AL ONZE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER
VOORBEHOUD I.V.M CORONA MAATREGELEN

Nieuwsbrief maart 2020.
Wijkonderzoek Zeebuurt.
Eind vorig jaar heeft een deel van de buurtbewoners de
enquête van het wijkplatform ingevuld. Daar kunnen een
aantal conclusies uit getrokken worden:
- Bewoners willen meer groen in de wijk en beter
onderhoud hiervan.
- Buurtbewoners moeten nog meer worden betrokken
bij de activiteiten.
- De overlast van jongeren in het Flevopark moet
verminderen en het park moet gezelliger gemaakt
worden.
- Meer parkeerplekken in de buurt.
- Meer verlichting in donkere steegjes.
- Stoepen moeten beter worden onderhouden.
- Meer toezicht op het parkeren van campers.
In onze komende vergadering gaan we verder praten over
de uitkomsten en daarna hoort u meer.
.
Groen in de wijk
De groep van Zeebuurt zoemt is onder leiding van Ingrid
Klooster met verschillende dingen bezig in de wijk. In de
voortuinen bij het wijkhuis aan de Holzstraat is het gras
verwijderd, waarna de vaste planten uit de ene tuin
verspreid zijn over de tuinen van nummer 8 en 10.
Daartussen zal zaad van insectenvriendelijke bloeiende
planten worden gezaaid. Wilt u meehelpen, geef dit dan
door op onze facebook pagina. Daar komen ook nadere
bijzonderheden op te staan.
Aan het einde van Laan 40-45 komt een insectenvriendelijke
voorbeeldtuin bij een van de buurtbewoners, die het ook zelf
gaat onderhouden.
In de Mandenmakerstraat zijn op 4 plekken de oude groene

Wilt u het nieuws uit onze
wijk eerder weten.Volg dan
onze facebook pagina of
onze website
www.wijkplatformzeebuurtt.
nl)

struiken verwijderd, die in overleg met en door de bewoners worden vervangen door mooie
insectenvriendelijke beplanting.
Dit jaar wordt ook een project gestart om vogelkastjes en bijenschijven aan bomen in de
buurt te hangen. Voor het maken van de bijenschijven zouden we graag hulp van
buurtbewoners krijgen op 18 april bij het Wijkhuis, Holzstraat 10. Vindt u het leuk om te
helpen, geef dit dan door via info@wijkplatformzeebuurt.nl

De werkgroep GAZ.
Op woensdag 19 februari vond het eerder
aangekondigde buurtgesprek in CBS DOK 19
plaats met als thema “ Zeebuurt aardgasvrij “. De
opkomst van de Zeebuurt bewoners was heel
groot! Ruim 150 bewoners uit de Zeebuurt
kwamen hier op af en kregen na een inleiding van
wethouder Bert van Bijsteren een uitleg over de
kansen en mogelijkheden om in Harderwijk te
starten als aardgasvrije wijk. Duidelijk werd, dat
het een geleidelijk proces zal zijn, waarbij zoveel
mogelijk rekening zal worden gehouden met de
bewoners.
Eerst werden de goede ervaringen van een bewoner van een recent gerenoveerde
huurwoning met het publiek gedeeld. Daarna werden een aantal vragen van de aanwezigen
beantwoord en ging men vervolgens in groepjes uiteen om een indruk te krijgen welke
vragen er zijn. Ook is men benieuwd wat de bewoners van verduurzaming en specifiek van
het aardgasvrij wonen vinden. Gedurende de avond was de sfeer uitstekend en werd de
uitleg over een eventuele energietransitie als erg informatief en nuttig ervaren. Natuurlijk
waren er ook kritische vragen en blijven sommige bewoners toch wat huiverig, maar dat is
begrijpelijk. Ook het verschil in belangen tussen huurders en huiseigenaren werd genoemd.
De vele opmerkingen en vragen vanuit de verschillende groepen bewoners moeten nog
worden samengevat en geëvalueerd, waarna dit thema voor de Zeebuurt uiteraard een
vervolg krijgt.
Extra informatie is altijd te vinden via de website https://veluweduurzaam.nl/ Inhoudelijke
vragen en aanmeldingen om deel te nemen aan de Groep Aardgasvrij Zeebuurt (GAZ) kunt u
richten aan info@gazeebuurt.nl

De wijkschouw
Ook dit jaar houdt het Wijkplatform Zeebuurt in samenwerking met de wijkagent, BOA’s,
SnelHerstel, Uwoon, Omnia. Zorgdat en de wijkmanager een wijkschouw.
De wijkschouw staat gepland voor 14 april 2020 tussen 19.30 en 20.30 uur. Natuurlijk hoeft
u met eventuele klachten niet zo lang te wachten. Deze kunt u – afhankelijk van het
onderwerp – ook nu al kwijt bij:
SnelHerstel : 0341-411333 of Snelherstel@harderwijk.nl
Zorgdat

: 0341-434656 of info@Zorgdat.nl

Uwoon

: 0341-416894. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 12.30uur zonder afspraak
binnen lopen op Deventerweg 5.

Omnia

: 0341-278777. Het kantoor is open van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30
en 12.30uur op Scheepssingel12.

75 Vrijheid vieren in de Zeebuurt
Met de aanleg van de wijk Zeebuurt is gestart vlak na de 2e wereldoorlog. Om deze
gebeurtenis te verwerken in de naamgeving van straten in de Zeebuurt, kennen we de
doorgaande weg Laan 1940-1945. De bekendste Harderwijker uit het verzet was Wouter van
Dam. Hij werkte op het stadhuis en zorgde ervoor dat talloze mensen een vals
persoonsbewijs kregen. Eén van de zijstraten van de Laan 1940-1945 is de Wouter van
Damstraat. Logisch dat in de Zeebuurt op 18 april 2020 een aantal activiteiten worden
verzorgd.
De genoemde straten zullen tijdens de viering versierd zijn met Nederlandse en Canadese
vlaggetjes en er staan foto’s van de bevrijding langs deze straten.
De live uitzending van Harderwijk FM vanaf de Boulevard zal in de Laan 1940-1945 ook te
horen zijn.

Iedereen wordt verzocht ook zelf de eigen vlag uit te hangen van zonsopgang tot
zonsondergang op 18 april.
Op het programma staat het volgende:
1. Er zal een RommelRoute zijn in de Laan 1940-1945 en Wouter van Damstraat.
Deelnemers die in deze straten wonen, kunnen zich vanaf nu opgeven via
info@wijkplatformzeebuurt.nl of een briefje met aanmelding (straat en
huisnummer) achter te laten in het wijkhuis op Holzstraat 10. De Rommel Route is er
vanaf 09:30 uur tot 16:00 uur.
2. Filmvertoning: “Joodse Harderwijkers” met inleiding. Om 10:00 uur en om 14:00 uur
(film duurt 1 uur)
3. Lezing door Liek Mulder, Harderwijks historicus, over de bevrijding van Harderwijk.
Liek verkoopt ook zijn meest recente boek 'Nederlandse bevrijdingsoorlog – De
rafelranden van een grimmige strijd 1944-1945'. Om 11:00 uur en om 15:00 uur,
aansluitend aan de filmvertoning.
4. Tussen 12:00 uur en 14:00 wordt een bevrijdingstraktatie uitgedeeld op het plein bij
de CGK De Zaaier.

5. Om 14:30 uur treedt poppentheater “De Poppies” op met de voorstelling ‘Beer’ met
Eend en Kikker (bekend van de boekjes van Max Velthuis. De voorstelling gaat over
het accepteren van anders zijn en vriendschap. Op het plein bij de CGK De Zaaier.
6. Gedurende de dag zal Amnesty International aanwezig zijn op het plein bij CGK De

Wist u dat:
- Het grote parkeer terrein bij de Dirk van de Broek over
ongeveer 6 weken ’s avonds na 21.00uur wordt
afgesloten om overlast van jongeren met auto’s te
verminderen. Het bord staat er al, maar er komt eerst
even een gewenningstijd en de aannemer moet de
afsluiting in orde maken.
- De gemeente regelmatig overleg voert met de
bedrijfsleider van de Mac Donalds over mogelijke
overlast en dat deze zeer bereidwillig is om overlast
tegen te gaan.

Zaaier.
7. Indien het organisatorisch te regelen is, zullen de legervoertuigen die de historische
route rijden en eindigen op de boulevard/stille weide, ook rond 16:00 uur door de
Laan 1940-1945 trekken. (onder voorbehoud).
We willen graag, dat bewoners van de Laan 1940-1945 en Wouter van Damstraat op
18 april een radio voor hun deur aanzetten en afstemmen op Harderwijk FM
(107.7 FM). Zo kunt u horen wat er die Vrijheidsdag zich in onze stad afspeelt en
kunnen passanten meeluisteren.

De werkzaamheden voor het nieuwe shopping centre: De Harder wordt op dit moment
gesloopt en daarvoor komt het nieuwe winkelcentrum met appartementen en een grote
parkeerplaats. Ook komt er een muur tussen de Mac Donalds en het Flevopark om overlast
te verminderen. Links ziet u de al gebouwde nieuwe appartementen.

