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Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
tel 010-2467433

[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 Wijk-
actieprogramma Nieuwland. Samen Buurten is een initiatief van Woonplus, SWS Welzijn, Seniorenwel-
zijn 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 Heinsius-
straat, Donker Curtiusstraat, de Johan de Wittsingel en de Burg. Van Haarenlaan.]

Weer een jaar Samen Buurten

Al twee jaar houden de projectmedewerkers 
van Samen Buurten interviews bij inwoners van 
Nieuwland. Het doel van deze gesprekken is 
om te kijken wat er leeft onder bewoners in de 
wijk, en te kijken naar mogelijke verbeteringen, 
ook voor bewoners persoonlijk. Inmiddels heb-
ben de projectmedewerkes al veel interessante 
gesprekken gevoerd. De bewoners kunnen tij-
dens de interviews wensen kenbaar maken of 
problemen bespreken. Wij proberen daar dan 
bij te helpen, bijvoorbeeld door hen te wijzen op 
activiteiten en organisaties in de wijk of regelin-
gen waar zij baat bij kunnen hebben. Wij denken 
ook dat goede onderlinge contacten tussen bu-
ren prettig zijn. Immers, als je elkaar wat beter 
kent, dan vergroot dat het gevoel van veiligheid. 
Bovendien is het fijn om een helpende hand te 
kunnen krijgen of toe te kunnen steken. 

Binnenkort komen wij bij u langs met de vraag 
of u ook een gesprek met ons wilt. De eerste 
interviews hebben we al gehouden in de van 
Hallstraat en de Johan de Wittsingel. Later gaan 
we de bewoners van  de Schimmelpennickstraat 
bezoeken. Wij hopen wederom op goede ge-
sprekken met de buurtbewoners. 

Het team Samen Buurten
v.l.n.r. Yvonne Lammerts van Bueren (projectleider), 
Elvira v.d. Tor (projectmedewerker en seniorenwelzijn), 
Dina Kohen (projectmedewerker en activering) en Wil 
van Vliet (projectmedewerker en casemanager)

Activiteiten voor meisjes en jonge vrouwen
Weerbaarheidstrainingen

De gemeente gaat weerbaarheidstrai-
ningen geven aan meisjes en jonge 
vrouwen verdeeld in twee leeftijds-
groepen: van 13 tot 16 jaar en van 16 
tot 23 jaar. De trainingen vinden plaats 
op vrijdagmiddag tussen 15.00 uur en 
17.00 uur in het Life-college aan de 
Nolenslaan (nr. 99b). Je krijgt van de 
gemeente nog een folder met meer 
informatie over de training in de bus. 
Heb je interesse, dan kun je je ook bij 
een van de medewerkers van Samen 
Buurten opgeven 010-2467433. 

Wandelen in de frisse lucht
De vrouwen-wandelgroep van Nieuwland is 
weer van start gegaan in nieuwe blauwe 
regenjassen. Elke vrijdag ochtend om 9:00 uur 
wordt er vanaf het wijkcentrum Dreesplein an-
derhalf uur gewandeld.  

Bij mooi weer gaat de groep het park in. Bij 
slecht weer kan de groep gebruik maken van 
de sportzaal van wijkcentrum Dreesplein. Voor 
uitstapjes naar de bossen en het strand en voor 
voorlichting over gezondheid en beweging zijn 
vouchers aangevraagd en inmiddels ook toege-
kend door de gemeente. 

Dames die iets voor de eigen gezondheid wil-
len doen en met de groep willen meewandelen, 
zijn van harte welkom. Na het wandelen gaan 
de 55-plussers koffiedrinken in Het Puttertje om 
daar op een gezellige manier kennis te maken 
met andere senioren in de buurt. Coördinatoren 
wandelgroep: Nihal Kizilca en Bahtiyar Ergun. 
Aanmelden bij wijkcentrum Dreesplein op vrij-
dag vóór 9.00 uur. U kunt dan direct meewan-
delen. Ook kunt u bij de receptie van het wijk-
centrum vragen of u teruggebeld kunt worden 
door de coördinatoren van de wandelgroep. tel. 
010-4738671.

Activiteiten SWS

Stichting Welzijn Schiedam (SWS) wil activitei-
ten opzetten voor meisjes/vrouwen  van 13 tot 
23 jaar. SWS wil graag van de meisjes uit de 
buurt horen welke activiteiten zij zouden wil-
len doen. Er zijn inmiddels al enkele ideeën 
aangedragen, zoals een fototentoonstelling, 
activiteiten met muziek, kunst en cultuur en 
zoals bezoeken aan musea en filmhuis. Als je 
mee wil doen aan of denken over activiteiten 
meld je dan aan bij: Mariska Silvius. Zij is op 
vrijdagmiddag van 16.30 tot 18.30 te bereiken 
bij Wijkcentrum Dreesplein, 010-4738671 of bij 
Dina Kohen van Samen Buurten. Zij is te be-
reiken op dinsdag en vrijdag op 010-2467433. 



Samen Buurten contactmiddag 

Om buren meer met elkaar in contact 
te laten komen heeft Samen Buurten 
op 7 oktober een leuke middag geor-
ganiseerd. Het weer was goed en veel 
buurtkinderen (er zijn er 183 geteld!) 
hebben meegedaan aan de spelactivi-
teiten van TOS (Thuis Op Straat). Het 
luchtkussen, het schminken en nep-
tatoeages zetten vielen zeer in de 

smaak en er was voor iedereen wat  lekkers. 
De volwassenen gingen met elkaar ‘in dialoog’ 
en er werd flink gediscussieerd. 

We waren blij met het aantal aanwezigen en 
de gezelligheid, maar misten ook een groot 
deel van de bewoners. Ook uw buren hebben 
u gemist. Die hadden misschien gehoopt op 
een gelegenheid om die buurman/buurvrouw 
die ze nog nooit gesproken hebben juist op 
deze dag te ontmoeten. Door de Buurtcontact-
middag  zijn er nieuwe contacten ontstaan. We  
hopen dat door elkaar te kennen, de bewoners 
zich prettiger gaan voelen in de buurt. 

Een aantal buurtbewoners heeft tijdens de in-
terviews van Samen Buurten aangegeven dat 
ze meer samenhang (cohesie) willen in de 
buurt. Zij zijn vervolgens met elkaar in contact 
gebracht en hebben een zogeheten ‘cohesie-
groep’ opgericht. Het doel van deze groep is om 
bij te dragen aan de sociaal- culturele ontwik-
keling van de buurt. De groep streeft naar meer 
aandacht voor elkaar en respectvolle ontmoe-
tingen tussen buurtgenoten. 

De eerste activiteit van de groep was zeer ge-
slaagd. In samenwerking met basisschool Het 
Startblok hebben de leerlingen presentjes uit-
gereikt tijdens het Suiker- en Poffertjesfeest bij 
activiteitencentrum De Vijf Molens van Senio-
renwelzijn. Er zijn plannen om contacten tussen 
senioren en kinderen verder uit te breiden, bij-
voorbeeld door met elkaar te gaan scrabbelen. 
Dat is niet alleen erg gezellig, maar ook een leu-
ke manier om de taalontwikkeling te stimuleren.
De cohesiegroep is ook bezig met het project 
‘Minituintjes op het Balkon’. Een leuk en leer-
zaam project, waarin buurtbewoners worden 
ondersteund bij het kweken van groenten, krui-
den en bloemen op het balkon. 

Buurtstenen 

Heeft u interesse om mee te doen aan een van 
de activiteiten of wilt u graag meedenken en 
meepraten in de cohesiegroep? 
Meld u zich dan aan bij Orhan Zengin van de 
organisatie ‘Buurtprojecten’, 06-46261793, 
o.zengin@buurtprojecten.nl of Dina Kohen van 
Samen Buurten 010-2467433, dina@samen-
buurtenschiedam.nl.

Veel buurtbewoners hebben aan de medewer-
kers van Samen Buurten hun ideeën over de 
buurt doorgegeven. Waar mogelijk heeft 
Samen Buurten deze mensen bij elkaar ge-
bracht en zijn er voucheraanvragen gedaan bij 
de gemeente. De volgende ideeën zijn verder 
uitgewerkt:

Speelmogelijkheden: Enkele buurtbewoners 
zijn bij elkaar gekomen en hebben een plan 
opgesteld voor het aanleggen van drie speel-
tuinen in de Heinsiusstraat, de Donker Curtius-
straat en de Van Hallstraat. Deze plannen zijn 
allemaal goedgekeurd. De speeltuinen gaan 
er komen. De gevraagde bankjes zijn inmid-
dels al geplaatst. 

De volgende voucheraanvragen zijn nog In be-
handeling bij de gemeente: 

Tafeltennistafel en basketbalbaskets: Er zijn 
plannen om in de buurt van de Piersonstraat een 
tafeltennistafel en basketbalbaskets te plaatsen. 
De mogelijkheden worden onderzocht. 
Kuntsproject kinderen: Een kunstproject van 
Stichting Welzijn Schiedam waarin kinderen 
kunstzinnige ‘Verboden voor honden’- borden 
gaan maken. Deze vrolijke borden zijn bedoeld 
om hondenbezitters er even aan te herinneren 
dat de speeltuinen geen hondenuitlaatplaatsen 
zijn.
Voetbalveldjes: Er is een aanvraag gedaan 
voor een voetbalveldje in de buurt. Naar een ge-
schikte locatie wordt nog gezocht.

Resultaten Vouchergroepen Beatrixpark

Praat mee met de 
klankbordgroep
Er is een speciale klankbordgroep ontstaan die 
met de gemeente praat over het aantrekkelijk 
maken van het Beatrixpark. In deze klankbord-
groep zitten ook inwoners uit Nieuwland. Heeft 
u ook goede ideeën voor het Beatrixpark? Praat 
dan vooral in de groep mee. 
U kunt zich opgeven bij de gemeente Schiedam 
via beatrixpark@schiedam.nl. 
Contactpersoon is Janet van Huisstede. 

Agenda
21-12 Kerstwijkontbijt voor bewoners en pro-
fessionals in de wijk. Het ontbijt in Wijkcentrum 
Dreesplein wordt om 10.00 uur geopend door 
Wethouder Groene. Het zal muzikaal omlijst 
worden door een mini-dixielandband. Inschrij-
ven is mogelijk bij de balie van het wijkcentrum 
of door middel van het formulier op de website 
van SWS Welzijn. Deze activiteit is gratis en 
rond 12.00 uur afgelopen.


