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‘Bij ons in de Zuidbuurt
…doet iedereen mee!’
Met deze slogan willen we als gemeente extra aandacht geven aan de Zuidbuurt. Samen met bewoners,
vrijwilligers, scholen, jongerenwerk, buurtwerk, politie, zorg, ouderenwerk, schuldhulpverlening,
woningcorporatie en andere organisaties.
Dit is de eerste bewonersfolder die u in de bus ontvangt. Met deze folder willen we u een beeld geven
van wat er speelt in uw buurt en de mensen die zich inzetten voor het verbeteren van de wijk. Kunt u de
informatie niet lezen, vraag dan of iemand in uw omgeving u kan helpen.

‘With us in the Zuidbuurt… everyone
participates!’
With this slogan, we as a municipality want
to give extra attention to the Zuidbuurt
together with residents, volunteers,
schools, youth work, community work,
police, care, the elderly, debt counseling,
housing corporation and other
organizations.
This is the first resident brochure that you
will receive on the bus. With this brochure
we want to give you an idea of what is
going on in your neighborhood and the
people who are committed to improving
the neighborhood. If you are unable to
read the information, ask if someone close
to you can help you.

„Z nami w Zuidbuurcie… wszyscy
uczestniczą!”
Tym hasłem my, jako gmina, chcemy
zwrócić szczególną uwagę na Zuidbuurt
wraz z mieszkańcami, wolontariuszami,
szkołami, pracą z młodzieżą, pracą
społeczną, policją, opieką, osobami
starszymi, doradztwem w zakresie
zadłużenia, korporacjami mieszkaniowymi i
innymi organizacjami.
To pierwsza broszura dla rezydentów, którą
otrzymasz w autobusie. Za pomocą tej
broszury chcemy dać Ci wyobrażenie o tym,
co dzieje się w Twojej okolicy i ludziach,
którzy są zaangażowani w poprawę okolicy.
Jeśli nie jesteś w stanie przeczytać informacji,
zapytaj, czy ktoś bliski może Ci pomóc.

‘Bizim oradaki yani Zuidbuurt’teki…
herkes katılmaktadır!’
Bu slogan ile belediye olarak sakinler,
gönüllüler, okullar, gençlerle ilgili
görevliler, semtle ilgili görevliler, polis,
bakım çalışanları, yaşlılarla ilgili görevliler,
borç danışmanlığı, konut kiralama şirketi ve
diğer örgütler ile birlikte Zuidbuurt’le daha
fazla ilgilenmek istiyoruz.
Bu yazı, posta kutunuza gönderilen
ilk sakinler broşürüdür. Bu broşürle
semtinizde neler olup bittiğini ve semti
düzeltmek için gayret gösteren insanları
size tanıtmak istiyoruz. Bu bilgiyi
okuyamazsanız, çevrenizdeki birisinden
bunu size okumasını isteyiniz.

”! يشارك الكل...“لدينا يف حي زاودبورت
تحت هذا الشعار نريد كبلدية أن نويل
اهتام ًم ا إضاف ًي ا إىل حي زاودبورت مع
السكان واملتطوعني واملدارس وخدمة
الشباب والخدمة االجتامعية يف الحي
والرشطة والرعاية الصحية وخدمة املسنني
ومساعدة الديون وجمعية اإلسكان
.ومنظامت أخرى
نقدم إليكم منشور السكان األول الوارد يف
 نريد من خالل هذا املنشور.صندوق الربيد
أن نعطيك صورة عام يجري يف الحي
واألشخاص الذين يبذلون كل جهدهم من
 إذا كنت غري قادر عىل.أجل تحسني الحي
قراءة املعلومات فاسأل عام إذا كان هناك
.شخص يف محيطك ميكنه مساعدتك

‘Bij ons in de Zuidbuurt… doet iedereen mee!’
Met deze slogan willen we
als gemeente samen met
bewoners, vrijwilligers, scholen,
jongerenwerk, buurtwerk,
politie, zorgverlening,
ouderenwerk, Stroomopwaarts,
woningcorporatie en andere
organisaties extra aandacht
geven aan de Zuidbuurt. De
Zuidbuurt is een buurt waar
mooie dingen gebeuren
maar ook een buurt waar veel
problemen spelen. Kinderen
die opgroeien in gezinnen met
weinig geld, eenzaamheid,
werkloosheid, mensen die
moeite hebben met lezen en
schrijven, criminaliteit, mensen
met huurachterstanden,

verpaupering. Het gaat om
serieuze problemen waarbij
samenwerking nodig is.
Problemen hangen met elkaar
samen. Geldzorgen kunnen
aanleiding zijn voor andere
problemen, zoals op het gebied
van wonen en relaties. In de
Zuidbuurt en een aantal andere
wijken van onze stad is het
nodig dat we samen met de
bewoners de handen ineen
slaan om het wonen en leven
in deze wijken te verbeteren. Ik
ben dan ook blij dat we hierin
nu intensief gaan samenwerken.
Dit is de eerste bewonersfolder
die u in de bus ontvangt. Met

deze folder willen we u een
beeld geven van wat er speelt in
uw buurt en de mensen die zich
inzetten voor het verbeteren
van de wijk.
Ik ben elke derde vrijdag van
de maand tussen 10 en 12 uur
in wijkcentrum West ofwel “De
Telder”. Zo wil ik nog beter
horen en zien wat er speelt.
Heeft u een vraag, een idee
of wilt u uw zorgen met mij
delen? Ik nodig u van harte uit
voor een kopje koffie of thee.
Wethouder Jacky Silos

In gesprek met wijkmanager Mandy Engelchor
Wat doet een wijkmanager?
Een wijkmanager werkt bij de gemeente en probeert een zo
goed en breed mogelijk netwerk op te bouwen in de wijk om
zo precies te weten wat er speelt. Ik zet me in om een goede
samenwerking tussen de wijkprofessionals en bewoners tot stand
te brengen. Ook leg ik zaken die ik hoor neer bij de mensen die
er over gaan en zorg dat er ook iets mee gedaan wordt. Voor
de langere termijn maak ik, samen met andere professionals en

bewoners in de wijk, plannen om de leefbaarheid te verbeteren.
Bewoners komen vaak met mooie ideeën om elkaar beter te leren
kennen in de straat of buurt, of om de leefbaarheid te verbeteren.
Ik heb als wijkmanager een budget om dit soort activiteiten te
ondersteunen.

Wat vind je het leukste van je werk?
Ik vind een heleboel leuk aan mijn werk, contacten met mensen
die iets van hun buurtje willen maken, maar ook professionals
die met hart en ziel hun werk doen. Het leukste vind ik het als we
met elkaar een plan bedenken, we het uit gaan voeren en dat het
dan ook lukt! Zo ben ik heel blij dat we toch weer een vrijwilliger
hebben gevonden die de schapenweide gaat beheren!

Wat maakt de Zuidbuurt zo’n bijzondere wijk om te werken?
In de Zuidbuurt speelt van alles, er wonen allerlei mensen uit
allerlei culturen. Het is mooi om te zien dat mensen die zo
verschillend zijn elkaar proberen te helpen. Het is een ruime
groene buurt en het is jammer dat sommige mensen er dan toch
weer een rommel van maken. Een vuilniszak naast de container
trekt meeuwen aan die de zak open pikken en voor je het weet
ligt de wijk weer vol met afval, dat gaat me echt aan het hart.
Er liggen nog heel wat kansen om de leefbaarheid te verbeteren,
een echte uitdaging!

“Mooi om te zien
dat mensen die zo
verschillend zijn elkaar
proberen te helpen.”

Kernteam West
Mandy werkt samen met een team dat zich inzet voor de
leefbaarheid in de Westwijk: Kernteam West. Eén keer in de
week worden alle bijzonderheden over de wijk uitgewisseld
en worden zaken gezamenlijk opgepakt. Het team bestaat uit:
woningbouwcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking,
Minters, Pameijer, politie en gemeente.

Heeft u vragen? Een idee? Laat het ons weten! Kernteam
West is elke dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur aanwezig in
wijkcentrum West.

Altijd feest bij deKidsclub
“Ik ga liever naar de Kidsclub dan dat ik
met mijn vrienden afspreek!” De woorden
van de achtjarige Saria staan niet op
zichzelf. Elke woensdag is het feest in
Wijkcentrum West en voor veel kinderen
uit de buurt is de Kidsclub vaste prik!
Knutselen, dansen, zingen, spelletjes
spelen, een waterfestijn… Een hecht team
van vrijwilligers trekt al jaren alles uit de
kast om er op de woensdagmiddag twee
fantastische uren voor de buurtkinderen
van te maken. Het maakt niet uit wat er
op het programma staat, want volgens

‘Breed spreekuur’
Moeite met administratie? Heeft u
geldzorgen? Voelt u zich wel eens
eenzaam? Kortom: heeft u hulp nodig?
Elke maandag tussen 13.00 en 16.00 uur
kunt u in Wijkcentrum West binnenlopen
voor een spreekuur van meerdere
organisaties gezamenlijk. Zodat u niet
hoeft uit te vinden waar u wanneer
terecht kunt. U krijgt snel en zonder
doorverwijzing hulp bij financiële vragen
en andere zorgen. Organisaties die
hieraan meewerken: Stroomopwaarts,
Humanitas, de formulierenbrigade, de
sociaal raadslieden van Minters en de
wijkteams Vlaardingen.

de kinderen is het bij de Kidsclub áltijd
gezellig. De oudste deelnemer is twaalf,
de jongste vier jaar. Maar anders dan op
de gemiddelde buitenspeelplaats speelt
leeftijd hier geen rol. “Iedereen is lief voor
elkaar, de sfeer is altijd goed. Dat is zo
mooi om te zien”, glundert vrijwilliger Irma.
“Ondertussen wordt de ontwikkeling van
een kind hier zowel sociaal als motorisch
stevig gestimuleerd. Soms zie je een kind
langzaam opbloeien, dat is helemaal
geweldig!” Opbouwwerker Abdel van
Minters faciliteert de vrijwilligers van het
wijkcentrum en kijkt met veel bewondering

naar de zeven dames die de Kidsclub
organiseren.
“Ik ben zo trots op hoe zij elkaar aanvullen.
Dit is nou typisch Zuidbuurt!”
De Kidsclub is iedere woensdagmiddag
geopend van 15 tot 16.30 uur voor
kinderen van 6 t/m 10 jaar. De toegang is
gratis en er is altijd iets lekkers te snoepen
en drinken. Ouders zijn ook welkom.
Aanmelden is niet nodig, tenzij er een
speciale activiteit op het programma staat.
Kijk daarom op de Facebookpagina van
Wijkcentrum West!

Wijkdeals
Wilt u, alleen of samen met uw
buurtgenoten, de handen uit de
mouwen steken en uw woonomgeving
mooier en schoner maken?
Dan kunt u een wijkdeal afsluiten
met de gemeente.
Denk bijvoorbeeld aan het opruimen
van bladeren, schoonmaakacties,
hangingbaskets, adoptie van
plantenschalen of het zelf beheren van
een plantenperkje. Voorwaarde is dat de
werkzaamheden altijd in de openbare
ruimte zijn, dus op pleinen, in groenstroken
en parkjes of gewoon bij u voor de deur.
De gemeente kan u ondersteunen met
bijvoorbeeld gereedschap en met advies
over planten, snoeien, etc.

Hoe werkt het?
Stuur een e-mail naar
wijkdeals@vlaardingen.nl.
De Buitenruimtecoördinator neemt dan
contact met u op.

Activiteiten in
wijkcentrum West
In wijkcentrum West vinden elke week allerlei
activiteiten plaats voor bewoners. Hieronder
een overzicht. Wilt u meer weten over een
activiteit of heeft u een vraag?
Neem contact op via 010-434 89 93 of via
e-mail wijkcentrumwest@minters.nl.
Maandag
9.00 - 12.00 uur
Vrouwenkamer (naailes, samenzijn,
themabijeenkomsten)
Deelname kost 1 euro
13.00 - 16.00 uur
‘Breed’ spreekuur
(wijkteam, formulierenbrigade,
Stroomopwaarts, Humanitas)
14.00 - 17.00 uur
Studie & Chill (jongerenwerk)
Dinsdag
13.30 - 14.30 uur
Spreekuur kernteam
(gemeente, politie, Minters, Waterweg Wonen)

Kennismaking met

Wijkmeesters Dianca en Solange
Dianca van Rooij en Solange van Eijsden
werken bij Waterweg Wonen en vormen
samen een duo als wijkmeester sociale
aanpak in de Westwijk. Ze omschrijven
zichzelf als een ‘manusje van alles’ op het
gebied van leefbaarheid.
Wat doet een wijkmeester zoal?
Solange vertelt: “Denk aan het
signaleren van problemen achter de
voordeur, het bemiddelen in conflicten
over geluidsoverlast, het oppakken van
kleine gebreken in en om gebouwen
en het behandelen van meldingen van
woonfraude.
Ik ga meestal naar buiten voor een
melding maar onderweg zie en hoor
ik van alles: portieken die volstaan met
kasten, bedden en tafels, een bewoner
die haar buurvrouw al een tijd niet heeft
gezien of een woning die er door het
raam vervuild uitziet.

Woensdag
9.00 - 11.00 uur
Inloopspreekuur wijkteam

Als huurders goede ideeën hebben voor
het verbeteren van de leefbaarheid,
dan proberen wij dit samen voor elkaar
te krijgen. Een prachtige vorm van
participatie! Wat we heel belangrijk
vinden is dat de wijk schoon en veilig is
voor kinderen en volwassenen. Daarom
zijn we altijd op zoek naar de beste
manier om met elkaar samen te werken.”

Donderdag
19.00 - 20.30 uur
Zumba voor vrouwen
Deelname 1 euro

Zondag
14.00 - 21.00 uur
Jongerenwerk

Het komt regelmatig voor dat een
bewoner niet meer helemaal zonder
hulp kan, dan informeren wij de
bewoner over mogelijkheden van
hulpverlening. Als dat te veel is voor
de bewoner, dan doen wij een beroep
op onze collega’s van het Wijkteam. Zij
kunnen dan een huisbezoek inplannen.

Schone en veilige wijken

15.00 - 16.30 uur
Kinderclub (leeftijd 6 t/m 10 jaar)
Deelname gratis

Vrijdag
13.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur wijkteam

Hulp inschakelen

Tour ‘d Afval
Zuidbuurt
Binnenkort starten bewoners en
professionals samen het project ‘Tour
d’Afval’ om de strijd tegen verschillende
soorten afval in de wijk aan te gaan!
Dit project bestaat uit verschillende
thema’s die allemaal met afval te maken
hebben en zal een terugkerend karakter
hebben. We gaan met elkaar de o
zo mooie Zuidbuurt nog meer laten
stralen!!!
Meer info volgt snel……….
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