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Nieuwsbrief
Eerder hebben wij geprobeerd om onze wijk te verfraaien
met kunst. Helaas bleek daar te weinig draagvlak voor te
zijn. Hoewel wij natuurlijk nog niet weten of de gemeente
Op allerlei plaatsen in Zoetermeer, en ook in andere ste- wil meewerken, hopen wij dat het mogelijk is om dit proden kunt u ze zien: SocialSofa’s, de kleurrijke straatbanken ject te laten slagen. Volgens ons zou de wijk er beslist mee
waarop omwonenden en voorbijgangers gezellig kunnen worden verrijkt.
zitten of elkaar ontmoeten. Het idee erachter is dat de
bank de sociale contacten tussen buurtbewoners en anderen versterkt. Dat gebeurt niet alleen doordat de bewo- Wat vindt u van dit idee? Zou u mee willen doen? Alle reners gezamenlijk het hele project uitvoeren maar ook acties zijn welkom. Toon uw betrokkenheid bij de wijk en
daarna benadrukt de SocialSofa de samenhang van de laat het ons weten. Het is een kleine moeite. Lever het
wijk. Van oorsprong is de bank van grijs beton, maar voor- strookje in of bel of mail ons even. Adressen en telefoondat de bank wordt geplaatst, kunnen buurtbewoners ge- nummers staan onder deze Nieuwsbrief.
zamenlijk de bank versieren met kleurrijke mozaïeksteentjes. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Allerlei
voorstellingen, bijvoorbeeld gerelateerd aan de wijk waar
de bank wordt geplaatst, kunnen op de bank tot uitdrukking worden gebracht. Daardoor geeft de SocialSofa een Gelukkig hebben veel bewoners inmiddels hun contributie
bijzonder tintje aan de buurt.
betaald. Aan de bewoners die de contributie nog niet
hebben betaald, hierbij het verzoek om dit alsnog z.s.m. te
doen. De contributie bedraagt slechts € 12,- voor een heel
jaar. U krijgt daarvoor niet alleen de nieuwsbrief met interessante en belangrijke informatie. De contributie levert
ook allerlei andere voordelen op: u of uw kinderen kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, u kunt gebruik
maken van de Tool-o-theek etc.
Een bloeiende bewonersvereniging draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk en is uiteindelijk voor iedereen beWij vroegen ons af of dit ook voor onze wijk een idee zou langrijk. Wij doen ons best daarvoor, samen met veel anzijn. Natuurlijk kan dat alleen als er voldoende draagvlak dere actieve bewoners. Dus toon uw betrokkenheid bij de
voor is. Het gaat immers om een project waar de geïnte- wijk en word lid.
resseerde wijkbewoners samen zeker een half jaar mee U kunt de contributie overmaken op ons rekeningnummer
bezig zullen zijn: het ontwerp moet worden gemaakt, de 3757249 (vergeet aub niet om uw adres te vermelden).
steentjes moeten worden geplakt (in een werkplaats van
de gemeente, samen met begeleiders van de gemeente),
er moet een geschikte plaats worden gezocht om de bank
te plaatsen etc. Sinds kort zijn er ook andere mogelijkheden zoals het - 60 cm grote - SocialEgg. Ook met deze met In de laatste Nieuwsbrief deed het bestuur een oproep
mozaïeksteentjes beplakte eieren kunnen straten worden aan actieve pensionado’s zich te melden om mee te helopgevrolijkt, bijvoorbeeld bij de ingang van de wijk of pen onze geweldige wijk mooi te houden. De bedoeling
was zelf wat onderhoud ter hand te gaan nemen, zeker nu
waar nu kale, betonnen paaltjes staan.
de gemeente op dat gebied door verminderende financiëVoor meer informatie kijk eens op www.socialsofa.nl.
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le armslag wat terugtrekkende bewegingen aan het maken is. Die oproep heeft een aantal reacties opgeleverd en
inmiddels zijn we met z’n zevenen: Ton, Willem, Jaap, Gerard, Lejo, Toon en ikzelf. Allemaal even enthousiast om er
iets moois van te maken.
Eind november hebben we bij een uitgebreid kopje koffie
verder kennisgemaakt en wat ideeën besproken. Begin
december zijn we gaan ‘schouwen’, oftewel, we zijn de
wijk doorgelopen en hebben de ideeën verder uitgewerkt
met betrekking tot werkgebied (waar wel en waar niet),
het soort onderhoud en wat we graag van de gemeente
zouden willen hebben als ondersteuning, zoals de afvoer
van afval, gereedschap en dergelijke. Vliegende start dus.
Verder hebben we afgesproken om elke eerste donderdag
van de maand vrij te houden voor onze activiteiten; u kunt
ons dan bezig zien ergens in de wijk (natuurlijk alleen bij
redelijk weer).
Onze eerste echte actiedag was donderdag 3 januari. Na
de noodzakelijke koffie zijn we gestart met het verzamelen van alle vuurwerkafval en zwervend afval in en rond
de wijk. Het resultaat was goed: vier volle zakken en
daarmee was alles weer opgeruimd.
Ondertussen zijn we ook het overleg met de gemeente
gestart. De wijkmanager en de beheerder zijn erg blij met
onze initiatieven en gaan ons op allerlei manieren proberen te helpen. Zo hebben we al wat klein gereedschap opgehaald op de Wijkpost, zoals zakken, handschoenen, en
binnenkort krijgen we het echte spul, zoals spaden, harken en bezems, e.d.
Als er nog meer bewoners zijn die willen meehelpen, dan
zij overigens nog steeds welkom.
René Jacobs

Algemene vergadering
Op donderdag 14 februari 2013 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. U bent weer van harte
welkom om te praten over uw ideeën over de vereniging,
of om gewoon te luisteren. De vergadering vindt zoals gebruikelijk plaats bij de voorzitter, Wim Tijbosch, van
Schendelhove 9. De vergadering begint om 20.30 uur.

Kapvergunning verleend
Er is geen bezwaarschrift ingediend tegen het bomenplan.
Dat betekent dat er nu sprake is van een
onherroepelijke vergunning om de bomen te verwijderen
en deze te vervangen door de voorgestelde boomsoorten
Wij zijn blij dat er draagvlak is voor het plan en dat bewoners begrip hebben voor elkaars opvattingen. De gemeente kan nu beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.

Blog over mijn wijk
“Op donderdag 15 november 2012 was het zover. De presentatie van de éénmalige wijkkrant "Over mijn Wijk"
werd gepresenteerd en de papieren versie was ingestoken
bij het Streekblad en huis aan huis bezorgd. Onder leiding
van de Schrijversschool Zoetermeer waren 14 vrijwilligers
uit de verschillende Zoetermeerse wijken aan het schrijven of fotograferen gegaan over hun wijk. De wijkkrant
heeft een vervolg gekregen op internet in de vorm van
een blog. We schrijven over van alles maar niet negatief.
iedere maand proberen we zo het blog te vullen. Over de
wijk, een nieuwtje, een herinnering of zo maar een aardig
stukje. Niet alleen over onze wijk maar over iedere wijk in
Zoetermeer. Misschien brengt het ook u wel op een idee.
Er kan op gereageerd worden via de blog. Ga naar:
www.schrijversschool-zoetermeer.nl en .... wie weet leest
u wel iets leuks of interessants.”
Rob Reimerink
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje SocialSofa
O Ik vind het een goed idee om een SocialSofa (of een SocialEgg) in onze wijk te plaatsen.
O Ik vind het niet een goed idee om een SocialSofa (of een SocialEgg) in onze wijk te plaatsen.
O Ik wil meedenken over de verdere uitwerking.
O Eventuele opmerkingen:......................................................................................................................................
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres:...........................................................................................................
Graag inleveren bij een van de bestuursleden, of stuur een e-mail naar info@verenigingdeleyens.nl.

