
Wijkteamvergadering 9 december 2019

Broodfabriek Noorderhaven



Agenda

1. Welkom

2. Projecten in de wijk
- de vrijwilligers stellen zich voor 

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

Pauze rond 20.15 uur.

4. ZOZIJN stelt zich voor  

5. Sluiting



2. Projecten in de wijk  

 Stand van zaken huidige ontwikkelingen:

 Overlast Noorderhaven (nav gesprek gemeente)

 Rapportage verkeersveiligheidskundige

 Ettigerspark

 Inrichting Waterplein

 Kerstbomen (inleveren 8 januari van 13.30 tot 16.00 uur 

parkeerplaats Houtwal, of zie site gemeente)



2. Projecten in de wijk  

 Vrijwilligersbijeenkomsten

Werkgroepen geformeerd

 Uitgangspunten 

- iedereen is gelijk

- geen bestuursleden. Rollen verdeeld, alleen technisch voorzitter

- beslissingen worden gezamenlijk in de vergadering genomen

- werken vanuit werkgroepen 

* min.3 personen, vervangbaarheid en elkaar leren kennen

* diversiteit voor een zo breed mogelijk draagvlak 

(zoveel mogelijk verspreid over de wijk, man vrouw verhouding en

verschillende leeftijden (indien mogelijk)

- vrijwillig is niet vrijblijvend



2. Projecten in de wijk  

 Welke werkgroepen zijn er? 

• Veiligheid Gerrit, Marianne en Theo

• Noorderhaven (incl. havenbeleid) Ben, Jan en Gerrit

• Bloembakken (iom gemeente) Ben, Margareth

• Groenvoorziening / afvalbeleid Ben, Marianne, Gerrit, Marjorie, Margareth

• Betaald parkeren bezoekers Marianne, Jan, Astrid en Erica

• Windturbines (incl. omgevingsadviesraad) Erica

• Overlast treinverkeer Gerrit

• Sociale activiteiten Ria

• Ondernemers betrekken Selma, Erica en Theo

• Regionale Energie Strategie en Gasloos Zutphen Gert Jan, Theo en Erica

• Leefbaarheid van de wijk Marjorie, Jan, Theo

• Zorg voor onze kinderen Marjorie en Selma



2. Projecten in de wijk  

 Waar missen we nog ondersteuning?

 Secretariële ondersteuning

 Onderhoud site en facebook

 Communicatieplan opstellen

 Ondersteuning werkgroep sociale activiteiten

 Ondersteuning werkgroep overlast treinverkeer

 Ondersteuning werkgroep bloembakken

Meld je aan als vrijwilliger bij ons of via de site!



2. Projecten in de wijk  

 Doelen 2020

 Synergie vinden als wijkteam

 2 bewonersbijeenkomsten (data volgen nog) 

- dialoog wijkteam met bewoners

- betrekken ondernemers 

- Heijmans blijft ons informeren

- ideeën zijn van harte welkom ! 

 Bewoners informeren via de nieuwsbrief 
- stand van zaken werkgroepen op de site 

 Website op orde
- vergaderverslagen op de site

- alle vrijwilligers 

- nieuwe foto’s



3. Stand van zaken mbt

bouwplannen en –activiteiten

Wouter Vermaak 
projectleider Heijmans 



Rondje langs de velden



PAUZE



4.Zozijn stelt zich voor ….





5. Sluiting

Dank voor uw aanwezigheid en input!

Heeft u ideeën mail ons die dan! 

Ook voor een volgende bijeenkomst.

www.wijkteamnoorderhaven.nl

wijkteamnoorderhaven@gmail.com

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


Waarvoor staat het 

wijkteam voor

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



Input 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



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


