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OPROEP aan buurtbewoners
———————————————————
Al sinds de zomer van 2010 helpt het
Wijkplatform Zeebuurt de wijk bij uitdagingen
waarvoor u onze hulp inroept en voor het
organiseren van “leuke dingen voor de buurt".
Zo meldt u jaarlijks via de wijkschouw uw
kleine ergernissen, u neemt deel aan onze
RommelRoutes, u bent door ons doorverwezen
naar gemeentelijke instanties voor problemen,
samen vieren we St. Maarten en Sinterklaas,
we hielpen bij verkeersproblemen en u heeft
samen met ons b.v. de overlast op de
kinderspeeltuin achter de Vogelstraat
aangepakt.
Sinds kort kunt u ook elke woensdagochtend
terecht voor een kopje koffie in ons Wijkhuis
aan de Holzstraat.

Op dat punt zijn we na 7,5 jaar nu ook
aangekomen.
Iets organiseren in en voor de buurt is een
samenwerking tussen degenen die graag de
handen uit de mouwen steken en de
buurtbewoners die graag willen dat er iets voor
hen georganiseerd wordt. En dat laatste is in
de Zeebuurt best vreemd. Zo vindt u het heel
fijn om hier te wonen, vele families wonen hier
met meerdere generaties al vanaf de bouw van
de eerste woningen in 1947.
Maar vrijwel niemand vraagt ons om iets te
organiseren, vrijwel niemand is bereid mee te
helpen. Maar vrijwel altijd horen we
commentaar als we b.v. géén Sinterklaasfeest
zouden houden. En als we de dure
bloembakken niet een jaar later weer laten
ophangen, is het commentaar niet van de
lucht. U wilt dus wel degelijk dat de wijk echt
leeft en dat het geen slaapwijk wordt.
Kortom, u wilt van alles zolang anderen dat
voor u doen?

Maar…..
Zoals in elke vereniging, club, team en nu ook
het wijkplatform is er verloop in het aantal
actieve buurtbewoners. Degenen die jaar in
jaar uit activiteiten helpen organiseren,
veranderen soms hun interesses, verhuizen, of
- simpelweg - vinden dat zijzelf al lang genoeg
hun best hebben gedaan en hopen dat
anderen ook eens de handen uit de mouwen
steken.

Zo werkt het toch niet in 2018? U kunt toch
niet verwachten dat slechts 6 mensen de kar
jarenlang moeten blijven trekken? We zijn een
burgerparticipatiemaatschappij geworden, met
burgers die actief deelnemen aan dat wat er
rondom hen in straat, wijk en stad gebeurt
kleuren onze stad. Letterlijk soms, gezien de
vele in eigen beheer genomen bloemperken.
Natuurlijk kunnen en zullen we niet
verwachten dat van de 1200 woningen in onze
wijk er 2400 bewoners nu hun hand opsteken
en zeggen:
” Wat moet ik doen, hoe kan ik helpen?”
Maar als we 5 tot 10 buurtbewoners mogen
begroeten op onze volgende vergadering,
zodat we kunnen uitleggen wat we doen, wat

we van hen verwachten, dan zijn we al een
heel stuk verder. Het gaat om mensen die er
gewoon handigheid in hebben om iets te
regelen, of dat nu die St. Maarten optocht is, of
een middag om met kinderen plantenbakjes te
maken die we in de wijk uitdelen. Of gewoon
uw eigen idee gaan uitvoeren, het liefst
natuurlijk met een aantal medestanders.
Het zou jammer zijn als het Wijkhuis steeds
beter zichtbaar wordt, maar dat het een lege
huls wordt door opheffing van het
Wijkplatform.
En nogmaals, natuurlijk overladen we u niet
met drukke werkzaamheden. Sterker nog, ook
vergaderingen bijwonen is vaak niet nodig, we
hebben soms (net als bij een NLDoet dag)
gewoon wat handjes nodig, of buurtgenoten
die zeggen: ” Laat mij dat voortaan maar
regelen”.
Vergaderen doen we slechts om te bepalen
wat er net gedaan is en wat er gaat gebeuren,
niet omdat we zo graag onszelf horen praten.
Dat geldt dus ook voor u, angst om steeds aan
praat-vergaderingen deel te nemen, hoeft u
niet te hebben.
Eigenlijk zou het al mooi zijn als we een lijst
met namen, telefoonnummers, emailadressen
en interesses hebben, zodat we in
voorkomende gevallen kunnen zeggen:” kijk,
dit gaan we doen, doet u mee?”
We horen graag van u via
info@wijkplatformzeebuurt.nl of het
contactformulier op de website
www.wijkplatformzeebuurt.nl/contact
Mogelijk klinkt het bovenstaande als een
noodkreet, die wat hard overkomt, maar dat is
het ook, we hebben echt hulp nodig.

NLDoet
Al een aantal jaren neemt het Wijkplatform
Zeebuurt deel aan de landelijke NLDOET actie.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en
nodigt iedereen uit om een dagje de handen
uit de mouwen te steken.
Dat is dan ook de reden waarom we al sinds
2013 aan deze actie meedoen.
Vorig jaar waren er 350.000 vrijwilligers actief
op de twee NLDOET dagen.
Het Wijkplatform Zeebuurt heeft er dit jaar
voor gekozen om meer bekendheid te geven
aan het feit dat we nu alweer 2 jaar lang een
eigen wijkhuis hebben. Het valt niet zo op in de
buurt, reden om hier iets aan te doen.
Afgelopen zaterdag 10 maart hebben we de
zichtbaarheid wat verhoogd: het pand
Holzstraat 10 heeft nu een bordje Wijkhuis
Zeebuurt en er is een nieuw hek om de
voortuin gezet.
Binnen is ook vorig jaar al de woonkamer
opgeknapt, dit jaar zijn er wat planten
bijgekomen, zodat ook de tijdens de koffieochtenden en de eigen vergaderingen er een
huiskamer-sfeer ontstaan is, die het bezoek
aan ons Wijkhuis de moeite waard maken.
Het doel van NLDOET: wordt vrijwilliger, het
woord zegt het al. Mogen we uw naam
toevoegen aan een lijst met personen die we
zo af en toe eens kunnen vragen mee te doen
met het organiseren of uitvoeren van een
activiteit? Neem dan contact op via ons email
adres: info@wijkplatformzeebuurt of vul het
formulier in op de website
http://wijkplatformzeebuurt.nl/contact/
Om nog jarenlang de buurt te helpen met wat
er nodig is, hebben we hulp nodig, echt !

Koffieochtenden
Sinds de 3e week van Februari wordt wekelijks
op Woensdag een koffie-ochtend
georganiseerd in het Wijkhuis Zeebuurt aan de
Holzstraat 10.
De organisatie ligt in handen van Carla
Meeuwisse, die sinds de start al elke week een
aantal buurtbewoners heeft mogen ontvangen.
Tussen 10:00 en 12:00 kunnen buurtgenoten
onder het genot van een kopje koffie of thee
een praatje met elkaar maken.
Er is niet een specifiek doel of doelgroep, de
koffie-ochtend is er voor iedereen die zin heeft
even los te komen van de dagelijkse
bezigheden, of juist het gebrek daaraan.
Is Carla afwezig, dan plakken we dat op het
raam.
Uiteraard stelt het Wijkplatform het op prijs
wanneer de bezoekers ook met ideeën komen
die mogelijk in de buurt gerealiseerd kunnen
worden.
Of kunt u niet langer wachten met een vraag of
klacht - de wijkschouw is immers maar eens
per jaar - loop dan eens binnen en vertel uw
verhaal.
Er is geen verplichting om deel te nemen, de
koffie en thee zijn gratis.
Inmiddels is er al een idee binnen gekomen om
ook - net als bij de andere
Wijkontmoetingscentra in Harderwijk - ook een
spelletjesmiddag te organiseren.
Met de juiste belangstelling zal dit op termijn
ook gerealiseerd kunnen worden.
Voorwaarde is natuurlijk dat we iets meer
vrijwilligers krijgen die aanwezig willen zijn in
het Wijkhuis, het moet immers open zijn om er
iets te kunnen doen….
Bent of kent u iemand die weleens zin heeft
om wat te kletsen met uw buurtgenoten,
gewoon omdat het leuk is, kom dan gewoon
eens aanlopen op een woensdag.

De koffie wordt vers gezet, uw aanwezigheid
wordt op prijs gesteld en het verplicht u tot
niets. Nogmaals: gewoon even eruit zijn, dat is
alles.

HET VIEZE WOORD
Eigenlijk wil ik het er niet
over hebben, eigenlijk zou
je het er niet eens over
hoeven te hebben.
En toch moet ik er iets over zeggen, maar het is
lastig, het gaat over het woord ‘poep’ en dat is
een vies woord. Als je er alleen al aan denkt
roept het al een rilling bij je op.
Poep is een afval product van mens en dier,
daar kom je niet onderuit en als je het goed
“behandelt” (deze uitwerpselen), dan is er
niets aan het handje. Ja, “het handje”, daar zeg
je wat. Soms is het nodig dat je met het handje
het op moet ruimen, dat vinden wij niet
prettig. En toch moet het want als er een
ongelukje gebeurt, dat zal je de consequentie
er van moeten dragen, dus je handje
gebruiken, beschermd met een zakje er om
heen, of bijvoorbeeld bij een baby met een
doekje, en grijpen maar in die….ooooh weer
dat vieze woord….poep.
Maar als je liefde heb voor mens en dier dan ga
je er gewoon voor….. toch??
Nu heb je in de dierenwereld baasjes die daar
helemaal voor gaan.
Want natuurlijk zijn er ook hondenbezitters
die hun hondenpoep WEL opruimen.
We verbruiken per kwartaal zo’n 1000
poepzakjes, alleen al rondom het park.
Maar er zijn er ook die naast hun viervoeter
lopen, en de vrolijke Frans uithangen en overal
op letten. Behalve juist datgene waar ze op
moeten letten, dat laten ze onbewust of
bewust aan zich voorbij gaan.

En dan hebben we ook nog de viervoeter
kattenbaasjes, deze laten het liefst hun katten
los lopen, omdat een poes / kat de vrijheid
moet hebben. Nou dat is toch geweldig als je
zo diervriendelijk bent dat je jouw huisdier de
vrijheid gunt… dus poep maar van je af hoor!!
En dan kom je als mens (die ook zijn behoefte
af en toe moet doen, maar die het op een WC
doet) aan het werk in zijn of haar tuin, U raadt
het al: die grijpt ook met zijn handje in
de…kattenpoep. Lekker hoor!!!
Inmiddels is het - denk ik - wel voor iedereen
duidelijk geworden waarom ik dit stukje heb
geschreven.
Ik zou zeggen beste mensen, WIE DE SCHOEN
PAST TREKKE HEM AAN.
En over schoen gesproken,
kijk uit waar u loopt op de stoep, want voor u
het weet, heeft u een schoen met
hondenpoep!!

De Toekomst

Heeft u foto's, krantenknipsels van de
Zeebuurt uit het verleden.
wilt u die dan insturen, Dan maken wij er
mooie presentatie van! ...
En als u dan een bezoekje brengt aan ons
wijkhuis kunnen we het gelijk even over de
wijk, onze Zeebuurt hebben… Wie weet wat
daar voor moois uit komt.
De concrete plannen over vorm van de
expositie hoort u later..
Stuur uw reactie naar:
info@wijkplatformzeebuurt.nl
Zet in het onderwerp: Foto-expositie

De Wijkschouw
Op dinsdag 8 mei willen we weer onze
jaarlijkse wijkschouw gaan houden in de
Zeebuurt. Een bonte stoet van mensen van de
gemeente, de Woningbouwstichtingen, de
boa’s en ZorgDat en het Wijkplatform zullen
dan door de wijk trekken om uw opmerkingen,
aanmerkingen, ideeën te horen en daar dan
later ook iets mee te doen, zoals dat vorig jaar
ook gebeurd is. Dus: Denkt u alvast na over wat
u tijdens de wijkschouw kwijt wilt.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Hoe moet het wijkplatform verder in de
toekomst. Blijft het bij wat er nu is? Moet het
anders? Zijn er andere prioriteiten? Kunnen we
iets doen voor mensen die eenzaam zijn? Of
voor de kinderen ? of…
We willen daar met u over nadenken. Niet
middels een saai vragenformulier of een
enquête o.i.d. maar gewoon tijdens een kopje
koffie en een gesprekje.
We willen u daarom in het Wijkhuis halen:
Bij ons is het idee ontstaan om een expositie
te houden in uw wijkhuis op de Holzstraat 10.
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3846 CG Harderwijk
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