Nieuwsbrief januari 2021
Beste buurtbewoner,
Het afgelopen Coronajaar was voor velen een moeilijk
jaar. De vele beperkingen in ons sociale leven, het niet
doorgaan van vele activiteiten en zeker wanneer u te
maken kreeg met ziekte of zelfs overlijden van een
geliefde of vriend. Wij wensen als Wijkplatform onze
buurtgenoten hierbij alle sterkte toe en hopen, dat het
leven voor u in het nieuwe jaar toch weer een
positieve wending zal gaan nemen.
Dit bijzondere jaar was er een in de lange geschiedenis
van onze Zeebuurt. Een deel van de bewoners woont
er misschien tijdelijk, maar sommige anderen hebben
een groot deel van hun leven hier doorgebracht.
Samen zijn wij er verantwoordelijk voor om de buurt
weer over te dragen aan toekomstige generaties net
zoals Zeebuurt bewoners vóór ons hebben gedaan.

Ik ben vanaf 2021 geen
actief Wijkplatform
Zeebuurt lid meer.
Er zijn tijdens mijn periode
veel dingen gebeurd. Met
als hoogtepunt het
plaatsen van de hanging
baskets. En natuurlijk de
activiteiten, de
rommelroute, facebook,
het opknappen van het
voormalig wijkhuis en ook
een aantal keer
meegelopen tijdens de
wijkschouw. Ik heb u
daardoor leren kennen als
buurtgenoot. En al
wandelend komt u mij nog
vaak tegen in onze buurt.
Dank voor uw vertrouwen
en we komen elkaar vast
eens tegen.

Wij zijn hier om verschillende redenen neergestreken
en hopelijk met veel plezier. Ieder wil in onze Zeebuurt
het leven vormgeven, zoals we dat zelf belangrijk
vinden. Dat we zelf bepalen waar we wonen, met wie
we omgaan en wat we doen en laten. Maar ook om
anderen de ruimte te gunnen om datzelfde te doen.
Samen geven wij vorm aan het “ goede leven “ in onze
Zeebuurt. Ieder op zijn eigen manier, maar ook met
elkaar. Want verschillen worden tegenwoordig vaak
Met de hartelijke groet,
breed uitgemeten en als probleem gezien. En dan is
het wel eens lastig om de verbinding met elkaar te
blijven zoeken. Onze verschillen maken ons juist tot wie we zijn. En die verschillen hoeven
ook geen probleem te zijn om samen een goede buurt op te bouwen. Samen
verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen omgeving.

Waarom zeg ik dit? Aan het eind van het afgelopen jaar hebben de leden van het
Wijkplatform Zeebuurt besloten om het roer echt om te gooien. Wij hebben de afgelopen
jaren heel veel plannen gemaakt en activiteiten georganiseerd, maar daarbij de
buurtbewoners misschien te weinig gestimuleerd om zelf met ideeën te komen en deze uit
te voeren. Als Wijkplatform zien wij in het nieuwe jaar daarom voor ons een andere rol
weggelegd. De buurtbewoners krijgen nu zelf de kans om activiteiten voor de buurt of straat
te bedenken die zij zelf leuk vinden en waar zij achter staan. Een aantal leden van het oude
Wijkplatform zal blijven dienen als achtervang, wanneer u vastloopt bij de organisatie van
uw activiteit. U kunt hen dan benaderen voor advies in bepaalde onderdelen.
Wat doet u zelf als bewoner als u een idee heeft?
•
•
•
•
•

Uw activiteit kenbaar maken via info@wijkplatformzeebuurt.nl
Een goed plan opstellen voor de organisatie
Hiermee via info@wijkplatformzeebuurt.nl financiering vragen
Zelf andere enthousiaste buurtbewoners benaderen
Eventueel een flyer ontwerpen om uw activiteit in de buurt te promoten.

Wat kunt u van ons verwachten?
•
•
•

Adviezen over te benaderen personen en financiering
Het drukken van flyers
Adviezen over het opstellen van een plan.

Wij kijken met genoegen terug op de jarenlange samenwerking met de leuke groep
buurtgenoten van het Wijkplatform Zeebuurt en wensen u veel succes en plezier toe bij het
eventueel organiseren van nieuwe eigen activiteiten. Dit was de laatste nieuwsbrief. Vanaf
nu zult u flyers ontvangen, die gemaakt zijn door buurtgenoten bij het opzetten van een
eigen activiteit. Ik heb de nieuwsbrieven als eindredacteur ( Dirk Doornbos ) met veel plezier
gemaakt.

Samen op weg naar de toekomst

Deze mogelijke plannen werden aangegeven tijdens de GAZ-bijeenkomst in DOK19:
-

Meer groen in de buurt
Meer speelgroen voor de kinderen zonder hondenpoep en ook een extra uitlaatplek
voor honden
Betere verlichting in het Zeebuurt park en in donkere stegen ( lastig punt is hier vaak
wel, wie de stroom betaalt )
Een voetpad richting de Dirk
De stoep bij DOK19 meer gras en hondenpoepvrij. Dit laatste kunnen sommige
eigenaren van de honden ook misschien zelf beter verzorgen
Meer regentonnen om verspilling van regenwater tegen te gaan
Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s in de buurt
Uitbreiden van de blauwe zone in de Van Meursstraat
Handhaven in 30km zones
Eenrichtingverkeer in de Wouter van Damstraat.

Het nestkasten project
De nestkastjes, die gratis door het Wijkplatform beschikbaar waren gesteld zijn enthousiast
ontvangen en beschilderd door jeugdige buurtbewoners. De drie kinderen met de mooiste
hebben een leuk boekje gekregen om de vogels te leren herkennen. Er zijn nog nestkastjes
over. Als u er nog één wilt dan kunt u dit aangeven via info@wijkplatformzeebuurt.nl

Nuttige adressen om informatie te krijgen/plannen in te dienen

ZorgDat

Uwoon

Rinet Brinks, rinetbrinkd@zorgdat.nl

Co Schaftenaar

Gelreweg 4, 3843 AN Harderwijk

Kantoor Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk

0341-434656, info@welzijnharderwijk.nl

0341-416894 info@uwoon.nl

Omnia

Snelherstel

Scheepssingfel 12

Gemeentehuis

3841 KS Harderwijk

0341-411333 www.buitenbeter.nl of

0341-278777 info@omniawonen.nl

snelherstel@harderwijk.nl

Wijkbeheerder Gemeente

Stadhuis en stadswinkel

Bart Borgman, Havendam 56,

Havendam 56, 3841 AA Harderwijk

3841 AA Harderwijk, 0341- 411333

0341-411911 info@harderwijk.nl

Wijkagent Erik Immerzeel

Wijkplatform Zeebuurt

Bereikbaar via 0900-8844

info@wijkplatformzeebuurt.nl

Erik.immerzeel@no-gelderland.politie.nl
www.facebook.com/wijkplatform.zeebuurt

