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Vitale wijken

Een wijk: 

Waar het goed wonen is

Waar sociale betrokkenheid is en mensen naar elkaar omzien

Waar mensen zich veilig voelen

Waar mensen ‘samen’ of ‘zelf’ redzaam zijn

Woonvisie Vlaardingen:

Prettig wonen voor iedereen, 

met een woonvoorraad (huur en koop) en woonomgeving die voor elk wat wils

biedt (starters en doorstromers, jongeren, gezinnen en ouderen)



Vitale wijken (2)

 Niet alleen investeren in stenen maar juist ook in mensen! (verdiepingsslag 

woonomgeving). 

 Sociaal en fysiek hand in hand.



Het belang van wijkcentra

 Natuurlijke plek waar bewoners en (professionele) organisaties elkaar vinden 

om van betekenis te zijn voor de wijk en voor elkaar

 Broedplaats voor nieuwe initiatieven en nieuwe werkwijzen

 Laagdrempelige plek voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten

 Vraaggericht



Acties wijkcentra

 Accommodatiebeleid in voorbereiding

 3 wijkcentra subsidieren

 wijkcentrum senioren (Bijenkorf)

 Holy en Muwi, onderzoek naar realisatie wijkvoorziening in deze twee 

gebieden

 Inzet welzijnswerk en educatie in deze (en andere) voorzieningen

 Aanjager van samenwerking of voorzieningen



Het belang van buurtnetwerken

Een buurtnetwerk is een samenwerking van bewoners, vrijwilligers, 

vrijwilligersorganisaties en wijkwerkers die zich hebben verbonden aan het 

bereiken van een concreet doel. 

Meerwaarde:

 Samen bereik je meer dan alleen

 Het is leuk

 Doelgericht, dus effectiever

 Oog voor elkaars belang, vraaggericht

 Mensen hebben meer voor elkaar over 



Acties Buurtnetwerken

 Ondersteuning bewonersinitiatieven 

 Welzijnswerk inzetten

 Samenwerking ontwikkelen (prioriteit aandachtsgebieden)

 Inzet 3 aanjagers (verbetering samenwerking tussen formele en informele 

organisaties)

 Inzet van wijkmanagers



Ondersteuning van bewoners

Kwetsbare bewoners

 Hulp en ondersteuning zo laagdrempelig en dicht mogelijk in de eigen omgeving 

(preventie)

Voor bewoners die zich actief in willen zetten in hun buurt of wijk

 Belemmeringen wegnemen, budget regelen, organisatorische/inhoudelijke 

ondersteuning (opbouwwerk / jongerenwerk / ouderenwerk)



Acties ondersteuning

 Wijkteams

 Sociaal Raadslieden

 Schuldhulp

 Formulierenbrigade

 Ontruimingspreventie

 Crisis en noodopvang

 Opbouwwerk, jongerenwerk #

 Inzet wijkmanagers #

 Jeugdhulp

 Seniorenwelzijn #

 WMO- en geindiceerde voorzieningen

 Bewonersbudgetten en subsidies, Lief en Leed #


