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Inleiding.
Wijkgericht werken.
Wijk-West is een unieke wijk, niet alleen door zijn samenstelling. Maar vooral door
het grote aantal organisaties (vrijwilligers en professioneel) die actief zijn.
Sinds de jaren negentig is in wijk West een wijkraad actief. Hierin zitten actieve
bewoners zich voor ‘hun’ wijk willen inzetten. Niet door klusjes te doen maar door
zitting te nemen in werkgroepen c.q. overleg groepen over onder andere verkeer,
veiligheid en herstructureringsplannen.
Gevraagd en ongevraagd geeft de wijkraad adviezen over allerlei zaken die het
welzijn van de wijk betreffen.
Zaken als wonen en woonomgeving, het speelruimte - en groenbeheerbeleid,
verkeer en parkeren en de veiligheid van de wijk zijn enkele hiervan.
Tot nu toe was het vaak zo dat van bovenaf wijkbeleidsplannen met de wijkraad
besproken werden.
De komende jaren staat het nieuwe werken, een nieuwe aanpak van het sociale en
fysieke beheer van de wijken voorop en worden wijk beleidszaken van onderaf
aangestuurd.
Dit vraagt een nieuwe manier van werken van zowel de gemeente als de
wijkraad.
De wijkraad participeert bij het maken van uitvoeringsplannen en denkt mee bij
het oplossen van problemen.
Samen werken, samen denken en samen keuzes maken.
Wijk West is door haar samenstelling van bewoners een pluriforme wijk. Leerdam
heeft een percentage van 23 % allochtone bewoners waarvan 85 % in wijk West
woont. Vertaalt: Er wonen ongeveer 6400 mensen in de wijk waarvan plus minus
3800 allochtonen. Mensen uit allerlei culturen en achtergronden leven naast - en met
elkaar. Dit vraagt soms om een specifieke aanpak. Ook
de plaatsing van statushouders vraagt om specifieke
aandacht.
Om iedereen een fijne woonplek en woonomgeving te
creëren gaat de wijkraad samenwerken met alle partijen
die in de wijk actief zijn.
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Punten van aandacht.
Ook al krijgt de wijkraad de komende jaren meer – en nieuwe taken op haar bordje,
de wijkraad blijft zich natuurlijk inzetten op:









Woon – en woonomgevingzaken.
Het verkeer en parkeerbeleid.
Signaleren.
Overlast hangjongeren.
Het groenonderhoud.
Speelruimte.
Tegengaan van verpaupering.
Zorg.

Nieuwbouw en herstructurering.
In wijk West zijn een aantal
herstructureringsprojecten gestart. De
Raadsliedenbuurt is gereed en de
Staatsliedenbuurt bijna.
Ook is met de nieuwbouw op het Laantje van van Iperen en de Broekgraaf
begonnen.
Binnenkort wordt gestart met de sloop en nieuwbouw van de Siemensstraat,
Rozenstraat, Tulpstraat en het Lingeplein gebied. Na de sloop van de woningen
worden nieuwe sociale en koopwoningen terug gebouwd.
De wijkraad wil betrokken worden bij nieuwbouw en herstructureringsplannen.

Groenonderhoud en wegen.
Het is zeer belangrijk dat buurten waar geen plannen voor zijn ook de volle aandacht
krijgen. Er mag geen achterstallig onderhoud aan groen en wegen ontstaan. Ook
moeten er plannen worden gemaakt om de nieuwbouwprojecten goed aan te laten
sluiten bij de bestaande buurten. Het mag niet zo zijn dat je over tien jaar moet
constateren dat er afscheidingen zijn tussen nieuwe en oude buurten.
Ook de problematische verkeerssituaties in de wijk die de nieuwbouw met zich
meebrengt vraagt veel aandacht.
Er moet geïnvesteerd worden in goede ontsluitingswegen.
De wijkraad gaat hiervoor regulier overleggen met betreffende ambtenaar.
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Overleg.
In de wijk zijn buurtgroepen, scholen, verzorgingshuis, het winkelcentrum, wijkagent
en de gemeente actief. Het is voor de wijkraad belangrijk met allen contacten te
onderhouden. Zeker als in een buurt of de wijk werkzaamheden aan het riool, het
groen of speeltuinen worden verricht. De wijkraad wil vroegtijdig geïnformeerd
worden over werkzaamheden en meepraten over veranderingen in de wijk. Ook wil
de wijkraad de mening van de bewoners meenemen in het overleg naar de
gemeente.
Hiervoor gaat de wijkraad wijkavonden organiseren en incidenteel overleggen
met betreffende buurtbeheergroepen als het hun buurt betreft.

. Rioleringsplan.
In de gemeenteraadsvergadering van 26-11- 2015 heeft de
raad het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2020
vastgesteld. Voor wijk West betekent dit dat er voor
verschillende straten en nieuwbouwprojecten
rioleringswerken gepland staan. Meestal gaat dit samen met een herinrichting van de
straat of gebied. Goed overleg met bewoners en wijkraad is van belang om tot een
goed resultaat te komen.
De wijkraad wil in een vroeg stadium betrokken worden bij het maken van de
plannen in het kader van rioolwerkzaamheden en aanleg groenvoorzieningen.

Jongeren.
Om overlast van jongeren tegen te gaan is het belangrijk dat er activiteiten voor hen
worden georganiseerd. Ook moet een goede ontmoetingsruimte beschikbaar zijn.
Een grote rol ligt hiervoor bij het Jongerenwerk.
Bij de herinrichting van de buitenruimtes moet er rekening gehouden worden met het
plaatsen van buitenmeubilair en aanverwante zaken. Het plaatsen van bankjes en
dergelijke moet voor de buurtbewoners geen overlast door jongeren opleveren.
De wijkraad wil een rol spelen bij het tegengaan van vuurwerkoverlast.
De wijkraad signaleert waar, wanneer en welke overlast er is.
Doorspelen naar veiligheidsdiensten staat hierbij centraal.
Ook wil de wijkraad betrokken worden bij beleidszaken over veiligheid.
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Speelruimte.
In wijk West wordt momenteel veel afgebroken en gebouwd. Dit betekent ook dat
straten verdwijnen of opnieuw worden ingericht.
De wijkraad wil een belangrijke vinger in de pap hebben over zaken van betaalbare
woningen, goed ingerichte buurten en het behoud van groen en ruimte in de wijk.
Belangrijk voor de jongste bewoners is hierbij dat er voldoende speelplekken zijn.
Er moeten veilige speelplekken voor de allerkleinsten zijn, maar ook voldoende
trapveldjes voor de grotere jeugd.
De wijkraad wil in een vroeg stadium meepraten – en
denken over de herinrichtingen.

Tot slot.
De veranderde overlegstructuur vraagt een ander wijze van denken en doen. Zowel
de gemeente als de wijkraad moet hierin een duidelijk overlegvorm zien te vinden.
Duidelijk moet zijn wat de gemeente van de wijkraad vraagt, nog duidelijker moet de
wijkraad aangeven waar en hoe zij zich willen inzetten.
Voorop moet wel staan dat iedereen zich goed voelt bij de nieuwe manier van
werken. Maar ook moet duidelijk zijn wat de capaciteiten zijn van de leden van de
wijkraad. Niemand mag het gevoel hebben op zijn of haar tenen te moet lopen. Ook
moet iedereen zijn verantwoordelijkheid dragen, maar wel naar redelijk vermogen.
De wijkraad moet ervoor waken dat zij geen taken van de gemeente overneemt.

Wijkraad West Zorg voor Elkaar
Als Wijkraad willen we echter nog een verdiepingsslag maken,
samen met andere partners in de wijk willen we het welzijn van
individuele mensen of groepen mensen beter in beeld krijgen en daar waar mogelijk
verbeteren.
De Wijkraad wil zich dus ook gaan inzetten voor het welzijn van de bewoners van
wijk West.
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Wat verstaan we hieronder:
Met welzijn bedoelen we dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed
gaat met de bewoners van de wijk. In de economie gaat welzijn over de mate waarin
de mensen hun materiële en immateriële behoeften bevredigd achten.
Maar er is meer!
Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als
geluk. Geluk zit in kleine dingen die grote impact kunnen hebben.
Je kunt stellen: niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Aanleiding:
Veel van het beleid is te vangen met: De leefomgeving moet Schoon, Heel en Veilig
zijn.
Dit beleid staat en is uitgangspunt. Daar waar het niet goed gaat heeft o.a. de
Wijkraad een signaal functie en zal gevraagd en ongevraagd melding maken van de
gesignaleerde problemen.
Op het gebied van zorg en welzijn verandert er de komende jaren erg veel.
Decentralisaties van taken naar gemeenten en aan de transformatie van
overheidszorg naar meer zelfredzaamheid en samen- redzaamheid zorgen ervoor
dat een wijkraad niet alleen bezig kan zijn met de openbare ruimte.
Veel mensen kunnen de veranderingen aan, maar we constateren dat er ook een
groep mensen is die niet mee kunnen doen of mee kunnen komen. Daarnaast is er
een groep die (nog) niet mee wil komen.
We willen ook meer!
Enkele inzichten over de wijk.
In de wijk wonen veel mensen waar het persoonlijk en maatschappelijk goed mee
gaat. Kinderen en jongeren gaan met plezier naar school, zijn lid van een vereniging
en kunnen buiten spelen. Er wonen veel vrijwilligers die zich inzetten voor hun
vereniging of omgeving.
Een ieder beseft en weet dat er wellicht in Leerdam -West in verhouding meer
mensen wonen die het of financieel lastiger- of een lager opleidingsniveau hebben.
Tevens bestaat de wijk voor de één meer uit los zand, waar veel diversiteit is, maar
mensen naast elkaar leven en soms iets samen doen, voor de ander is die
samenhang er meer binnen gemeenschappen, maar niet in het geheel.
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De samenhang lijkt persoonsafhankelijk. Bovenal komt eruit dat mensen ook naast
elkaar kunnen leven zonder uit te gaan van volledig opgaan in elkaar, maar dat het
kennen en gekend worden het belangrijkste is en dan vanuit het positieve zodat
wanneer het echt nodig is, we elkaar ook nog steeds weten te vinden.
Naast deze constateringen weten we dat er
bewoners in de wijk zijn die: eenzaam zijn,
psychische problemen hebben, lijden aan hun
verslaving, financiële problemen hebben, bang
zijn voor huisuitzetting, niet weten of ze vandaag
iets te eten hebben, geen boodschappen kunnen
doen i.v.m. beperking. Tevens zijn er mensen die
aan het einde van hun geld nog een stuk maand
over hebben.
De kans bestaat dat door de bezuinigingen van de overheid er mensen aan de kant
komen te staan met een beperking. Wellicht kan er een brug geslagen worden voor
deze mensen. Dus passend werk voor mensen met een handicap.
Uit bovenstaande kun je doelgroepen benoemen maar het is zeker niet compleet.
Er moet ook oog zijn voor: Lichamelijk en verstandelijke gehandicapten, moeilijk
bemiddelbare mensen, personen met WW-uitkering met psychische of sociale
problematiek en de vluchtelingen die zich als statushouder in wijk west vestigen, ….
En dan zijn we nog niet volledig.
We kunnen ook meer!
De Wijkraad west wil samen met de Gemeente, de professionals en wijkbewoners
zoeken naar mogelijkheden om het welzijn van bewoners van wijk west te
verbeteren. We kunnen niet verder springen dan dat de polsstok lang is, maar
volgens ons zijn er meer kansen dan bedreigingen.
Wat willen we gaan doen
Overleg organiseren met vertegenwoordigers uit de verschillende professionele en
vrijwilligers organisaties. Dit overleg zal projectmatig en in Themagroepen
plaatsvinden.
De themagroepen zijn de ogen en oren van de wijk en geven
de signalen door aan de bevoegde instanties. De Wijkraad
kan hier een schakel in zijn. Er kunnen gevraagd en
ongevraagd adviezen ontstaan die dan neergelegd kunnen
worden bij de betrokkenen instanties. We gaan niet
vergaderen om het vergaderen en zullen per thema bekijken
hoe vaak er een bespreking moet zijn. Wat de Wijkraad
betreft zijn de acties praktisch van aard. Het gaat erom dat de betreffende bewoners
daadwerkelijk een stap(je) verder komen. De privacy van de bewoners moet ten allen
tijde gewaarborgd blijven.
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Wat willen we bereiken







Praktische hulp voor een individuele bewoner of een groep bewoners.
Gaten dichten die vallen als gevolg van de decentralisaties.
Wie moet er in actie gaan komen?
Laagdrempelige communicatie.
Eenvoudige zorg die door vrijwilligers te leveren zou kunnen zijn.
Overdracht aan professionals waar noodzakelijk.

Thema’s kunnen zijn:











Sociaal isolement, zorg voor elkaar
Schulden, financiën, budgetcouching
Sociale activering
Integrale aanpak
Ondersteuning statushouders
Ondersteuning mantelzorgers
Zorgmijder
Participatie
Afstand arbeidsmarkt, scholing
…………….

Onze ogen zijn gericht op kwetsbare burgers van Wijk west (uit ouderen, jongeren,
mensen met een beperking of met psychiatrische problematiek).
Financiële dragers kunnen zijn: Gemeente, AWBZ en de Wmo. RSD, maar ook
vanuit jeugd en participatie.
Indien nodig wordt i.s.m. de gemeente gekeken of er gefaciliteerd kan worden bij
huisvesting.
Mogelijke partners voor de themagroepen.
Rivas Zorggroep, Stichting Philadelphia Zorg, Stichting Welzijn, Syndion, AV
Zorggroep (Emma Zorg), Sociaal Team, Voedselbank, Stichting Dienstwerk,
Pauluskerk Europaplein, Avres,(Sociale Dienst), Stichting Jeugd en Jongerenwerk
Midden Holland, Buurtbeheergroepen, Seniorenraad, Platform gehandicapten, Het
onderwijsveld, Taaltraject, Gemeente Leerdam, Kleurrijk Wonen, Kleefkracht,
Molukse stichting Masa Depan, Vereniging El Mouahidine, Europaplein Samen
actief, Buurttoezicht, Burgerwacht, Blauwzaam (na ondertekening peopleconvenant.
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