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Winnaar Het Groene Lint
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veilige wijk
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spijkenisse

Op pagina 2 kunt u lezen hoe Maria van der Wiel zich inzet voor de mensen om
haar heen. De buurtbewoners waarderen dit enorm en gaven haar dit jaar voor
de derde keer op voor het Groene Lint. En dit keer met succes. Wethouder Dirk
van der Schaaf reikte op donderdag 5 juni Het Groene Lint, de bijbehorende
oorkonde en een grote bos bloemen aan haar uit.
Er waren drie genomineerden: Peter
Ganzeboom, stadsvogelaar Spijkenisse en
initiatiefnemer van Nissewaard Leeft! op
Facebook, Tuingroep De Oase, werkgroep
van de protestantse wijkgemeente De Kern.
De Tuingroep De Oase heeft de tuin van
de kerk omgevormd tot een “liturgische”
tuin. En natuurlijk onze eigen Maria van der
Wiel. Volgens de buurtbewoners zet zij zich
met hart en ziel in om de buurt bij elkaar

te houden. Bovendien is zij initiatiefnemer
van de buurttuin. Dat Maria geliefd is in de
buurt, was op 5 juni ook duidelijk te zien.
Veel buren waren aanwezig.
Het Groene Lint is de jaarlijkse duurzaamheidsprijs, die aan een groep of persoon
wordt uitgereikt. Bewoners uit Spijkenisse
kunnen mensen voordragen, waarvan zij
vinden dat zij een Groen Lint verdienen.

Eerste Zomerschool in De Akkers
Deze zomer start de Zomerschool in
De Akkers. Deze Zomerschool is
bestemd voor leerlingen die na de
zomervakantie in groep 7 zitten op een
van de basisscholen De Bron, Het Baken,
De Toermalijn en De Akkers. Om het
nieuwe schooljaar goed te beginnen,
kunnen leerlingen van maandag
18 augustus tot en met vrijdag
22 augustus extra lessen krijgen.
’s Ochtends krijgen de leerlingen extra
reken- en taallessen. ’s Middags trekken
ze erop uit om leuke activiteiten te doen
op gebied van natuur, sport en cultuur. Dit
onderdeel is net zo belangrijk, want het is
natuurlijk wel vakantie! Wethouder Kees
Dijkman is blij met de zomerschool: “We
hebben gezien dat in andere plaatsen veel
positieve ervaringen zijn opgedaan met de

Met de zomerschool krijgen de kinderen extra kansen.

Zomerschool. Met deze school bieden wij de
kinderen extra kansen.”
Behalve de vier scholen werkt ook SKS mee
aan de Zomerschool. Zij zorgen voor een

Vrouwen zoals jij en ik
Zij straalt enthousiasme en kracht uit. Zij weet wat ze waard is. “En dat weten is
belangrijk,” vindt Maria van der Wiel. Samen met Aucilia do Rosario en Nienke de
Haan richtte zij enige tijd geleden de Stichting Samen 1 op. Een van de projecten
van deze stichting is Wereldvrouwen.
“Het gaat erom dat vrouwen meer kunnen
betekenen voor de maatschappij als zij zich
bewust zijn van hun eigen kracht en hun
kennis. Als zij weten wat ze kunnen, is er
veel mogelijk. Maar helaas zijn er nog te veel

vrouwen die hun sterke punten te weinig
laten zien. Soms kennen ze die ook niet,”
benadrukt Maria. “Tijdens de bijeenkomsten
leren zij zichzelf waarderen.”

lekkere lunch tussen de middag en enkele
leuke activiteiten. Er zijn twee groepen van
maximaal 15 leerlingen. De Zomerschool
vindt plaats in het schoolgebouw van
De Bron.

Kom je ook?
Alle vrouwen zijn welkom op deze bijeenkomsten. Je hoeft je niet aan te melden.
Data bijeenkomsten: 3 augustus,
31 augustus en 28 september.
Locatie: Wijkcentrum De Kreek
Tijd: 13.00 – 15.00 uur.
Meer informatie vind je op
www.samen1.eu

Tijd om zichzelf te zijn
Belangrijk is vooral dat de vrouwen in de wijk
elkaar leren kennen en als dat nodig is, elkaar
weten te vinden. Per bijeenkomst wordt een
thema behandeld en gaan de vrouwen met
elkaar in gesprek. Zij zijn even geen kind, vrouw,
moeder of oma. Maar hebben de tijd voor zichzelf. De tijd om naar zichzelf te kijken en met
elkaar te zijn. “Als je vrouwen bij elkaar brengt,
delen zij hun ervaringen. Daarmee versterk je
elkaar. Vrouwen die twijfelend binnenkomen,
gaan met een gevoel van saamhorigheid en
plezier weg. Je ziet ze tijdens de bijeenkomst
opbloeien,” aldus Maria. “Dat is fijn om te zien.
Deze middagen zijn warm en waardevol. Voor
de vrouwen, maar zeker ook voor mijzelf.”
Maria (rechts) zet zich samen met andere
vrouwen in voor de wijk.
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Een groene en veilige wijk
We wonen in een mooie groene wijk,
maar het te veel aan groen mag niet
ten koste gaan van de veiligheid. Dat
is het belangrijkste resultaat van twee
bewonersavonden.
Op sommige plekken in Spijkenisse Zuidwest
zijn bomen en struiken de afgelopen jaren
flink gegroeid. Te flink, want weinig doorkijk
vergroot het gevoel van onveiligheid. Vandaar dat er de komende tijd op bepaalde
plekken aanzienlijk wordt gesnoeid.
Aan de slag met elkaar
Bewoners van de straten rondom Schaduwgras en Vlotgras en bewoners van de
Meekrapdreef en omgeving konden hun
ideeën op de bewonersavond van 23 april en
15 mei kwijt. Voor de bijeenkomst kregen zij
thuis een kaartje van hun eigen woongebied
met daarop een aantal voorbeelden van
verbeteringen aan het groen. Bijvoorbeeld
waar de nieuwe hagen kunnen komen of
waar gras in plaats van bomen voor meer
zicht kan zorgen.
Ruimte voor ideeën
Tijdens de bijeenkomst gaven de bewoners

Bewoners zoeken samen de beste oplossing.

met behulp van stickers aan wat zij een
goed of minder goed idee vonden. Ook
gaven zij enkele bruikbare tips en adviezen.
Aan de hand van de ideeën wordt per gebied
een nieuw ontwerp gemaakt. Nog voor de
zomer gaan we opnieuw met de betrokken
bewoners in gesprek. Welke ideeën nemen
we over? En welke suggesties zijn niet te

realiseren? Als de direct omwonenden het
eens zijn met de aanpak van het groen, dan
informeren we de rest van de bewoners in
Spijkenisse Zuidwest.
In de volgende nieuwsbrief komen we terug
op de beide andere bewonersavonden.

Asbestinventarisatie
Maasdelta Groep laat asbestinventarisaties uitvoeren op het gehele woningbezit,
die gebouwd is tussen 1945 en 1993. Dit wordt door gecertificeerde onderzoeks
bureaus gedaan.
Momenteel vindt er een inventarisatie
plaats in de wijk Akkers. Naar verwachting
wordt dit onderzoek in de zomer afgerond.
Asbesthoudend materiaal werd vroeger
veel gebruikt in woningen, vooral omdat
het brandwerend is en goed isoleert. Toen
was nog niet bekend dat asbest schadelijk
voor de gezondheid kan zijn als er vezels
los komen en worden ingeademd. Zolang
asbest in vaste toestand verkeert, is er geen
gevaar voor de gezondheid. Dat wordt
anders als er bijvoorbeeld in wordt geboord
of gezaagd. Dan komen de vezels vrij die u
kunt inademen.
In de wijk Akkers onderzoekt Maasdelta Groep
of er in de huizen asbest aanwezig is

De woningen die tot op heden zijn gecontroleerd, blijken asbesthoudend materiaal

te bevatten. Veel mensen schrikken zodra
ze het woord asbest horen. Begrijpelijk,
maar hier is dat niet nodig. De gevonden
materialen in de woningen zitten veelal
achter muren waar bewoners niet zo snel
bij kunnen. Bewoners zijn inmiddels op de
hoogte gebracht over de aanwezigheid en
locaties van het asbesthoudend materiaal.
Ook hebben ze advies gekregen om niet te
boren of te zagen in deze materialen.
Ook de andere corporaties Woonbron en
De Leeuw van Putten werken aan de inventarisatie van asbest in hun bezit. Bewoners
worden geïnformeerd over de resultaten van
deze inventarisatie.
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agenda
18 – 22 augustus:
Zomerschool De Akkers
17 september (19.00 – 21.00 uur)
Bewonersavond
Schoffelvoorde/Riekvoorde
Wijkcentrum De Akkers

Oud Hollandsch
Festijn in Gaarden

Schoon-Schip-Trein in
Dreven en Voorden
Begin juni denderde de Schoon-Schip-Trein door de Dreven en de Voorden. Samen
met bewonersorganisaties, wijkgroepen, scholen, politie en Reinis maakten de
woningcorporaties en de gemeente de straten schoon.
Tijdens de schouw in mei waar bewoners
en professionals door de wijk liepen, is een
aantal aandachtspunten genoemd. Zo waren
er plekken waar vuil regelmatig blijft liggen,
met graffiti op de muren en loszittende tegels
in de straten. In de week zelf is het zwerfvuil
aangepakt, zijn overbodige verkeersborden
en palen verwijderd, ondergrondse containers
schoongemaakt, klein straatwerk gerepareerd
en er is geveegd en geboend.

De wijk ziet er weer spic en span uit. Het
onkruid langs de woningen en het overhangend groen blijft een aandachtspunt voor
de bewoners. Tijdens deze week is er ruim
20 ton grofvuil ingezameld. Niet alle werkzaamheden konden worden aangepakt.
De grotere werkzaamheden volgen later.

Konnekt organiseerde eind mei een
buurtfeest speciaal voor de bewoners
van de Gaarden. Het was tevens de
start van het buurtnetwerk. Wethouder Jan Willem Mijnans kwam langs
om het feest officieel te openen en
PvdA Spijkenisse stuurde een aantal
helpende handen om het feest tot
een succes te maken!
Het weer zat mee en vooral de kinderen uit de buurt wisten het feest
te vinden. Het springkussen werd
bedolven onder de kindervoeten en
ook het Oud Hollandsch Spellenparcours was druk bezet. Extra genieten
was het dus, toen de IJs-Tuk even later
langs kwam om gratis ijs uit te delen.
Ook aan de papa’s en mama’s was
uiteraard gedacht met een hapje en
een drankje en een gezellig muziekje.
Het team van ‘Konnekt’ kijkt terug op
een geslaagde dag.

colofon
Tekst Gemeente Spijkenisse, Woonbron, De Leeuw van Putten, Maasdelta Spijkenisse
Fotografie Gemeente Spijkenisse | Ontwerp en opmaak PanArt creatie en communicatie
De Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt medio september.
Wilt u iets plaatsen in de nieuwsbrief? Meld dit dan via info@spijkenisse-zuidwest.nl

www.spijkenisse-zuidwest.nl
Gemeente Spijkenisse en de wooncorporaties Woonbron, De Leeuw van Putten en Maasdelta Spijkenisse werken
samen met bewoners aan aantrekkelijk en goed wonen en leven en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in
Spijkenisse Zuidwest (de Akkers, Vriesland en Vogelenzang Zuid).
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Wilt u meer informatie over uw
wijk of wilt u weten wat er in uw
wijk te doen is? Kijk dan op
www.spijkenisse-zuidwest.nl
Mist u iets op de website? Meld dit
dan via info@spijkenisse-zuidwest.nl

