Wielwijk special!
Persoonlijk contact,
van mens tot mens
Mijn naam is Astrid de Cuba. Ik ben
casemanager bij het Sociaal Wijkteam
(voorheen Achter de Voordeur) in Wielwijk sinds januari 2007. Ik ben in dienst
van Vivenz Maatschappelijke Dienstverlening en heb daar tot 2007 gewerkt
als Algemeen Maatschappelijk Werker.
Sindsdien ben ik “uitgeleend” aan het
WijkInformatiePunt (WIP) als casemanager. Ik zet mij in in voor alle Wielwijkse
bewoners die vragen hebben op het
gebied van taalvaardigheid/integratie,
veiligheid, opvoeding/vrije tijd/onderwijs, inkomen, gezondheid en welzijn,
wonen, sociale participatie/levensbeschouwing en werk en leren. Ik werk
samen met alle betrokken organisaties
en streef ernaar om tot een duidelijke
vraag te komen, zodat er een gepaste
hulpaanbod georganiseerd kan worden. Ik werk vraaggericht, wat inhoudt
dat de vraag van de bewoner bepaalt
wat het eventuele aanbod zal zijn. Dit
kan erg variëren. Zo is er in 2008 uit de
vraag om huisraad het weggeefproject
ontstaan. Wielwijkers die door Achter
de Voordeur geholpen werden, kregen huisraad om een (nieuwe) start te
kunnen maken. Hierbij werkte ik nauw
samen met de Andreaskerk, Waterwiel
en het wijkcentrum (tegenwoordig De
Admiraal). In 2010 zocht ik, wederom
door een vraag uit de wijk, medewerking met AH Admiraalsplein. Ik vroeg
heel brutaal aan Cees van der Poel of
wij de levensmiddelen met een beperkte
houdbaarheidsdatum mochten krijgen.
Deze levensmiddelen zouden de bewoners die tijdelijk in financiële nood zaten
heel goed kunnen gebruiken. Dit bleek
mogelijk en tot op heden tellen wij zo’n
130 adressen in Wielwijk die sinds 2010
gebruik hebben gemaakt van dit boodschappenproject in samenwerking met
AH en de vrijwilligers van de Andreaskerk. De medewerkers van het sociaal
wijkteam stellen de noodzaak vast of
iemand voor deze boodschappen maar
ook voor huisraad in aanmerking komt.
Dit doen we middels een huisbezoek en
inzage in de financiën van de bewoners.
Mijn wens voor Wielwijk is dat er meer
oog voor elkaar is. Dat er samen geleefd
wordt in plaats van individueel naast
elkaar. Persoonlijke aandacht is waar
ik naar blijf streven in het contact met
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BV Wielwijk
De BV Wielwijk is een overlegvorm waarbij jong en oud, bewoners en wijkpartners met elkaar over Wielwijk in dialoog gaan. Door samen op te trekken
bereik je meer. Als we allemaal begrip voor elkaar kunnen opbrengen, dan
kan dit alleen maar goed zijn voor Wielwijk. We bereiken het meest door goed
met elkaar te praten en gezamenlijk de prioriteiten te bepalen.
Woensdag 11 december is de BV Wielwijk weer bijeen gekomen. De werkplannen van het stimuleringsprogramma,
van stichting MEE Drechtsteden, van
het jongerenwerk de Twern en de
activiteiten van de stichting van de vrijwilligers in de Admiraal zijn toegelicht.

buurtbewoners in de hoop dat iedereen
met hun vragen blijft komen. Belangrijk
hierin is dat we mensen verder op weg
kunnen helpen, dat er hoe dan ook een
lichtpuntje aan het einde van de tunnel
zichtbaar blijft. Op dit moment ben ik bezig bewoners aan elkaar te koppelen: in
Wielwijk zijn er veel mensen die graag
iets willen betekenen voor een ander,
tegelijkertijd zie ik eenzame mensen
met weinig zinbeleving of dagbesteding.
Ik wil hierin van betekenis zijn. Met de
gedachte dat we allemaal wel eens in
een moeilijke situatie terecht kunnen
komen, ook ikzelf. Hulp vragen en hulp
ontvangen is hierin van essentieel belang.

Ik zie je graag in het WIP!
Het WijkInformatiePunt Wielwijk is te
vinden aan het Admiraalsplein 413.
Loop gerust binnen op werkdagen van
9.00-17.00 uur. Verder bereikbaar via
telefoonnummer (078) 770 5002 of
e-mail info@wielwijk.nl.

Het volledige verslag kun je vinden op
de website www.wielwijk.nl.
Het eerstvolgende overleg vindt plaats
op donderdag 20 maart. Aanmelden
kan bij het WijkInformatiePunt, Mariëtte Thies, telefoonnummer (078) 770
5002 of e-mail me.thies@dordrecht.nl.

Actie voor levensgevaarlijke
verkeerssituatie Karel Doormanweg
Op woensdag 12 februari kwamen buurtbewoners, politici en overige betrokkenen bijeen voor de levensgevaarlijke verkeerssituatie bij de Karel Doormanweg
en Kotterstraat. Wethouders Rinette Reynvaan en Jasper Mos namen de 570 handtekeningen in ontvangst die het belang van deze situatie onderstrepen. Initiatiefneemster Nel Gabriëls heeft er alles aan gedaan om aandacht te krijgen voor deze
gevaarlijke verkeerssituatie. Er zijn al een aantal fietsers aangereden en het is wachten op ernstige ongelukken. Dit kan zo niet langer!
“Wij zijn boos” riepen de kinderen van
basisschool De Kompas. Ze vinden dat
de gevaarlijke kruising snel moet worden
aangepakt. Dat vonden ook de tientallen bewoners die aanwezig waren bij de
overhandiging van de handtekeningen aan
de wethouders. Beide wethouders geven
aan dat de verkeerssituatie voor hen een
speerpunt is en zeker aandacht krijgt na
de verkiezingen.
In 2011 is de kruising van de Laan der VN/
Karel Doormanweg opnieuw ingericht. Het
is een mooie kruising geworden, maar het
heeft wel geleid tot een gevaarlijke verkeerssituatie. Het fietspad liep voorheen
langs twee zijdes van de Karel Doorman-

Duidelijke leefregels Admiraalsplein
Leefregels? Dat zijn de regels die gelden om het Admiraalsplein voor iedereen
leuk te houden. Denk aan een schoon plein –afval/hondenpoepvrij- en een verbod op fietsen en scooterrijden over het plein. Het plein is immers geen fietspad.
Als iedereen zich gewoon aan deze regels houdt, wordt het nóg leuker in het
centrum van Wielwijk!
Sinds kort wordt iedere bewoner en bezoeker van het Admiraalsplein gewezen
op de leefregels die er op dit plein gelden. De leefregels zijn namelijk duidelijk
verwoord op 4 leefregelborden. Bewonersgroep
Buurt Bestuurt heeft de leefregelborden in 2013
aangevraagd. De genoemde leefregels geven de
aandachtspunten weer die Buurt Bestuurt wil
aanpakken. Wilt u meer info over Buurt Bestuurt
of wilt u mee denken over de aanpak van de genoemde aandachtspunten? Laat het ons weten!
Wie zich niet aan de leefregels houdt riskeert
een boete. Onlangs hebben Politie en Toezicht
gezamenlijk al een handhavingsactie gehouden
op het Admiraalsplein. Vele mensen werden
aangesproken op hun gedrag en ook werden
er een aantal boetes uitgeschreven. Politie en
Toezicht gaan dit soort acties overigens vaker
houden in de wijk.

weg, maar dit is met de nieuwe inrichting
veranderd in een twee-richtingen fietspad
aan één zijde van de straat.
Vele fietsers (jong en oud) maken gebruik van dit fietspad. Het twee-richtingen
fietspad stopt precies tegenover de Kotterstraat. Fietsers moeten daar ineens de
Karel Doormanweg oversteken. Dit is een
druk en rommelig verkeerspunt. Er gebeuren hier dagelijks veel ‘bijna ongelukken’,
de situatie is erg slecht te overzien en het
plotseling ophouden van het fietspad
schept veel verwarring. Het is er levensgevaarlijk. Er zijn al een aantal fietsers
aangereden.
Dagelijks praten en klagen bewoners over
deze situatie en nu vinden ze het tijd dat
er eens iets aan gedaan wordt. “Mijn overbuurman heeft na een aanrijding met zijn
arm in het gips gezeten. Nu valt het misschien nog mee, maar als we nog langer
wachten dan gebeuren er straks nog ernstigere ongelukken. Dat willen we graag
voorkomen.” aldus bewoner Nel Gabriëls.
Door middel van een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W doen zij een
noodoproep om deze gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken en er op korte termijn
geld voor beschikbaar te stellen. Alle foto’s
van de actie staan op www.wielwijk.nl.
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