
Wijkteamvergadering 3 juni 2019

Pakhuis Noorderhaven



Agenda

1. Welkom

2. Voorstellen

3. Informatie over het Wijkteam Noorderhaven

4. Stand van zaken mbt alle bouwplannen en -activiteiten
- door Wouter Vermaak, projectleider Heijmans

5. Stand van zaken mbt lopende en toekomstige projecten
- door Peter Kelder,  projectleider Noorderhaven Gemeente Zutphen

6. Input huidige en toekomstige bewoners

7. Verzoek vanuit het wijkteam

8. Sluiting



2. Voorstellen

Erica van den Hoorn, Ben Vermeulen en Gerrit Bouma



3. Start wijkteam 

 Informatiebijeenkomsten

 Initiatief bewoners

 Samenwerking met beroepskrachten

- overleg over plaatsen vuilnisbakken

- verkeersveiligheid

- overlast McDonalds

- veiligheid en overlast beperkende maatregelen Noorderhaven

 Start wijkteam 1 januari 2019 



3.1 Waarvoor zijn wij er?

Wijkteam Noorderhaven is een zelfstandige groep bewoners 

die wil samenwerken, meedenken- en meebeslissen over de 

wijk waar zij woont. Nadruk ligt op de leefbaarheid in de 

wijk. 

Onderwerpen zijn:

 knelpunten in de wijk 

 wijkactiviteiten ontplooien

 verkeer

 bouwactiviteiten

 bewonersparticipatie



3.2 Waarvoor zijn wij er?

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

 houden ons bezig met problematiek vóór de voordeur

(wijk gerelateerd)

 nemen geen verantwoordelijkheid van de bewoners over

 samen meedenken en kijken hoe e.e.a. is op te lossen / te verbeteren

 beroepskrachten betrekken bij het reilen en zeilen van de wijk én 

zoveel mogelijk samenwerken en concrete afspraken maken



3.3 Wie zijn de 

beroepskrachten?

Beroepskrachten waar we mee samenwerken zijn:

 de gemeente
- wijkregisseur, projectleider Noorderhaven, opzichter beheer en onderhoud civiel,

handhaving

 politie
- wijkagent

 sociaal wijkteam 
- houdt zich bezig met problematiek achter de voordeur

 Heijmans

 woonbedrijf Ieder1

 toekomstige partners:

- Vesteda, Klipperzorg, Zozijn, Sutfene, Knarrenhof



3.4 Vergaderfrequentie

 4 keer per jaar bewonersbijeenkomsten

- 4 maart 2019

- 3 juni 2019

- 16 september 2019

- 9 december 2019

 4 keer per jaar bijeenkomsten met de beroepskrachten

- 18 maart 2019

- 24 juni 2019

- nog te plannen



Stand van zaken mbt

4. bouwplannen en –activiteiten

5. lopende en toekosmtige projecten 

Wouter Vermaak 
projectleider Heijmans 

&

Peter Kelder
Projectleider gemeente Zutphen



4. Rondje langs de velden



Veld 2/3



Veld 9



Waterplein 



Veld 15/16/17



Ettegerpark



Veld 21



6. Input huidige en 

toekomstige bewoners

een nieuwe wijk geeft ruimte om met elkaar in gesprek te gaan 

en toekomst gericht te denken

 problematiek vóór de voordeur (wijk gerelateerd)
- problematiek achter de voordeur wordt o.a. verwezen naar sociaal wijkteam

 wijk gerelateerde problematiek (niet individueel)

 kans gerichte aanpak in plaats van probleemgericht



7. Verzoek 

vanuit het wijkteam

Wij bestaan op basis van commitment, draagvlak, deelname en input van 

u als bewoner. 

Wij zijn dan ook op zoek naar bewoners die ons willen ondersteunen bij:

 secretariële werkzaamheden bestuur / mailverkeer van het wijkteam

 het bijhouden van de website / facebook

 het organiseren van activiteiten (eenmalig, voor een bepaald project 

of voor meerdere projecten)

 denktank voor het generen van ideeën of oplossingen



8. Sluiting

Dank voor uw aanwezigheid en input!

www.wijkteamnoorderhaven.nl

wijkteamnoorderhaven@gmail.com

 Volgende vergadering is: 16 september 2019 (graag vooraf aanmelden!)

http://www.wijkteamnoorderhaven.nl/
mailto:wijkteamnoorderhaven@gmail.com

