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Versterking bij wijkplatform
Samen oplossingen zoeken
In deze nieuwsbrief leest u over activiteiten
voor alle leeftijden, vóór en door de wijk.
Zeebuurters zijn betrokken bij hun buurt.
Dat blijkt wel uit de inzet van bewoners,
daar waar het de directe omgeving betreft.
Als buurtbewoner heeft u eigen ideeën. Met
het wijkplatform voorop zoeken we naar
manieren om die ideeën op tafel te krijgen.
Met de bedoeling om dingen te doen waar u
in de Zeebuurt behoefte aan heeft.
De buurtbewoners in het wijkplatform zetten zich in op meerdere fronten. Voorbeelden zijn de aandacht voor de verkeersveiligheid, beter groen in de wijk en de inperking
van de overlast van de Harder. Uit die acties
blijkt ook het nut van overleg en samenwerking. De lijnen tussen wijkagent, de wijkbeheerders van UWOON en gemeente en de
opbouwwerkers zijn kort en goed.
Dat neemt niet weg dat aanpak van verbetering tijd kost. Het duurt vaak te lang voordat
resultaten zichtbaar worden. Alle partijen
zijn zich dat bewust en proberen vaart te
maken. Bij de meeste artikelen in deze
nieuwsbrief staan contactgegevens. Aarzelt
u niet contact op te nemen, uw reactie helpt
ons om betere prestaties te leveren.

Wethouder Laurens de Kleine

In de vorige nieuwsbrief van december 2010
stelden wij u het wijkplatform voor. Inmiddels is
het wijkplatform uitgebreid met twee bewoners van de Laan 1940-1945; Jan Hannessen en
Jacq Timmer. Het wijkplatform is blij met deze
versterking en kan altijd meer hulp gebruiken.
Er is en blijft veel te doen in de Zeebuurt. Ook
u kunt uw steentje bijdragen. Het wijkplatform
zoekt niet alleen buurtbewoners die mee willen
denken over de activiteiten, er moeten ook
activiteiten aangepakt en uitgevoerd worden,
zoals de verkeerscampagne Zeebuurt 2011 (lees
meer op pagina 2).
Website in de lucht
Ook de website www.wijkplatformzeebuurt.
nl van het wijkplatform is online. U kunt hier
terecht voor informatie over het wijkplatform,
nieuws uit de buurt en kunt u diensten en producten vragen en aanbieden. Uw informatie

Verkeersochtend op zaterdag
28 mei van 10.00 tot 13.00 uur!

voor op de website kunt u aanleveren via info@
wijkplatform-zeebuurt.nl.
Wijkplan bijna gereed
Het wijkplatform is bijna klaar met het wijkplan.
Het wijkplan wordt een praktische lijst van de
onderwerpen waarvan u als wijkbewoner heeft
aangegeven dat ze belangrijk zijn om aan te
pakken. In het wijkplan komt ook te staan op
welke manier dat gaat gebeuren: in samenwerking met bewoners, gemeente en organisaties.
De wensen en ideeën die door velen van u
zijn aangedragen bij de ansichtkaartenactie en
de wijkbijeenkomst vormen het uitgangspunt
van het wijkplan. Zodra het wijkplan gereed is,
ontvangt u een uitnodiging voor de toelichting
op het wijkplan. Het plan is de basis waarmee
wij samen aan de slag gaan. Goede ideeën
kunnen altijd worden toegevoegd. Neemt u
daarvoor contact op met het wijkplatform via
info@wijkplatform-zeebuurt.nl of tijdens één
van de bijeenkomsten van het wijkplatform. De
vergaderdata staan op de website.

Kom naar de verkeersochtend en doe mee
met de verkeersquiz. Hieronder alvast een
voorproefje om te testen of u de nieuwe en
bestaande verkeersregels kent:
l Mag een inhalende bromfietser een doorgetrokken streep tussen fietsstrook en
rijstrook overschrijden?
l Wat is zoal van invloed op de remweg
van auto’s?
l Moet u bij plotseling opkomende mist
doorrijden, het gas loslaten of remmen?

Samen werken aan een
verkeersveiliger Zeebuurt
In de maand mei wordt de verkeersveiligheid in de Zeebuurt onder de aandacht
gebracht. Wijkbewoners, het wijkplatform,
basisschool Het Kompas, de politie, Welzijn
op Maat en de gemeente zetten zich samen
in om de verkeersoverlast te verminderen en
de verkeersveiligheid te verhogen.
Uit cijfers blijkt dat het aantal meldingen van
verkeersoverlast in de Zeebuurt hoger ligt dan
gemiddeld in Harderwijk. Veel bewoners zijn
bezorgd over de hoge snelheid waarmee automobilisten door hun wijk rijden. Meestal zijn de
hardrijders zich niet bewust van het gevaar

dat zij veroorzaken. Het doel van de campagne
is om mensen bewust te maken van hun eigen
verkeersgedrag en daarmee de verkeersoverlast in de Zeebuurt te verminderen.
Affiches en een film
Er worden affiches in de wijk opgehangen
waarop wijkbewoners en kinderen uit de buurt
de automobilisten vragen om minder hard te
rijden.
Daarnaast gaan de kinderen uit de wijk een film
maken, waarin het verkeer in de Zeebuurt te zien
is door de ogen van de kinderen. De kinderen geven hun mening over onveilige situaties in de wijk.

Kinderen die willen meehelpen met het maken
van de film, kunnen zich opgeven bij Mirije Oude
Lansink, m.oudelansink@seinpost.com.
Afsluiting met verkeersochtend
De campagne wordt afgesloten met een verkeersochtend op zaterdag 28 mei van 10.00u tot
13.00 uur in en om Harders Plaza. De kinderen
uit de wijk tonen voor het eerst de verkeersfilm,
er is een quiz met vragen over verkeerssituaties
en er zijn tal van leuke activiteiten voor jong
en oud. U kunt uw fiets laten controleren, meedoen aan een fietswedstrijd, in een simulator
ervaren hoe rijden onder invloed is en uw fiets
‘pimpen’. Aan de kinderen worden verkeerstassen uitgedeeld.
Voor de verkeersochtend worden nog vrijwilligers gezocht. Meldt u zich daarvoor aan bij
Henk Meeuwisse,
henk@wijkplatform-zeebuurt.nl.

Een nieuw bestemmingsplan voo
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening
moet de gemeente iedere tien jaar het
bestemmingsplan herzien. Aangezien de bestemmingsplannen voor de wijk Zeebuurt
verouderd zijn, wordt in 2011 voor
deze wijk een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het behoud van het
karakter van de Zeebuurt staat
centraal. Daarnaast wordt een
flexibele regeling opgenomen voor de locaties die
de komende jaren door
UWOON worden herontwikkeld. Hierdoor
kan het gewenste plan
te zijner tijd binnen
vastgestelde kaders
mogelijk worden
gemaakt.

Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan wordt het gebruik van
de grond geregeld, bijvoorbeeld of de grond
is bedoeld voor wonen of winkels. Ook geeft
een bestemmingsplan regels voor gebouwen.
Het bestemmingsplan is een bindend plan
voor zowel de gemeente als de inwoners. De
gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.
Bouwvergunningen moeten worden getoetst
aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt dus wat en hoe ergens gebouwd
mag worden.
De wijk blijft zoals het is
Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan
Zeebuurt is om de bestaande situatie opnieuw
vast te leggen, waarbij de bouwrechten uit het
huidige bestemmingsplan zoveel mogelijk worden overgenomen. De (bouw)regels zullen wel
worden aangepast aan de eisen van deze tijd.
De wijk Zeebuurt blijft dus zoals het is. Er zullen
geen grote veranderingen plaatsvinden.
Voor een aantal locaties dat de komende jaren
door UWOON wordt vernieuwd, wordt een
flexibele regeling opgenomen. Er wordt een kader
vastgelegd waarbinnen de ontwikkeling door
middel van een wijzigingsplan mogelijk wordt
gemaakt. Zo’n wijziging van de bestaande situatie
wordt altijd in overleg met de buurt gedaan.

De wijkagent behandelt ondermeer klachten
over jeugd-, drugs- en drankoverlast, inbraken
en vernielingen. Natuurlijk is hij het
aanspreekpunt bij wijkgerelateerde
politiezaken die om een structurele
aanpak vragen.

Gesprek met de nieuwe wijkagent Zeebuurt
Door Lex Schuijl
In de Zeebuurt is hoofdagent Jurion Veenstra
als wijkagent aan de slag gegaan. Hoofdagent
Jurion Veenstra maakt deel uit van het Team
Harderwijk van het District Noord-West Veluwe.
Hij is eind februari als wijkagent begonnen.
Samen met zijn echtgenote en kinderen woont
hij in Vollenhove. Dat betekent wel elke dag 56
km op en neer. “Och, ik vind het niet erg om
elke dag naar Harderwijk te rijden en zeker niet
omdat ik er met veel plezier werk.”
Als wijkagent draagt hij verantwoordelijkheid
voor de vier deelwijken Zeebuurt, Lorentz,
Frankrijk en Hierden. De meeste tijd en aandacht vraagt het uitgaansgebied. “Ik heb de
wijk overgenomen van Henk-Jan Heerze. Ja,

or Zeebuurt
Mocht u zelf ideeën of wensen hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot bouwmogelijkheden
op uw kavel, laat het ons dan vóór 30 mei weten
via c.vandenbedem@harderwijk.nl. Meldingen
over onderhoud, overlast en dergelijke kunt u
rechtstreeks melden aan Snel Herstel, tel. 411 333
of snelherstel@harderwijk.nl.
Procedure
De voorbereidende werkzaamheden voor het
bestemmingsplan zijn begonnen. Het is de
bedoeling om deze zomer een voorontwerpbestemmingsplan klaar te hebben. In het voorontwerp zijn de concrete bestemmingen opgenomen en zijn de (bouw)regels geformuleerd.
Als deze zomer het voorontwerpbestemmingsplan klaar is, wordt dit ter inzage gelegd voor
inspraak. Deze eerste stap in de procedure
wordt op de gebruikelijke manier bekend
gemaakt via de gemeentepagina in Het Kontakt
en op de gemeentelijke website.
Informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan of het inbrengen van ideeën en/of wensen,
kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte
& Economie, Caroline van den Bedem,
tel. 411 342 of c.vandenbedem@harderwijk.nl.

ik viel al meteen met mijn neus in de boter bij
een bezoek aan Harders Plaza. In combinatie
van alcohol en drugs kan de uitgaansjeugd veel
narigheden veroorzaken waarbij ook bedreigingen zeker aan de orde zijn. Daarom zijn
goede contacten en sluitende afspraken met de
eigenaars heel belangrijk om de zaak op orde
te houden.”
Het politievak
De 40-jarige hoofdagent is zes jaar geleden bij
de politie gegaan en na een vierjarige opleiding
als hoofdagent van school gekomen. “Daarvoor
heb ik binnen de vier muren van een metaalverwerkingsbedrijf gewerkt en die kwa-

men op gegeven moment echt op me af. Hier, bij
de politie, ben je heerlijk in de buitenlucht bezig. Toch is het wel even wennen geweest. Met
name het thuisfront heeft moeten wennen aan
de onregelmatige diensten die dit politievak
toch met zich mee brengt. In mijn vrije tijd sport
ik graag en ik ben helemaal verslingerd aan
survival. Verder wandel ik graag met mijn vrouw
en twee kinderen in de natuur.”
“Naast mijn politietaken heb ik me vooral met
milieuaspecten bezig gehouden. In mijn nieuwe
functie wil ik een goede band met de bewoners
opbouwen. Uiteraard is mijn inzet om ook
duidelijk zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn.
Ik vind het een mooie uitdaging en daarbij is
zeker de combinatie van verantwoordelijkheid
en een goede interactie heel belangrijk.”
Persoonlijk contact
“Tot slot wil ik de bewoners ook attenderen
dat ze me ook persoonlijk kunnen spreken of
twitteren. Ons team heeft een twitter-account
onder de naam @polharderwijk. Ik ben elke 1e
en 3e dinsdag van de maand van 15.00 tot 16.00
uur in het wijkgebouw Havenkwartier voor de
wijkbewoners beschikbaar.”

Sanering voormalige moestuinen
In de omgeving van Harderwijk is in het
verleden op grote schaal asbestmateriaal
gebruikt. Bij de voormalige moestuinen achter
het Havenkwartier is dit materiaal toegepast als
perceelsscheiding, verharding van paden en
het maken van kleine schuurtjes. De afgelopen
jaren is gebleken dat dit materiaal, indien niet

voldoende afgedekt, gezondheidsrisico’s met
zich meebrengt. Daarom heeft de gemeente
vorig jaar de zichtbare, op het maaiveld liggende, asbestplaten verwijderd en is onderzoek gedaan naar asbest in de bodem. Uit dit
onderzoek is gebleken dat de grond asbest
bevat. Deze is dan ook recent gesaneerd.

Ontwikkelingen de Harder
De gespreksgroep de Harder (buurtbewoners
Frans van Zetten, René Nijsse en Henk Schipper) overlegt regelmatig met de directie van de
Harder. Doel is om gezamenlijk de overlast te
beperken.
Afscheiding naar de buurt
Met de bouw van het appartementencomplex
De Coulisse zal ook een muur gebouwd
worden als afscheiding tussen de Harder en
de Zeebuurt. Door de recessie laat de bouw op
zich wachten, daarom wordt er een tijdelijke
afscheiding gemaakt. Vanaf het tankstation
richting het fietspad en de spoorwegovergang
wordt een zandwal neergelegd. Vandaar wordt
langs de spoorlijn het bestaande groen dicht
geplant met een meidoornhaag. Hierdoor gaat
de doorgang bij de spoorwegovergang definitief dicht.
Surveillance MPL
Op zaterdagavonden tussen 22.00 en 4.00 uur
loopt het bedrijf MPL rondes door de wijk. Dit is
in 2009 toegezegd door het college, omdat wijk-

bewoners overlast ervoeren van bezoekers van
de Harder. De overlast is nog steeds aanwezig,
daarom heeft de gespreksgroep de afspraken
aangescherpt:
- De gemeente geeft MPL opdracht geeft tot
intensieve surveillance.
- De MPL surveillanten leggen contact met de
beveiligers van de Harder.
- De wijkagent blijft geïnformeerd.
- De gemeente verlengt de surveillance op
zaterdagavonden tot na de zomer. Daarna
ligt de verantwoordelijkheid weer bij de
politie.
Te weinig taxi’s
Er zijn te weinig taxi’s die de bezoekers van
de Harder van het terrein kunnen vervoeren.
Hierdoor blijven veel bezoekers rondom de
Harder en in de Zeebuurt hangen. Taxi’s willen
niet rijden of hebben te weinig vergunningen.
De gespreksgroep kan hierin niets afdwingen.
Zij hoopten dat het busproject zou slagen, maar
het busproject is gestopt omdat er geen belangstelling voor was.

Action viert feest
in Harderwijk
Op zaterdag 14 mei organiseert Harders
Plaza het personeelsfeest voor alle
250 vestigingen van de firma Action.
Een paar dagen voorafgaand aan het
evenement wordt er in Harders Plaza
hard gewerkt aan alle voorbereidingen.
Zo gaat de kartbaan een aantal dagen
dicht en ook het uitgaanscentrum is een
dag voor- en na 14 mei niet toegankelijk
voor openbaar gebruik.
De bezoekers worden tussen 18.30 en
20.30 uur afgezet met touringcars en om
24.00 uur is het feest afgelopen. Harders
Plaza streeft ernaar om omstreeks
1.00 uur het terrein vrij te hebben
van bezoekers, touringcars en auto’s.
Het uitgaanscentrum blijft gedurende
de opvolgende nacht gesloten voor
publiek.

Kinderen maken kennis met sport
De gemeente organiseert een sportstimuleringsproject in de Zeebuurt en Stadsdennen. Het
project is bedoeld voor kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van de basisscholen in de wijken.
In samenwerking met de scholen en sportverenigingen kunnen de kinderen kennis maken
met sport. De kinderen kunnen zo ervaren dat
sporten leuk en ook gezond is.
Van april tot en met juni brengen vijf sportverenigingen uit Harderwijk een bezoek aan de
basisscholen De Dominicus, De Schakel, Het
Kompas en De Al Islaah. Tijdens de gymlessen
worden verschillende sporten gegeven, waar-

onder badminton, gymnastiek/ turnen, zelfverdediging, atletiek en unihockey. Zo kunnen
kinderen in hun eigen omgeving kennismaken
met deze sporten.
Tijdens de sportieve periode schenken de
scholen ook aandacht aan een gezonde leefstijl.
Een gastspreker vertelt de kinderen over sport,
gezond eten en gezond leven. Om het belang
van gezonde voeding te onderstrepen krijgen
de kinderen een appel en een bekertje melk
tijdens de les. Het project wordt gezamenlijk
afgesloten met een sport- en spelmiddag op
woensdagmiddag 15 juni.

Wijkhuis Zeebuurt

‘Goed Bezig’ in de Zeebuurt
Onder het motto ‘Ouders, durf te kiezen’ zijn
Welzijn op Maat en de gemeente gestart met
het project ‘Goed Bezig’; ouders stimuleren betere keuzes te maken voor hun kinderen. ‘Goed
Bezig’ laat ouders nadenken over gezonde
alternatieven die er zijn op het gebied van voeding en beweging. De informatie is opgebouwd
rond vijf belangrijke onderwerpen. Gezonde
voeding, gezond drinken, voldoende beweging,
het belang van een dagelijks ontbijt en van het
niet drinken van alcohol.
In de Zeebuurt zijn er al verschillende activitei-

ten gestart: naschoolse activiteiten, activiteiten
op het kunstgrasveld en bijvoorbeeld het
UWOON-straatvoetbaltoernooi.
Heeft u goede ideeën voor een activiteit voor
‘Goed Bezig’? Of wilt u helpen bij een activiteit,
zoals wijklunch of het herindelen van een actiever schoolplein? Neemt u dan contact op met
Welzijn op Maat, Fabian Hemmers, tel. 434 656
of via fabian.hemmers@welzijnharderwijk.nl.
Kijkt u voor meer informatie op
www.goed-bezig.nl.

Een mooie
nieuwe
binnentuin

De planning is dat de deuren van het wijkhuis
Zeebuurt in september open gaan. Mocht u zich
alvast willen aanmelden om als vrijwilliger aan
de slag te gaan in het wijkhuis Zeebuurt, neemt
u dan contact op met Stichting Welzijn Ouderen,
Folkert Bouma, tel. 423 636.

veelheid groen is belangrijk. Ook de kwaliteit is
belangrijk, het moet er mooi uit zien.
Voor kinderen is het belangrijk dat ze in het
groen kunnen spelen. Denkt u maar eens aan
vroeger. U heeft vast ook hutten gebouwd, geklommen in bomen en over sloten gesprongen.
Buiten spelen is belangrijk voor de motorische
ontwikkeling en zo leren ze omgaan met andere
kinderen en de omgeving. Maar ook voor het
leren omgaan met risico’s is buiten spelen van
groot belang. Die mogelijkheid willen wij de
kinderen graag bieden.

De bewoners van de Zeebuurt hadden de wens
om de binnentuin tussen de Vogelstraat en de
Wouter van Damstraat opnieuw in te richten.
De gemeente heeft dit opgepakt. Samen met
de bewoners, de wijkbeheerders, Welzijn op
Maat en Marjan Deurloo ‘juffie in ’t groen’ wordt
bekeken hoe we er een prachtige nieuwe speeltuin van kunnen maken.
Groen is gezond
Uit het onderzoek ‘Vitamine G’ blijkt dat
mensen in een groene omgeving zich niet alleen gezonder voelen, maar ook gezonder zijn.
Groen is onder andere goed tegen angststoornissen, depressie, hoge bloeddruk en rug- en
nekklachten. In het onderzoek zijn verschil-

Vorig jaar opende Stichting Welzijn Ouderen
het eerste wijkhuis in Drielanden. Nu is de
stichting druk doende om in overleg met het
wijkplatform en de gemeente een tweede wijkhuis te openen in de Zeebuurt. Op de locatie
van de noodlokalen van basisschool ‘De Veste’,
aan de Laan 40-45, kan het wijkhuis ontstaan.
Voordat de deuren kunnen worden geopend
moet er nog heel wat ver- en herbouwd worden.
Dat proces gaat de komende maanden van start.
In het wijkhuis zullen ontmoeting, activiteiten
en educatie centraal staan. Ook zal het huiskamerproject hier gestalte gaan krijgen. De Huiskamer is bedoeld voor kwetsbare inwoners van
Harderwijk die behoefte hebben aan wat meer
structuur in hun dag.

lende aspecten van gezondheid onderzocht:
mensen hebben minder stress, bewegen meer,
de sociale samenhang gaat erop vooruit en
mensen voelen zich veiliger. Niet alleen de hoe-

De kracht van langzame groei
Het inrichten van een natuurlijke omgeving is
heel waardevol. De weg daarheen is minstens
zo belangrijk als het resultaat. Eigenlijk is het
nooit ‘af’ en is de omgeving continu in ontwikkeling. Het plan bedenken brengt ook mensen
samen. Het gaat niet om een snel resultaat,
maar om het kleinschalige, het rustige, de menselijke maat. Samen mooie dingen doen en het
samen laten groeien.

Doe mee aan de Buitenspeeldag
Dit jaar wordt in Nederland voor de 22e keer de
Buitenspeeldag (voorheen Nationale Straatspeeldag) georganiseerd. Op woensdag 1 juni
worden ook in Harderwijk de straten voor één
dag afgesloten voor verkeer. Kinderen kunnen
dan onbelemmerd en veilig buiten op straat
spelen. Straatbewoners organiseren zelf de
Buitenspeeldag in hun straat.

Ook in de Zeebuurt kunt u een Buitenspeeldag
organiseren. U kunt contact opnemen met Welzijn op Maat, Carolien Jansson, tel. 434 656 of
carolien.jansson@welzijnharderwijk.nl. Zodat
u weet wat precies de bedoeling is, welke taken
Welzijn op Maat heeft en wat deelnemers zelf
kunnen doen.
Om de Buitenspeeldag op een veilige en leuke

manier te organiseren, is financiële ondersteuning noodzakelijk. Jaarlijks ontvangen
deelnemende straten maximaal € 70,- uit het
beschikbare sponsorbudget na overleggen
van bonnen. Corporaties Omnia Wonen en
UWOON en de gemeente zijn de sponsors van
de Buitenspeeldag.

Mensen maken
de straat
Een leven lang in de Zeebuurt
Familie du Bois:
vijftig jaar Wouter van Damstraat
Joop (79) en Willie du Bois (74) wonen meer
dan een halve eeuw aan de Wouter van
Damstraat. Nog steeds met veel plezier. “Als
de gezondheid het toelaat, hopen we hier te
blijven wonen”, aldus het echtpaar.
In de woning bracht Willie ook een deel van
haar jeugd door. Nadat ze trouwde met Joop uit
Ermelo (“die mocht Harderwijk in…”) kwamen
ze na een aantal omzwervingen elders in
Harderwijk opnieuw in het huis in de Zeebuurt
terecht. “Dat was een hele gezellige tijd. Mensen hielpen elkaar waar mogelijk en ’s avonds
stond je soms tot middernacht buiten te kletsen.
Dat is in de loop der tijd een stuk minder geworden. Jammer”, zegt Willie.
Ze hebben nooit serieus gedacht over een verhuizing. Het leven aan de Wouter van Damstraat
is immers goed. “De huurprijs is heel mooi en
we hebben de woning steeds verder opgeknapt. Nieuwe keuken en badkamer om maar
eens wat te noemen”, vertelt Joop. Toen het

echtpaar de woning betrok, zat er geen douche
in. “Moest je de kinderen in de keuken wassen.
Dat waren andere tijden hoor…”, glimlacht
Willie. Ze is heel blij met de grote tuin achter de
woning. Machtig toch? Verder is het mooi dat
we dichtbij het centrum wonen.”
Het echtpaar du Bois behoort bij een select
gezelschap Harderwijkers dat meer dan vijftig
jaar dezelfde woning huurt. UWOON trakteerde
deze huurders onlangs op een boottocht met
een lunch. “We wilden graag onze waardering
tonen voor deze trouwe huurders”, vertelt
Hanke Gielen, vestigingsmanager van UWOON
in Harderwijk. “Ons doel is dat mensen goed
kunnen wonen, in een goede woning, in een
fijne buurt met een goed voorzieningenniveau.”
Het echtpaar du Bois hoopt dat ook, hoewel
ze zich hebben voorgenomen niet te gaan
‘martelen’. “Als het hier niet meer lukt, gaan we
gelijkvloers wonen. Maar voorlopig is daarvan
nog geen sprake”, aldus het echtpaar, dat heeft
genoten van de boottocht. “Helaas was het
mistig, zodat we weinig van de omgeving zagen.
Verder was het ontzettend gezellig, echt een
mooie dag.”

Jongeren in gesprek met de gemeente
De jeugd heeft de toekomst. In vervolg op de
enquête uit 2010 onder jongeren vond er een
gesprek plaats tussen een vijftig jongeren,
gemeenteraadsleden, wethouders en jeugdprofessionals. Er waren jongeren uit de leerlingenraden van het CCNV en RSG, via het jongerenwerk, Turkse moskee, skaters, fietscrossers,
meidenclub, etc. Vertegenwoordigers van deze
verschillende groepen hebben de avond zelf
voorbereid en vormgegeven. Aan verschillende tafels gingen zij informeel en serieus in
gesprek over ‘veilig opgroeien in Harderwijk’
en ‘jongerenparticipatie’: hoe kunnen jongeren
in het vervolg betrokken worden bij beleidsontwikkeling en uitvoering van plannen die
hen direct aangaan. Op grote flappen werden
de belangrijkste kansen op beide terreinen
gepresenteerd.
En nu verder
Duidelijk werd dat jongeren zich niet heel erg
zorgen maken over de veiligheid in Zeebuurt en
in Harderwijk. Wel is er sprake van intole-

rantie en vooroordelen omdat mensen elkaar
te weinig kennen. In sommige gevallen zien
zij cameratoezicht als oplossing, zoals bij de
Harder. Veel kansen worden er gezien in het
beter luisteren naar de jeugd, goede voorlichting en meer betrokkenheid van jongeren bij
de buurt. Ook een uitgaansplek voor zestien
jaar en ouder in Harderwijk werd een paar keer
genoemd. Naast het gebruik van allerlei vormen
van social media om de communicatie met de
Harderwijkse jeugd te bevorderen, vinden jongeren het zinvol om een wijkraad of stedelijke
jongerenadviesraad op te richten. Momenteel
denkt een groepje enthousiaste jongeren onder
begeleiding van het jongerenwerk na over de
manier waarop dat vorm kan krijgen. Na een
gedachtewisseling met een delegatie van de gemeenteraad moet een concreet plan uitgewerkt
worden. Duidelijk is dat er van beide kanten
enthousiasme is, een goede basis om verder
aan de slag te gaan!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Daniël Kolenberg via dk@jeugd-punt.nl.

Vorig jaar kwamen bewoners van de Leemanstraat en omliggende straten bijeen om te
praten over knelpunten in de wijk. Dit jaar
kwamen bewoners van de Flevoweg, Groentjesweg, Ir. Wortmanstraat, Ir. Blocq van
Kuffelerstraat, Lovinkstraat en een gedeelte
van de Laan 40-45 en Holzstraat bijeen. Zij
spraken over verschillende knelpunten in de
eigen buurt.
Bewoners ervaren overlast van bezoekers
van de Harder, door te hard rijden in de
straten, de parkeerdrukte en zwerfvuil en
hondenpoep in het parkje aan de Flevoweg.
Een positief punt is het goede contact dat
buurtbewoners onderling hebben. Ondanks
de genoemde knelpunten geven buurtbewoners de eigen straat en buurt toch een
ruim voldoende, namelijk een zeven. De
gemeente probeert de knelpunten op te lossen. In een wijkschouw bekijken gemeente,
UWOON, politie en Welzijn op Maat samen
met de deze bewoners de oplossingen.
‘Mensen maken de straat’ krijgt een vervolg
in een ander deel van de Zeebuurt. Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met
bewoners van de Mandenmakerstraat, de
Werfstraat en de Zeilmakerstraat. Voor de
zomer zijn de resultaten daarvan bekend en
worden alle bewoners hierover geïnformeerd. De bedoeling van ‘Mensen maken de
straat’ is dat bewoners zelf in actie komen
om wat te doen aan de leefbaarheid in de
eigen straat of buurt. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Welzijn op
Maat, tel. 434 656.

Colofon
Deze nieuwsbrief Zeebuurt is een uitgave van
de gemeente Harderwijk. Voor meer informatie
en vragen kunt u contact opnemen met afdeling
Ruimte & Economie, Paul Lohmeijer, tel. 411 182,
zeebuurt@harderwijk.nl. Of met Welzijn Op
Maat, Peter Boers, tel. 434 656,
peter.boers@welzijnharderwijk.nl.
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