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

Samen Buurten komt bij u langs

Agenda
Nieuwjaarsreceptie Nieuwland
Op dinsdag 12 januari bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie voor 
Nieuwland. Het belooft weer, net als de vorige keer, een gezellige borrel te worden 
met volop hapjes, drankjes en muziek. Een mooie gelegenheid om gezellig bij te 
praten met ander Nieuwlanders en de professionals werkzaam in de wijk. 
Komt u ook?  

Nieuwjaarsreceptie Nieuwland
Dinsdag 12 januari van 18.00 – 20.00 uur
Hotel Restaurant Rijnmond, 
Nieuwlandplein 12

Samen Buurten is een ‘achter de voordeur project’ 
in Nieuwland. Dit houdt in dat medewerkers van 
Samen Buurten bij u langs komen om met u te pra-
ten over de leefbaarheid in uw buurt en hoe deze te 
verbeteren. Samen Buurten is een samenwerkings-
verband van Woonplus, Maatschappelijk Werk, 
SWS Welzijn en Seniorenwelzijn. Misschien bent u 
de projectmedewerkers van Samen Buurten al 
tegen gekomen in uw buurt. Ze zijn te herkennen 
aan de rode ‘Samen Buurten’- jassen. Voordat de 
medewerkers langs komen, krijgt u een brief in de 
bus. De projectmedewerkers bellen daarna bij u 
aan, om een afspraak met u te maken voor een in-
terview. De eerste woningen aan de Heinsiusstraat 
hebben inmiddels al een bezoek van ons gekregen. 

Samen Buurten wil graag van u horen hoe u het 
vindt om in uw buurt te wonen. Wat vindt u goed 
gaan en wat niet? Heeft u misschien ideeën over 
hoe het anders kan? Ook zijn we benieuwd naar 
hoe het met u als buurtbewoner gaat. Het kan dan 
gaan over uw gezondheid, sociale contacten, de op-
voeding van uw kinderen, werk en vrije tijd. 

Samen Buurten verzamelt de informatie en sig-
nalen en kijkt samen met u, wat wij eventueel 
gezamenlijk kunnen doen als er problemen zijn. 
De organisaties in de wijk leveren eveneens 
hun bijdrage aan het oplossen van uw vragen 
of problemen. 
En heeft u goede ideeën voor de buurt, dan zijn 
deze natuurlijk ook van harte welkom.

Watch Out

Sinds  september 2009 is het team van Watch 
Out actief in de wijk Nieuwland. 
Samen Buurten hoopt met dit team samen te 
werken om de leefbaarheid te verbeteren. Deze 
toezichthouders lopen in koppels vanaf 15.00 
uur tot ’s avonds laat door de hele wijk. 

Een aantal punten in de wijk krijgt speciale aan-
dacht; onder andere de Mgr. Nolenslaan, het 
Dreesplein en het Wibautplein. Het doel is dat 
er meer veiligheid op straat en in de winkels 
wordt ervaren. De medewerkers van Watch 
Out hebben de taak om onrechtmatigheden 
en overlast te signaleren en met de betrokke-
nen hierover in gesprek te gaan. Deze signalen 
worden ook besproken met andere belangheb-
benden, zoals de gemeente, Woonplus, Poli-
tie en Irado. Het team heeft ook al een aantal 
keren assistentie verleend aan hulpinstanties, 
onder meer bij een brand in de wijk. 
Het team hoort van bewoners dat zij nu al meer 
veiligheid ervaren door de aanwezigheid van 
de teamleden 



Buurtcontactmiddag
Ondanks het stormachtige weer op 18 november, hadden we toch een gezellige middag 
bij u in de buurt. Woonplus en Samen Buurten zorgden voor iets te eten en te drinken. De 
formulierenbrigade en de werkmakelaars presenteerden zich en Tos deed spelletjes met 
de kinderen in de buurt. Ook de wijkagent en de wijkwerker van wijkcentrum Dreesplein 
waren aanwezig. Kinderen mochten in de buurtpost aan de Donkers Curtiusstraat moza-
iektegels maken. Er werden prachtige creaties gemaakt en de kinderen mochten allemaal 
een tegel mee naar huis nemen. In het nieuwe jaar gaan we nog een keer met de kinderen 
uit de buurt mozaïeken.  Uiteindelijk wordt er dan van alle tegels een ‘kunstwerk’ gemaakt. 
Wij houden u hiervan op de hoogte.

Foto´s
Tijdens de contactmiddag zijn er foto’s gemaakt van de kinderen uit de buurt op de politie-
motor. Deze foto’s zijn te bezichtigen en op te halen in wijkcentrum Dreesplein. 

In de Donker Curtiusstraat wonen de heer en 
mevrouw Zwaan. Ze wonen al vijftig jaar in 
deze buurt en voelen zich goed in de wijk. 
Zolang ze nog gezond zijn willen ze hier blij-
ven wonen. Meneer schildert graag en me-
vrouw houdt van handwerken. Daarnaast 
dansen ze samen elke week en grijpen elke 
gelegenheid aan om tripjes door het land te 
maken. 

Buurt verbeterd
Ze waren zeer bereidwillig om deel te nemen 
aan het interview van Samen Buurten. Ze ga-
ven aan dat er al veel is geïnvesteerd in de 
buurt en dat deze daardoor aanzienlijk is ver-
beterd. Wat heerlijk om op deze manier, in je 
eigen buurt, oud te worden.

Tevreden buurtbewoners 

Wensboom
Samen Buurten wilde de wensen van bewoners uit de buurt op een toepasselijke manier 
onder de aandacht brengen. Bewoners konden daarom een kaartje met wensen in de 
‘Samen Buurten’- wensboom ophangen. Enkele voorbeelden van wensen uit de buurt zijn: 
meer aandacht voor het groen, verlichting, vuilnisbakken en speelgelegenheid in de buurt. 
Eén bewoner vraagt of TOS (Thuis Op Straat) regelmatig in de buurt kan komen en een 
ander wil graag contact met de bewonersverenging. Zo waren er nog veel meer vragen. 
Samen Buurten gaat in overleg met verschillende organisaties in de wijk over de concrete 
wensen van de buurtbewoners. 


