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Wat heeft u gezegd
over uw buurt?
‘Praat mee over uw buurt. Vertel
hoe u het wonen in Veendam
Noordwest ervaart.’ Dat was
eind augustus onze oproep en
daar gaf u goed gehoor aan.
Maar liefst 157 enquêtes (27%)
zijn ingevuld. Lees wat u en uw
buurtgenoten hebben geantwoord. En vooral ook wat we
met de uitkomsten gaan doen.
Niet alleen de enquêtes werden
ingevuld. U vertelde ons onder het
genot van koffie en ijs over speci
fieke wensen en aandachtspunten
voor de wijk. Wij ontmoetten heel

betrokken bewoners die ook actief
mee willen helpen om hun buurt te
verbeteren.
Uitkomsten enquête
Door het aantal ingevulde enquê
tes kunnen we een goed beeld
vormen van wat u van uw buurt
vindt en wat er nog verbeterd kan
worden. De enquête is het mees
te ingevuld door bewoners die
al langere tijd met veel plezier in
Veendam Noordwest wonen. Het
is goed wonen in uw buurt, maar
er zijn zeker ook verbeteringen
nodig om de wijk mooi te houden.

Het Veendammer Orgel Zwarte Dorus trok de aandacht tijdens het uitdelen van de enquêtes.

Wat viel op?
De volgende resultaten geven de mening weer van de 157 bewoners die de enquête hebben ingevuld:
U waardeert het groen in de
wijk (parken) en de ligging nabij
voorzieningen.

60% van de woningeigenaren
denkt te kunnen besparen op de
energiekosten.

Ongeveer een derde van de huur
ders geeft aan dat hun huurwoning
verbeterd kan worden op het gebied
van tocht, vocht en gehorigheid.

De verkeersveiligheid, vooral het
te hard rijden, is een belangrijk
verbeterpunt.

De meeste huurders zijn blij met
de ruimte, indeling en tuin van hun
huurwoning.

Een grote groep bewoners geeft
aan mee te willen denken én doen
om verbeteringen in de buurt te
realiseren.

Ruim 75% geeft aan hier graag
te blijven wonen of heeft niet de
intentie te verhuizen naar een
andere buurt.

De uitstraling van de buurt gaat
achteruit. Denk aan slecht straatwerk,
slecht onderhoud van openbaar
groen en (speel)tuinen, achterpaden
en rondslingerende containers.

94% van de woningeigenaren is
tevreden over hun woning en heeft
behoefte aan advies en onder
steuning om aan de slag te gaan
met onderhoud en verduurzaming.

• De aanblik van de buurt
• Het verbeteren van de
woningen
• Verkeersveiligheid
• Een nette buurt waar iedereen
zich veilig voelt en er goed
contact is met elkaar

Sommige acties pakken we op
korte termijn op. Andere verbeter
punten, zoals het verbeteren van
de woningen, vragen om een plan
voor de lange termijn.

En nu?
Het is niet mogelijk om alle wen
sen en behoeften in één keer aan
te pakken. We werken aan een
plan waarin we kijken wat we wel
en niet kunnen doen en hoe we
dit, bij voorkeur samen met u, kun
nen realiseren. We onderscheiden
hierin een aantal thema’s:

50 inwoners
hebben zich al gemeld.
Doet u ook mee?
Eind augustus ontstond tijdens de
buurtkaravaan al spontaan het idee
om een buurtmarkt te organiseren.
Ook willen we samen met u
‘een rondje door de buurt’ maken
en zo werk gaan maken van de
punten waarmee we uw buurt
op korte termijn al een stukje net
ter en beter kunnen maken.
Verder kon u zich aanmelden als
energiecoach. Dit leverde vele
reacties op, waarvan een aantal
zonder contactgegevens. U kunt
zich alsnog hiervoor aanmelden.
En misschien heeft u nog wel
andere goede ideeën.

Wij horen het graag! Alle hulp is
welkom. Stuur uw naam, adres en
contactgegevens naar

noordwest@veendam.nl
en deel ook vooral uw idee
of wens met ons.

Wat doet een energiecoach?
Als energiecoach laat u buurtgenoten zien welke maatregelen er
zijn op het gebied van energiebesparing. Naast een gezellig gesprek,
vertelt u hen de mogelijkheid om tot honderden euro’s te besparen
op hun energierekening. Voor u met uw buren aan de slag gaat,
volgt u een training tot energiecoach. Hiermee doet u kennis op
over energiebesparende maatregelen én traint u uw gespreksvaardigheden. Deze training en verdere ondersteuning krijgt u
gratis van ons aangeboden. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar
noordwest@veendam.nl

Houd het gezellig en let op elkaar
ander het maar doen. Er kwam
veel op mij af. Het werd te druk
en mijn hoofd wilde niet meer.

Ina Norder is jaren actief geweest in Veendam Noordwest.
Ina, hoe ben je zo betrokken
geraakt in de wijk?
“Toen de kinderen naar school
gingen, werd ik al snel hulpjuf. Ik ging steeds meer doen
voor de scholen en de buurt. Ik
fietste door de buurt en maakte
met iedereen een praatje. Al
snel kwam er overleg met de
toenmalige Bouwvereniging en
de gemeente. Opeens werd
ik wijkbeheerder van Noord
en had ik een kantoor aan de
Meezenbroekstraat. Daar was
een ontmoetingsplek waar be
woners terecht konden. In die
tijd werden er veel woningen
gesloopt en kwam er nieuw
bouw.”

Wat vond je leuk aan je
activiteiten?
Door alle activiteiten had ik altijd
mensen aan mijn deur. Iedereen
kende me ‘Hoi Ina!’. Daar genoot
ik van. Vooral omdat ik het altijd
samen met anderen deed.
Bezige bij dus. Nu nog steeds?
“Nee, ik ben gevallen en ben toen
gestopt. Ik dacht, laat nu een

Dat is jammer. Maar met
jouw ervaring weet je vast
wat er nodig is in de wijk?
Ik ben geboren aan de Somer
lustweg. Die woningen zijn
gesloopt. Daarna woonden we
aan de Minervastraat en nu in
de Meezenbroekstraat. Altijd
in een woning van Acantus.
Na de laatste herstructurering
vind ik dat bewoners meer op
zichzelf leven en afstandelijker
zijn. Dit geldt natuurlijk niet
voor iedereen. Wat volgens mij
belangrijk is, is dat het gezellig
blijft en dat dingen bespreek
baar blijven. Houd contact met
elkaar en let op elkaar.

En vast wat energie

voor 2021!

Stookt u voor
de buurt?

Verduurzamen, besparen op energiekosten en het onderhoud
van uw woning zijn onderwerpen waarbij u aangaf wel wat
hulp te kunnen gebruiken.

Energie besparen is
voor jong en oud.
Maak er een spel van!
Warmte kan op allerlei
manieren uit uw huis verdwijnen. Hou een kaars,
lucifer of aansteker bij een
naad of een kier. Als de
vlam wappert, dan tocht
het. Dicht naden en kieren
bij ramen en buitendeuren
met tochtstrips. Of plaats
speciale tochtborstels onder
buitendeuren of rond de
brievenbus. U bespaart
hiermee al snel een paar
tientjes per jaar.

Bespaar energie én geld met
een super leuk spel. Challenges
en winacties. Junior Energiecoach
daagt u en uw kinderen uit om
mee te doen.
5 weken lang gaan uw kinde
ren samen met u aan de slag
met spellen gericht op energiebesparing in 15-30 minuten per
week. Als inwoner van Veen
dam Noordwest kunt u GRATIS
meespelen. Na het spel hoeft u
niet langer uw kinderen te vragen
het licht uit te doen, maar wijzen
uw kinderen u er juist zelf op om
energie te besparen waar het kan.
www.juniorenergiecoach.nl
Speciale voorinschrijving!
Het aantal deelnemers is beperkt,
de inschrijving start vanaf

1 januari 2021. Als inwoner van
Veendam Noordwest kunt u nu al
vast een plekje reserveren. Ga naar
www.juniorenergiecoach.nl/contact
en zet bij opmerkingen: Voorinschrijving Veendam - Noordwest.

Voor meer informatie, vragen en ideeën, mail naar noordwest@veendam.nl.
Meer informatie vindt u op www.veendam.nl/noordwest. Hier vindt u ook de
digitale versie van deze nieuwsbrief.
Veendam Noordwest op z’n best heeft als doel het verbeteren van
de leefomgeving van de bewoners en is een gezamenlijk initiatief van:

gemeente
veendam

Kijk ook op:
www.jouwbespaarcoach.com
(vanaf 1 januari live)

