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Zeebuurt wordt ‘Hartveilig’ met AED
In de Zeebuurt is op verzoek van het
wijkplatform een Automatische Externe
Defibrillator (AED) geïnstalleerd in het kader van Hartveilig Wonen. Deze AED is 24
uur per dag beschikbaar voor vrijwilligers
die zich hebben aangemeld via www.
hartveiligwonen.nl. Met Hartveilig Wonen
wordt de acute zorg verbeterd door een
krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en AED’s. Dit netwerk biedt acute
hulp bij een hartstilstand. U kunt zich ook
als vrijwilliger aanmelden.
Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Ne
derland getroffen door een hartstilstand.
Dit kan overal gebeuren: op het werk, in
huis, tijdens het sporten of op straat. De
kans op overleven is het grootst wanneer
er binnen zes minuten acute hulp wordt
verleend. Een ambulance kan niet altijd
binnen deze cruciale minuten arriveren.
Vrijwilligers die zijn aangesloten bij Hartvei
lig Wonen bieden deze acute hulp in veel
gevallen wel. Het aantal sterfgevallen
wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.
De gemeente draagt daaraan bij door het
plaatsen van zes AED’s in beveiligde kasten.
De locaties zijn in de binnenstad (2), Zee
buurt, Stadsdennen en Hierden (2). Vrijwilli
gers die zich hebben aangemeld, worden
bij een hartstilstand via sms opgeroepen
en verwezen naar de dichtstbijzijnde AED.

Die kunnen zij meenemen uit de kast met
een speciale code die ze per sms ontvan
gen.

Vrijwilligers gezocht
Inwoners, maar ook mensen die in Harder
wijk werken, zijn hard nodig om Hartveilig
Wonen succesvol te maken. Iedereen die
woont en/of werkt in Harderwijk of Hier
den kan zich opgeven als vrijwilliger. Een
aantal zaken is hierbij belangrijk:
- U heeft een erkende reanimatie/AED-
training gevolgd of bent bereid deze te
volgen.
- U bent in het bezit van een mobiele telefoon om sms-berichten te kunnen ontvangen en verzenden.
- U heeft kennis van de straten in uw directe woon- en/of werkomgeving.
- U bent gezond en kunt zich gedurende
korte tijd flink inspannen.

AED’s gezocht
Organisaties, verenigingen, instellingen of
particulieren die een AED hebben, kunnen
het apparaat aanmelden op www.hartveiligwonen.nl. Deze AED’s kunnen dan bij een
calamiteit binnen Hartveilig Wonen ingezet
worden. Het is ook mogelijk daarbij tijdstip
pen aan te geven waarop de AED beschik
baar is (bijvoorbeeld alleen tijdens ope
ningstijden).

Sociaal activeerder Goed Bezig:
Fabian Hemmers, tel. 434 656
of via fabian.hemmers@welzijnharderwijk.nl

Aanmelden
Wijkagent Jurion Veenstra

Het aanmelden als vrijwilliger of van de AED kan via
tel. 0900 8844
www.hartveiligwonen.nl. Hier vindt u ook meer informatie
of via jurion.veenstra@no-gelderland.politie.nl
over het project. U kunt ook uw vragen stellen via
Twitter: @polzeebuurt
hartveiligwonen@connexxion.nl of tel. 0900 321 25 80.
Aanmelden AED’s en vrijwilligers:
www.hartveiligwonen.nl
Heeft u vragen of klachten:
zeebuurt@harderwijk.nl
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Voordelen van een goed geïsoleerde woning

“

Budget aangevraagd om
wijkplannen uit te voeren
Het wijkplatform Zeebuurt heeft voor alle
geplande activiteiten die we s amen met de
buurt willen uitvoeren, een budgetaanvraag
ingediend bij de gemeente Harderwijk.
De activiteiten variëren van zaken die met
de groenvoorziening te maken hebben tot
en met een (hopelijke) tentoonstelling van
de Zeebuurt Vroeger (“Opa, kijk ik vond op
zolder”) in het toekomstige SWO buurthuis
aan de Laan 1940-1945. Een wijkschouw
staat gepland in april, een nieuwe verkeersactie in mei, een ’voortuin in de schijnwer
peractie’ in juni, Nationale Burendag in september. Om maar een greep uit de acties te
noemen.

Helpt u mee?
Het wijkplatform zoekt actief naar buurt
bewoners die willen helpen met de uitvoering van al deze plannen. U hoeft niet elke
vergadering bij te wonen, maar uw bijdrage
in de uitvoering binnen de werkgroepen
kan van veel waarde zijn. We hebben inmiddels een werkgroep Groen, werkgroep
Verkeers(veiligheid) en een werkgroep Cultuur. Op www.wijkplatformzeebuurt.nl kunt
u zich aanmelden. Ook staan op deze website het wijkplan 2012 alsook de budget
aanvraag met alle activiteiten, onder
’Nieuws van het wijkplatform’.
Wilt u eens een vergadering bijwonen of
ons bezoeken om te praten over wat u kunt
betekenen voor uw eigen wijk, meldt u dan
ook aan via de website. Of kom eens langs
bij een van de huidige leden van het wijkplatform. Onze f oto’s staan op de
website, er woont altijd wel iemand
in uw directe omgeving die u kent.
Henk Meeuwisse
voorzitter wijkplatform

“

Gemeente Harderwijk stimuleert het isoleren van woningen. Inwoners kunnen hiervoor een
subsidie aanvragen. De subsidieregeling is een uitvloeisel van het milieubeleid, waarin
aspecten als duurzaamheid en leefbaarheid van de woonomgeving een belangrijke plaats
innemen. Centraal hierin staat het tegengaan van de klimaatveranderingen door onder
andere het verminderen van het energieverbruik en de daarmee gepaarde uitstoot van het
broeikasgas CO2.

Lagere energiekosten
Een goed geïsoleerde woning heeft diverse voordelen. Zo vermindert gevelisolatie het ver
lies van warmte naar buiten. Hierdoor daalt het energieverbruik, waardoor de uitstoot van
koolstofdioxide (CO2) wordt verminderd. Een lager energieverbruik merkt u direct in uw
portemonnee. Goede isolering vermindert ook de tocht in uw huis en de kans op vocht
problemen wordt kleiner. Hierdoor blijft het in de winter behaaglijk warm in huis en kunt u
in de zomer genieten van een koele woning. Alle redenen om uw huis goed te isoleren:
meer comfort, lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot.

Aanmelden subsidie
Particuliere woningbezitters die willen investeren in het isoleren van hun woning, kunnen
gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Harderwijk. Voor woningeige
naren stelt de gemeente 1/3 van de kosten (met een maximum van € 500,-) per woning
beschikbaar voor het aanbrengen van dak-, vloer- en/of spouwmuurisolatie. Dit zolang het
subsidieplafond van € 100.000,- nog niet bereikt is.

Bekijk voorbeeld in de wijk
Wilt u niet direct naar de gemeente stappen, maar eerst meer informatie over wat isolatie
voor u kan betekenen? Kom dan eens langs bij de voorzitter van het wijkplatform Henk
Meeuwisse aan de Jan Azn. Leeghwaterstraat 2. Hij kan uit eigen ervaring vertellen over de
recente isolatieplannen van zijn woning, die stamt uit 1970, en antwoord geven op vragen
die bij u leven.
Informatie via de gemeente of kijk op www.harderwijk.nl/duurzaam.
		
						
			
			

Nieuw Zeebuurtpark: ruimte voor groen en ontmoeting
Het Zeebuurtpark ligt aan de oostkant van
de wijk. Het is het enige grote groene ge
bied in de Zeebuurt. Het park wordt door
jong en oud veel gebruikt voor sport en
spel. Voor de noordoostkant bestaan plan
nen voor een grootschalig complex met
winkels die van de Zeebuurt wordt ge
scheiden door een appartementencom
plex. In de nieuwe situatie wordt het Zee
buurtpark aan beide zijden omgeven door
bebouwing. Hierdoor is een nieuwe parkin
richting gewenst.

Het proces
In oktober 2009 zijn een viertal inrichtings
modellen gepresenteerd. Hieruit is een
voorkeursmodel naar voren gekomen. Dit
model is verder uitgewerkt tot een voor
lopig ontwerp, waarin de wensen van de
bewoners van de Zeebuurt zoveel moge
lijk zijn verwerkt. In mei 2010 hebben ver
schillende buurtbewoners aangegeven
dat het fietspad beter aan de zijkant van
het park kan liggen in plaats van door het

park heen. Dit is verwerkt in de laatste ont
werptekening (zie afbeelding).

Sportieve activiteiten
rondom kunstgrasveld
Flevoweg
Eén jaar als wijkagent
in de Zeebuurt

Het ontwerp
In het ontwerp zijn sociale veiligheid,
speelmogelijkheden, toegankelijkheid en
beleving belangrijke aandachtspunten. In
zet van de nieuwe inrichting is het behou
den van zoveel mogelijk bomen en be
staande speelvoorzieningen. Nieuwe
bomen en speelvoorzieningen krijgen daar
zorgvuldig een plekje tussen.
Naast het fietspad die de lengterichting
van het park a ccentueert, zijn er wandel
paadjes. De waterberging wordt opgelost
in een viertal glooiende kommen waarin
het overtollige regenwater in de ondergrond kan infiltreren. Het ontwerp staat
ook op de website met een nadere
toelichting: www.wijkplatformzeebuurt.nl

Vervolg
Binnenkort zal dit ontwerp door het college
van B&W worden
vastgesteld. De aanleg van het park
kan helaas nog
wel even duren.
Dat komt omdat
de aanleg pas
kan plaatsvinden na de
bouw van het
geplande appartementencomplex. Door
de huizencrisis
zijn nog te weinig
appartementen
verkocht om de
bouw nu al te starten.

“Bijna een jaar ben ik alweer wijkagent van
de Zeebuurt. Ik merk dat ik steeds bekender wordt met de wijk en de problematiek.
Ook de bewoners en de taal die jullie spreken raak ik steeds eigener mee. Ik merk
dat bewoners van de Zeebuurt soms wat
directer zijn in hun manier van communiceren. Aan de ene kant is dat even wennen maar aan de andere kant vind ik dat
wel prettig want ik weet precies wat ik aan
u heb. “
Al langere tijd leeft er in de Zeebuurt de
vraag onder bewoners of er meer structuur
zou kunnen komen in het aanbod van
sportactiviteiten voor kinderen en jonge
ren. De huidige situatie is dat (jonge) kin
deren regelmatig worden weggestuurd
door oudere kinderen of dat ze niet mogen
meedoen. Goed Bezig en Welzijn Op Maat
hebben deze vraag opgepakt en de insteek
is om het aanbod voor meerdere doelgroe
pen te verbreden.
Vanaf maart 2011 is Goed Bezig gestart
met het aanbieden van sportieve activitei
ten voor de doelgroep 6 tot 16 jaar. Zo zijn
er op elke vrijdagmiddag van 15.00 tot
17.00 uur sportactiviteiten, begeleid door
een stagiair van Goed Bezig en een paar
buurtbewoners. Ter ondersteuning van
deze buurtbewoners is nog meer betrok
kenheid van de bewoners bij het kunst
grasveld aan de Flevoweg gewenst.
Kortom, wilt u ook graag dat er meer sport
activiteiten in de Zeebuurt komen voor kin
deren en jongeren? En zou u een bijdrage
willen leveren? Neem dan contact op met
Welzijn op Maat en Goed Bezig.!

“Ik heb het afgelopen jaar geprobeerd om de
wijk en de knelpunten te leren kennen. Dit is
wel goed gelukt. Ook heb ik geprobeerd om
zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn. Ik
merk dat dit niet altijd lukt door de cursus die
ik op dit moment volg. Begin mei komt hier
een eind aan en ik hoop dan weer meer
zichtbaar te zijn in de wijk. Ook mijn andere
deelwijken hebben mijn aandacht nodig en
ook dat is een kwestie van aandacht verde
len. Ik hoop dat jullie hier begrip voor heb
ben. Weet dat ik in ieder geval oog heb voor
de wijk en de knelpunten die er zijn.”

Veel bedrijvigheid in de wijk
“De Zeebuurt is een wijk waar ik graag mag
zijn door het hoge sociale karakter. Als ik op
een zonnige dag in de wijk ben, in de auto,
op de scooter of te voet, is er altijd bedrijvig

heid op straat. Ik vind dit heel prettig.
Spreek mij dan ook vooral aan. Ook als ik
niet in de wijk te vinden ben, kunt u mij al
tijd bereiken via e-mail, telefoon of twitter.
Waar nodig zoek contact met mij en breng
mij op de hoogte van zaken die spelen. Al
leen dan kan ik er iets mee als wijkagent.”

Samen zoeken naar passende
oplossingen
“Afgelopen jaar heb ik mij bezig gehouden
met verschillende zaken die spelen in de
wijk. Het parkeerprobleem en Harders Plaza
zijn daar voorbeelden van. Niet overal is een
passende oplossing voor maar het is goed
om met mij en de andere partners in con
tact te blijven en te zoeken naar mogelijke
oplossing voor zaken die spelen in de wijk.
Bovengenoemde zaken blijven mijn aan
dacht houden en ook ontwikkelingen die
de wijk mee gaat maken met betrekking tot
het Waterfront en aankomende veranderin
gen met betrekking tot groen, verkeer en
Harders Plaza blijven onder mijn aandacht.
Ik kan dit echter niet alleen en heb daar de
hulp van mijn partners en u als bewoners
hard bij nodig. Neem daarom ook contact
met mij op als u zaken hebt die invloed heb
ben op de openbare orde, veiligheid of leef
baarheid in de wijk. “
Jurion Veenstra, wijkagent Zeebuurt

