak voor een klusservice.
Nieuwlanders krijgen dan hulp bij klussen in en
om het huis die zij zelf niet (meer) kunnen uitvoeren. “Wie een baan heeft, zal minder op straat
hangen. We zijn nu bezig met een schrijfcursus
om betere sollicitatiebrieven te schrijven. Het
gaat dus prima, maar wat mij betreft mag er nog
meer gebeuren.”, vindt Humphrey.
Feestje!
De mannen willen ook graag een Antilliaanse
dag organiseren. Humphrey: “Wij kunnen dan
wat van onze cultuur laten zien en vertellen over
wat wij doen tijdens de Antilliaanse inloop op
dinsdag en donderdag. Tegelijkertijd is het een
mooie gelegenheid om met andere bewoners
nieuwe plannen te maken voor de wijk. Een datum hebben we nog niet, maar wij houden u op
de hoogte.”

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

