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Samenvatting
Voor u ligt de wijkvisie gemaakt voor en door de bewoners van de wijken Eekwerd I,
II en Altenburg. Algemene conclusie is dat het goed wonen is deze wijken van
Bolsward. Vele positieven punten zijn tijdens de meetings aangestipt en besproken.
Zo worden de wijken als groen ervaren waar via de verschillende wandelpaden van
genoten kan worden. Tegelijkertijd zijn er door de bezuinigingen wel zorgen over het
groen, vele bosschages worden weggehaald en vervangen door gras. Dit maakt de
wijken er niet aantrekkelijker op.
Naast het vele groen zijn er nog een aantal rommelige plekken in de wijken, denk
hierbij aan de bootjes onder de brug, langs het water c.q. op de wal en de betonnen
plaat van de voormalige skatebaan. Voor de bewoners is dit een dagelijkse doorn in
het oog en daarom zien ze graag dat hier beter beleid op uitgevoerd gaat worden
zodat deze rommelige plekken naar de toekomst verdwijnen en niet meer
terugkomen.
Heel belangrijk is het gevoel van veiligheid binnen de wijken. Uit de
brainstormsessies is naar voren gekomen dat de bewoners zich, op een paar
donkere steegjes na veilig voelen. Een heel belangrijk aandachtspunt is overigens
wel de verkeersveiligheid. Hier zijn kritische opmerkingen over gemaakt met name de
fietsovergangen vanuit Altenburg en de fietsoversteekplaats bij Huylckenstein. De
bewoners willen hier graag een verbetering op uitgevoerd zien worden, waardoor de
kinderen veiliger van en naar school kunnen fietsen.
Vanuit de actualiteit is er een groot deel van de wijkvisie aan WMO besteed. Dit is
een belangrijk onderwerp voor de komende jaren met name voor de bewoners welke
een mindere zelfstandigheid hebben. Door de juiste samenwerking tussen bewoners,
instanties, vrijwilligers en de gemeente kunnen de bewoners met een mindere
zelfstandigheid correct begeleid worden in hun leven en hulp, in de breedste zin van
het woord, ontvangen daar waar men het nodig heeft.
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Inleiding
Een wijk waar het nu goed gaat verdient aandacht om dat in de toekomst zo te
houden. Het initiatief voor het maken van deze wijkvisie ligt bij de gemeente Súdwest
Fryslân.
Bewoners die zich betrokken voelen bij hun woonomgeving zijn van grote waarde
voor hun buurt en wijk. Eèn van de middelen hiervoor is de wijkvisie. Een blik op de
toekomst van de wijk kan de leefbaarheid ten goede komen. In deze wijkvisie kijken
we naar de sterke en zwakke punten van de wijk en beschrijven we wat nodig is om
het wonen in de wijk op een goed niveau te houden.
De nadruk ligt daarbij enerzijds op wat er fysiek nodig is om de wijk vitaal te houden,
maar nog veel belangrijker hoe de wijk sociaal vitaal blijft.
Gezocht is naar opgaven die de wijk verbeteren, zorgen voor betere contacten
tussen wijkbewoners en de sociale cohesie versterken.
Tijdens alle discussies, eerst plenair bij de startavond, later in de werkgroep, stonden
dezelfde thema’s centraal. Thema’s die passen bij de ambitie om te werken aan een
‘complete’ wijk.

Werkwijze
Bewoners zijn uitgenodigd om op 19 februari 2014 tijdens de jaarvergadering mee te
praten over hun wijk. Er werd gekeken naar wat goed is in de wijk en moet worden
behouden, wat beter kan en op welke manier en wat kan er toegevoegd worden. Aan
de hand van 4 thema’s werden deze aspecten besproken: Wonen, Veiligheid, Groen
en speelvoorzieningen, Voorzieningen en eventueel overige punten.
Er is een werkgroep samengesteld die de resultaten van deze avond verder heeft
uitgewerkt. Vanuit de werkgroep is een schrijfgroep aan de slag gegaan met het
opstellen van de uiteindelijke wijkvisie.
Voorliggende wijkvisie is het resultaat.

Leeswijzer
De wijkvisie is na de inleiding onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. In
hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de deelwijken die wijkvereniging de
Middelsee vertegenwoordigd; de historie en demografische kenmerken, verkeer,
voorzieningen en groenstructuur.
Hoofdstuk 3 bevat de inventarisatie en de analyse van de vanuit de startavond
ingegeven sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Deze zijn
uitgewerkt binnen de genoemde thema’s.
Daarnaast is er een separaat hoofdstuk gericht op de belangrijkste pijler in de wijk:
sociale cohesie. Hoe behouden we de sociale cohesie, maar nog belangrijker: hoe
versterken we deze in verband met de wijzigingen in de zorg.
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Historie
De verschillende deelwijken vertonen duidelijke verschillen die de ideeën van de
planologen weergeven op het moment dat de wijken ontwikkeld werden. Altenburg is
het recentst gebouwd, enkele jaren daarvoor Eekwerd I en II.

Altenburg
De wijk Altenburg is de meest noordelijk gelegen woonwijk van Bolsward en is na de
Hartwerdervaart en Fûgelkrite een van de recentste uitbreiding. Altenburg wordt in
het zuiden begrensd door de Ugolaan welke omgeven wordt door brede
groenstroken. De overige randen van de wijk grenzen aan water in de vorm van de
Leeuwardervaart in het westen, de Kloostervaart in het noordoosten en de Opfeart in
het oosten. Mede door de aanwezigheid van dit water rondom de wijk in combinatie
met de ruime groene opzet van de wijk maakt dat het geheel een prettig woonklimaat
uitstraalt. De wijk is gebouwd in de jaren 80 en 90 en vooral opgezet vanuit jaren 80
bouwstijl. Dit laatste houdt onder meer in dat de wijk is opgebouwd uit woonerven
bestaande uit voornamelijk vrijstaande laagbouwwoningen met (lage) kap die worden
ontsloten door kronkelende woonstraten. In het oosten van de wijk wordt deze
vrijstaande vorm op enkele plekken afgewisseld door rijenwoningen en/of 2-onder-1kap-woningen. Oorspronkelijk zijn deze woningen gebouwd als huurwoningen maar
inmiddels is een flink aantal van deze woningen verkocht.

Eekwerd
Tussen de woonwijk Altenburg en de binnenstad ligt de wijk Eekwerd, een
naoorlogse wijk die gebouwd is in de jaren 70 en 80. De wijk kan onderverdeeld
worden in twee woonwijken Eekwerd I en Eekwerd II. Beide buurten worden
gescheiden door de Eekwerdlaan dat tevens de centrale ontsluitingsweg van beide
woonbuurten vormt. Aan de west- en de oostkant wordt de wijk begrensd door twee
waterlopen, respectievelijk de Leeuwardervaart en De Dobbe. Het verschil tussen de
beide woonbuurten is gelegen in de opzet ervan. Eekwerd I is als eerste gebouwd in
de jaren 70 en bestaat voor het grootste gedeelte uit corporatiewoningen. Mede door
herstructurering van de sociale huurvoorraad (in 1995) en vervolgens de verkoop van
een aantal huurwoningen de laatste jaren bestaat de buurt inmiddels uit evenveel
huur- als koopwoningen. Met uitzondering van een aantal vrijstaande woningen langs
de randen van de buurt is het grootste gedeelte opgebouwd uit rijenwoningen en
geschakelde en/of 2-onder-1-kapwoningen. De buurt wordt ontsloten door een
enigszins recht en helder stratenpatroon en het (openbare) groen is vooral te vinden
langs de randen van de woonbuurt.
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Luchtfoto Eekwerd I eind jaren 70 (bron Facebook Boalsert su sag ’t er ût)

Eekwerd II is zoals gezegd later ontwikkeld dan Eekwerd I en is grotendeels
gebouwd in de jaren 80. Dit is terug te vinden in de, voor deze jaren karakteristieke,
opzet van de wijk in de vorm van woonerven. Door de projectmatige ontwikkeling van
de wijk is er echter weinig variatie in bouwstijlen aanwezig en bestaat de buurt
hoofdzakelijk uit 2-onder-1-kapwoningen en rijwoningen met lage kap. Wel kent de
buurt in tegenstelling tot Eekwerd I een ruime(re) groene opzet. (Bron:
Bestemmingsplan Bolsward Kom)

Luchtfoto Eekwerd II in aanbouw eind jaren 70 (bron Facebook Boalsert su sag ’t er ût)
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Luchtfoto Eekwerd II Huylckenstein in aanbouw eind jaren 70 (bron Facebook Boalsert su sag ’t er ût)

Wijkvereniging
Wijkvereniging "De Middelsee" is opgericht op 23 december 2009. De vereniging is
ontstaan uit de opsplitsing van Wijkvereniging E.A.F. (Eekwerd-Altenburg-Fûgelkrite)
. De huidige vereniging zet zich in voor de bewoners van de drie deelwijken, Eekwerd
I, Eekwerd II en Altenburg.
De nieuwe vereniging moest een naam hebben. Een naam die verbonden is aan het
gebied waar de drie wijken liggen. Het gebied waar de wijken ongeveer liggen, was
in de middeleeuwen een “zeearm” genaamd Middelsee. Wat ons betreft een leuke
passende naam.
Het doel van de wijkvereniging is om mensen bij elkaar te brengen doormiddel van
activiteiten, in ons geval de bewoners uit drie verschillende wijken. Daarbij past deze
wijkvisie.

Wijkvisie Wijkvereniging De Middelsee Bolsward
7

Demografische gegevens (incl. Fûgelkrite)
Inwoners
Totaal inwoners
Verdeling man / vrouw
Leeftijd

4.145
2.030 / 2.120
0 tot 15 jaar
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
65 jaar en ouder

23 %
10 %
27 %
27 %
13 %

1.555
Eenpersoons
Zonder kinderen
Met kinderen
Personen per huishouden (gem.)

21 %
33 %
46 %
2,6

Huishoudens
Totaal Huishoudens

Werk & Inkomen
Percentage met baan

75 %
Hoog inkomen
Middel inkomen
Laag inkomen
Inkomen (gem.)
Aantal uitkeringsgerechtigden

22 %
35 %
43 %
€ 17.900
3,2 %

(bron: CBS, 2014, Bolsward-Noordoost [incl. Fûgelkrite]
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Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen
Wonen
Het is goed wonen in de wijken Eekwerd I, Eekwerd II en Altenburg. De bewoners
van de drie wijken vinden het een prettige woonomgeving. De wijken zijn speels
opgezet, al zijn er wel verschillen tussen de deelwijken. Er zijn in de wijken veel
wandelpaden die de mogelijkheid bieden om verschillende wandelingen te maken.
Ook is er de gelegenheid om even langs het water te zitten, een hengeltje uit te
gooien of even te varen in onze wijk.

Wandelpad Eekwerd I

Wandelpad Eekwerd II

Wandelpad Altenburg
Leegstand
In Eekwerd I is de laatste jaren relatief veel leegstand geweest, omdat
woningstichting Elkien redelijk veel woningen te koop heeft aangeboden. De te koop
aangeboden woning staat dan een aantal maanden leeg en als de woning dan nog
niet verkocht is dan wordt hij weer opnieuw verhuurd.
De huidige verhouding huur- en koopwoningen wordt als goed ervaren.
Milieu
Bij het milieu wordt in eerste instantie gedacht aan de bomen en planten. Milieu staat
echter voor de algemene kwaliteit van de leefomgeving. Bijvoorbeeld het geluid
geproduceerd door bedrijven en verkeer, maar ook uitstoot stof en stank van
bedrijven en verkeer. Ook kun je denken aan het stoken van houtkachels en
terrashaarden.
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Tijdens de sessies met de bewoners is duidelijk geworden dat er regelmatig veel
stankoverlast wordt ervaren van de koffiefabriek United Coffee. Vraagtekens worden
gesteld of alles volgens de wet- en regelgeving verloopt. Bepaalde processen bij
United Coffee zorgen er voor dat er op die momenten grote rook- en stankwolken de
wijken intrekken en met weinig wind blijven hangen. Dit kan op geen enkele manier
gezond zijn voor de bewoners, men ziet dan ook graag dat hier wat aan gedaan gaat
worden.
Sociale veiligheid
Bewoners ervaren de wijken als een veilige woonomgeving.
Sinds de skatebaan langs de Eekwerdlaan weg is, is er weinig overlast meer van
hangjeugd en dat wordt ervaren als vooruitgang. Vernielingen in de wijk zijn beperkt
en worden veelal gepleegd langs de doorgaande routes van uitgaanspubliek.
Een aantal bewoners van Eekwerd I voelen zich niet veilig als zij 's avonds achterom
door de steeg moeten. Dit komt door het ontbreken van verlichting in de stegen
(brandgangen) achter de woningen. In een steeg in Eekwerd I zijn drie
straatlantaarns aanwezig, die begin midden en einde van de steeg verlichten. In een
andere steeg in Eekwerd zijn op drie plaatsen buitenlampen aangebracht welke
gevoed worden van uit de schuur van de bewoner waarop zij zijn bevestigd. Andere
stegen zijn in het geheel niet verlicht.
In het totale verlichtingsplan van de wijk zou elke steeg voorzien kunnen worden van
lichtpunten aan het begin en einde van de steeg. In Eekwerd II zijn op deze manier
looproutes en clusters met garageboxen wel verlicht.
(voorbeeld zonnecel verlichting Noord I)

Verlichting straatlantaarns

Verlichting particuliere lampen
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Verkeersveiligheid
Binnen de wijken Eekwerd I, Eekwerd II en Altenburg liggen twee wegen die een
belangrijke verkeersfunctie voor de stad vervullen. Het gaat om de Ugolaan en de
Eekwerdlaan.
De Ugolaan is de rondweg langs de noordzijde van de stad, bedoeld als verbinding
tussen de rijksweg A7 en provinciale weg N359 en als ontsluiting van het
industrieterrein en de wijken Altenburg, Eekwerd I/II en Fûgelkrite.
Deze weg loopt tussen de wijken Altenburg, Eekwerd I en Eekwerd II door. Daardoor
isoleert deze weg de wijk Altenburg, wat met name voor fietsers een probleem
oplevert.
De gevaarlijke punten betreffen de oversteekplaatsen voor fietsers (met name
schoolkinderen uit Altenburg naar alle voorzieningen (scholen, supermarkten e.d.).
De belangrijkste oversteekplaats langs de Ugolaan ligt tussen Saksenburg en het
fietspad De Brekken (foto 1). De andere oversteek ligt tussen Friesenburg en het
Oerdpaad (foto 2).

Foto 1. Fietsoversteek Saksenburg – De Brekken.

De voorheen aanwezige hekjes, bij deze oversteekplaats, waardoor de fietsers
gedwongen werden om af te stappen zijn nu niet meer aanwezig wat de
gevaarzetting van deze oversteekplaats extra verhoogd.
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Foto 2. Fietsoversteek Friesenburg - Oerdpaad.

Beide fietsoversteken liggen in de 30 km zone, maar een weg met deze functie past
niet in een 30 km zone. De verkeersintensiteiten zijn hoog en er passeert ook veel
vrachtverkeer met bestemming United Coffee en Rentex Floron.
Daarnaast is de Eekwerdlaan een belangrijke stadsontsluitingsweg en loopt tussen
de wijken Eekwerd I en Eekwerd II door. Parallel aan de Eekwerdlaan ligt een vrij
liggend fietspad “De Brekken”. Voor fietsers uit Altenburg of Eekwerd I een prachtige
voorziening. Echter het einde van het fietspad De Brekken, ter hoogte van
Huylckenstein, is een gevaarlijk punt. Fietsers moeten hier invoegen op de
Eekwerdlaan, of de Eekwerdlaan oversteken. Samen met de “uitrit” van
Huylckenstein is de voorrangssituatie onduidelijk. Dit levert veel gevaarlijke situaties
met de hoge snelheid van het doorgaande verkeer op de Eekwerdlaan alhoewel er
hier een maximum snelheid van 30 km is toegestaan nodigt het verre zicht en het
asfalt uit tot harder rijden. Hoewel de weg in een 30 kilometer zone ligt is deze niet
ingericht als zijnde een 30 kilometer weg.
Aanpassing van de drie genoemde fietsoversteken zal bijdragen een
verkeersveiligere situatie voor fietsers.
In Eekwerd II is de verkeerssituatie rondom CBS De Bron en OBS De Blinker een
belangrijk aandachts-/irritatiepunt.
Veel kinderen worden gebracht en gehaald met de auto. Deze ouders kunnen niet
parkeren op het aanwezige parkeerterrein. Niet alleen staat De Blink ’s morgens
geheel vol met langs de weg geparkeerde auto’s. Ook veel ouders wijken uit naar het
parkeerterrein van Huylckenstein aan de Eekwerdlaan.
Met het verbeteren van de bovengenoemde fietsoversteken en sterk
ontmoedigingsbeleid voor het brengen en halen per auto moet deze verkeerssituatie
aangepakt worden. Langs de weg geparkeerde auto’s langs de fietsroute, versterken
de verkeersonveiligheid en dat stimuleert weer ouders om kinderen te brengen en te
halen met de auto in plaats van zelfstandig te laten fietsen. Mogelijkerwijs zou er
gekozen kunnen worden voor een kiss and drive inrichting van de Blink.
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Bewoners van Altenburg benadrukken het probleem van de hoge snelheid op de
doorgaande weg Friezenburg door Altenburg. Het asfalt nodigt uit tot harder rijden en
maakt geen onderdeel uit van de aanliggende woonerven. De weg wordt onterecht
als rondweg ervaren.
In Eekwerd I zijn er in de wijk geen grote problemen rond verkeersveiligheid. Wel
geven bewoners van De Bunders aan dat er op deze belangrijkste
wijkontsluitingsweg te hard gereden wordt. In de rest van deze wijk zijn er zijn
genoeg snelheid beperkende maatregelen (in de vorm van verhoogde kruispunt en
drempels) aanwezig.
Daarnaast wordt er door een aantal bewoners uit Eekwerd I (wonende tussen het
parkeerterrein aan de Brekken, de Ugolaan en de Eekwerdlaan) aangegeven dat er
te weinig parkeerruimte is op het plaatselijke parkeerterrein. Mogelijk speelt ook mee
dat bewoners van andere straten hun auto op dit parkeerterrein neerzetten omdat dit
gemakkelijker voor hen is.
Door een aantal bewoners is aangegeven dat er soms in de woonomgeving overlast
wordt ondervonden van geparkeerd aanhangwagens zodat er parkeerruimte wordt
ingenomen waar ook een auto had kunnen staan. Dit betreft waarschijnlijk een lokaal
probleem in Eekwerd II. In de overige wijken wordt dit niet als een probleem ervaren
of zijn de bewoners toleranter/assertiever tegenover elkaar.
Het zullen echter voornamelijk eigen (buurt)bewoners zijn die te hard rijden. De
Bunders dient als ontsluiting van de wijk en is geen doorgaande weg.
Uiteraard kunnen wijkbewoners een bijdrage leveren aan het oplossen van
bovengenoemde knelpunten door goed uit te kijken en de kinderen dit ook aan te
leren. Daarnaast spelen de beide scholen een belangrijke rol om het autogebruik
terug te dringen.
Voor de gemeente ligt er een uitdaging om de fietsoversteken aan te passen en de
dominante verkeersaders Ugolaan, Eekwerdlaan en Friezenburg aan te pakken.
Deze uitdaging voor de Eekwerdlaan is reeds vastgelegd in het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoerplan (GVVP). De uitvoeringsagenda is echter afhankelijk van
voldoende middelen.
Relevante knelpunten die reeds opgenomen zijn in het GVVP:
 Realiseren vrijliggende fietsstructuur Koopman Heeresweg Ugolaan tussen de
‘Drie Mollen’ en aansluiting Eekwerdlaan. Is opgenomen als hoofdfietsroute.
 Eekwerdlaan hoge snelheden. Is één van de ‘grijze wegen, nader onderzoek!
 Onveilige oversteek fietsers ter hoogte van Huylckenstein. Nader beoordelen,
maatregel gewenst, veiligheid schoolroutes
 Aansluiting De Domp – Eekwerdlaan verzoek zebrapad. Binnen 30 km per uur
gebieden wordt zeer terughoudend omgegaan met het aanleggen van
zebrapaden. Ook moet er sprake zijn van een continue stroom van
voetgangers anders werkt een zebrapad ‘schijnveiligheid’ in de hand.
 De Domp druk met verkeer van en naar scholen verzoek om parkeerverbod in
te voeren om verkeersafwikkeling gemakkelijker te maken. Schoolroutes
krijgen aandacht bij verkeerseducatie, ook wordt er nog specifieke aandacht in
het GVVP gevraagd voor de verkeersveiligheid van schoolomgevingen.
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Groen & speelvoorzieningen
Groen
De wijken in de Middelsee zijn mooie groene wijken.
Circa 6 jaar geleden is de openbare ruimte in Eekwerd I gerenoveerd. Hierbij is ook
de het groen aangepakt. De beplanting is fris en divers. Het is zaak de plantvakken
vol te houden en bij sterfte opnieuw te beplanten. Op diverse locaties raken
plantvakken leger en neemt het verval sterk toe.
De wijken Eekwerd II en Altenburg hebben een ruimere opzet en daarmee meer
groen. De beplanting is echter sterk verouderd. Veel bosschages zijn verwilderd en
moeten vernieuwd worden. Ook ontstaat een kaalslag door het kappen of omwaaien
van verouderde bomen. Nieuwe aanplant is noodzakelijk voor een fris en divers
beeld.
Sinds vorig jaar zijn diverse plantvakken in het kader van bezuinigingen omgevormd
tot gazon. Dit kan een oplossing zijn voor een frissere aanblik, maar daardoor wordt
het openbaar groen zeer kaal. Er moet diversiteit blijven tussen gazon, plantvakken
en bomen.

De Rânne in Altenburg

Speelvoorzieningen
Tijdens de brainstormsessie is aangegeven dat er in Eekwerd I te weinig
speelvoorzieningen in de wijk aanwezig zijn. De bestaande speelvoorziening aan de
Fjilden bied voldoende invulling, maar anders dan in Eekwerd II en Altenburg is er in
Eekwerd I slechts 1 centrale voorziening aan de rand van de wijk.
Het vinden van mogelijke locaties is lastig omdat Eekwerd I vrij volgebouwd is. De
enige in aanmerking komende groenstroken betreffen de groenstroken aan de
Eekwerdlaan en de Rânne. Deze vallen voor de jongere kinderen de Eekwerdlaan af
in verband met de verkeersveiligheid of vanwege de aanwezigheid van de
Leeuwarder vaart.
Daarnaast is in Altenburg voornamelijk het speelveld aan de Ridderburg/Gravenburg
sterk aan renovatie toe. Dit is ook aangegeven door de gemeente tijdens de schouw
in het voorjaar 2014.
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Verwildering speelveld Ridderburg / Gravenburg / Altenburg

De Fjilden in Eekwerd I

Voor het speelveld aan De Him
wordt al jaren gewezen op de
noodzaak van een natuurlijke
afscherming tussen het
speelveld en het water.

De Drift in Eekwerd II
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Rommelige aanblik in de wijk
Door het afbreken van de skatebaan is een ongebruikte betonplaat achtergebleven in
het groen langs de Eekwerdlaan nabij Huylckenstein. Hier is geen nieuwe functie
voor in beeld, dus dit betonvlak kan omgevormd worden tot gazon voor een fraaier
beeld.
Ook de schaft- / materiaalcontainer van Empatec geeft een rommelige aanblik van
het parkeerterreintje. Het schilderen van de betreffende keet van Empatec zou de
uitstraling kunnen verbeteren en het grasveld voor de keet biedt ruimte voor het
creëren van extra parkeerplaatsen.
Rommelige aanblik langs het water
Aan de rand van Eekwerd I liggen buiten het zomerseizoen veel wrakke boten in de
Leeuwardervaart. Ze blijven na de zomer liggen en worden uiteindelijk door niemand
opgeruimd. De brug onder de Ugolaan wordt gebruikt als afdak voor opslag voor
boten.
Dit levert zowel een rommelige aanblik vanaf de kant, maar ook vanaf het water,
langs een belangrijke toegangsroute voor de recreatievaart.

Situatie onder de brug Ugolaan

Als aan het einde van het vaarseizoen ‘Bureau handhaving’ strakker optreedt, zullen
eigenaren actiever worden. Diegene die zuinig op hun boot zijn, halen hun boot uit
het water of dekken deze netjes af. Boten die blijven liggen kunnen worden
afgevoerd.
Daarnaast is er langs de Rânne een grote diversiteit / kwaliteit van verschillende
steigers. In het gedeelte van Altenburg zijn mooie, grote en eenzelfde steigers
gerealiseerd. Echter in Eekwerd I zijn veel rommelige, wrakkige steigers. In een
mooie openbare ruimte past het niet om eigen bouwwerken te realiseren.
Regelgeving voor ligplaatsen (ligplaatsverordening), maar ook het faciliteren van
nette aanlegplaatsen zullen zorgen voor een fraaier aanzicht en beleving.
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Voorbeeld rommelige steiger Leeuwardervaart in Eekwerd I

Voorbeeld fraaie steiger Leeuwardervaart in Altenburg

Hondenpoep
Hondenpoep is een probleem in de populaire uitlaatgebieden zoals de Rânne of het
wandelpad langs de Ugolaan. Daarnaast is kattenpoep vaak genoemd als probleem
in particuliere tuinen.
Sinds de nieuwe hondenpoepbakken zijn geplaatst is de situatie sterk verbeterd.
Echter langs de Rânne zijn er in de nieuwe situatie minder bakken. Dit komt omdat
de nieuwe bakken aangesloten zitten op het riool, of goed bereikbaar moeten zijn
voor een vrachtauto van de reiniging. Goedwillende hondenbezitters die de poep van
hun hond wel opruimen nemen dan vaak hun toevlucht tot het deponeren van de
opgeruimde uitwerpselen in een langs de Rânne anwezige vuilnisbak.
Behalve in deze zone is voor de rest van de wijk aan faciliteiten geen gebrek.
Wijkvisie Wijkvereniging De Middelsee Bolsward
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Daarnaast is er door de gemeente is besloten om op diverse plaatsen, waaronder
langs de Rânne, minder frequent te maaien. Hierdoor staat het gras erg hoog en is
het voor de goedwillende hondenbezitters lastiger om de hondenpoep op te ruimen.
In meer afgelegen uitlaatgebieden zoals langs de Rânne en langs de Ugolaan is de
sociale controle minder. Er grenzen geen woningen direct aan, of op voldoende
afstand, van deze wandelpaden.

Nieuwe hondenpoepbak

Voorzieningen
In de wijk zijn goede voorzieningen. De sporthal, twee basisscholen,
woonzorgcentrum Huylckenstein, dagbesteding Philadelphia en bushaltes.
Daarnaast zijn alle andere voorzieningen in Bolsward goed en veilig bereikbaar.

Openbaar vervoer
Binnen de wijk zijn vier bushaltes aanwezig. Zeer belangrijke voorzieningen voor
scholieren en forensen. De drie deelwijken zijn hiermee zeer goed ontsloten op het
hoogwaardig openbaar vervoer.
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Zorg en de sociale samenhang en leefbaarheid.
Tijdens de jaarvergadering van de wijkvereniging in 2013 is gesproken over het
maken van een wijkvisie waarin de leefbaarheid en verbetering hiervan door het
treffen van aanvullende fysieke voorzieningen in de wijk ook een hoofdstuk over de
"Zorg" en "Sociale Cohesie" zal worden opgenomen. Dit in verband met de vele
wijzigingen binnen de zorg en wetgeving in 2015 zoals o.a. door de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning. Ook de lopende ontwikkelingen binnen de Woonen Zorginstelling "Huylckenstein" sloten aan op de zorg en de sociale samenhang,
welke aspecten wij in dit hoofdstuk behandelen om te komen tot een sociale
vangnet en het realiseren van fysieke voorzieningen, die de sociale cohesie positief
zullen beïnvloeden.

Sociale samenhang en leefbaarheid.
Dit terrein betreft het bevorderen van sociaal, vreedzaam en zorgzaam samenleven
van verschillende groepen mensen in de wijk. De doelstellingen kunnen reiken van
'elkaar met rust laten' tot 'zorgen voor elkaar'. Iedereen in de wijk kan een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van de samenleving dan wel het samen leven.
Door de vele ontwikkelingen binnen de zorg gepaard gaande met ingrijpende
bezuinigingen door het rijk en de gemeente er veel veranderd op landelijk-,
gemeentelijk- en wijkniveau. Er zijn nu andere inzichten in hoe de zorg
georganiseerd moet worden. In de kern gaat het om de verantwoordelijkheid voor de
zorg van mensen weer zo laag mogelijk in de samenleving te organiseren. Dit
gebeurt onder de noemer van de participatiemaatschappij. Dat activeert burgers om
weer verantwoordelijkheid te voelen en zijn voor de directe zorg in eigen omgeving.
Daar waar mensen het niet zelf kunnen is er hulp vanuit de gemeente en
zorginstellingen. Een voorbeeld is de overgang van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De
gemeente is op grond van de WMO, met in gang van 1 januari 2015,
verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van ouderen, mensen met een
beperking of mensen met psychische problemen. Dus de kwetsbare mensen in onze
samenleving.
De gemeente bepaalt zelf hoe ze ondersteuning en begeleiding voor de kwetsbare
burgers regelt. Dit gaat om ondersteuning waardoor men langer thuis kan blijven
wonen zoals huishoudelijke hulp of dagopvang etc.. Door de extramuralisering van
de zorg, dit is het streven om buiten de muren van een intramurale instelling i.c. een
verzorgingstehuis (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden,
bijvoorbeeld in de eigen woning. Mensen met een lichte zorgvraag ZZP 1, 2 en 3
worden nu niet mee opgenomen in een verzorgingsinstelling maar moeten langer
thuis blijven met zorg thuis. Hierdoor kunnen het aantal kwetsbare personen in de
wijk toenemen.
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De zorg voor de medemens komt dichter bij de mensen zelf te staan. Dit vraagt wel
extra inzet van mantelzorgers en vrijwilligers die deels taken van beroepskrachten
overnemen. Mensen worden hierdoor minder afhankelijk van de overheid en krijgen
meer keuzevrijheid. Een risico is dat kwetsbare burgers tussen wal en schip kunnen
geraken. Voor de wijkvereniging ligt hier een taak om in de eigen wijk een
vrijwilligerskader op te richten en de zelfredzaamheid van de kwetsbare bewoners in
de wijk te bevorderen. De gemeente zal in verband met de bezuinigingen op de zorg
bij een zorgvraag van een burger, in een keukentafelgesprek, eerst vragen wat de
burger nog zelf kan doen (zelfredzaamheid), wat de mantelzorger en naaste
familieleden kunnen doen en of er vrijwilligers zijn die hulp kunnen verlenen.
Wanneer genoemde mogelijkheden er niet zijn dan zal pas hulp worden verleend
door professionele krachten. De gemeente heeft uiteindelijk een zorgplicht t.o.v. haar
burgers. Dit betekent dat de gemeente de plicht heeft ergens zorg voor te dragen,
maar dat de burger nergens recht op kan doen gelden. Het is ook niet goed dat
burgers zich afhankelijk opstellen van de gemeente. Wij gaan in dit hoofdstuk in op
de doelgroep kwetsbare senioren in onze wijk wanneer zij tussen wal en schip
geraken bij een zorgvraag. Wij dienen echter gezamenlijk binnen onze wijken ook
voor onze kwetsbare wijkbewoners in welke vorm dan ook te zorgen door het creëren
van een vangnet. Dit is de kern van het verhaal wat wij als wijkvereniging binnen
onze wijk kunnen doen. Als het gebiedsteam en wijkvereniging goed samenwerken
dan zijn we vast in staat om de zorg dicht bij de mensen te organiseren zodat
kwetsbare mensen niet buiten de boot vallen en we samenwerken aan het stimuleren
van de zelfwerkzaamheid en het voeren van een eigen regie bij de bewoners.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De WMO regelt onder andere dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen
krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische
problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel etc.. Het doel
van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven
wonen en te kunnen blijven participeren/deelnemen in de samenleving. Per 1 januari
2015 is de Wet WMO 2015 van kracht geworden.
Het begrip "maatschappelijke ondersteuning" binnen de WMO omvat:
1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligers , de
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld.
2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een
beperking of met chronische psychische problemen zoveel mogelijk in de eigen
leefomgeving.
3. Bieden van beschermd wonen en opvang.
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Voor de kwetsbare wijkbewoners willen wij als bestuur van de wijkvereniging samen
met de wijkbewoners en instellingen (zoals de Zonnebloem, Rode Kruis,
Zorginstelling, Humanitas, Kerken etc..) een netwerk/vangnet opzetten waardoor:
a. Deze kwetsbare mensen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en
doorverwezen kunnen worden naar het gebiedsteam van de gemeente.
b. In onze wijk vrijwilligers en mantelzorgers geactiveerd worden om kwetsbare
wijkbewoners (waaronder langdurige zieken, senioren die zich niet meer zelf kunnen
redden) helpen met bepaalde diensten/werkzaamheden waarbij te denken valt aan
het doen van boodschappen, het wandelen met de senior, het verrichten van kleine
reparaties, tuinonderhoud etc.. Mantelzorgers willen ook graag zo af en toe worden
vervangen zodat zij zich kunnen ontspannen. Hiervoor zullen ook wijkbewoners
worden gevraagd die de mantelzorgers b.v. een weekend willen vervangen.
c. Senioren die nog in staat zijn om zelf te helpen, kunnen jonge gezinnen helpen bij
het oppassen van hun kleine kinderen. Hierdoor onderhouden senioren sociale
contacten met de buitenwereld en wordt eenzaamheid voorkomen.

De sleutelfiguur.
Ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de wijk stelt het bestuur van de
wijkvereniging voor om een wijkcoördinator (sleutelfiguur) te zoeken. Deze vrijwilliger
onderhoudt contacten in de wijk en met het gebiedsteam. Deze wijkcoördinator kan
onder andere de volgende taken op zich nemen:
* vrijwillige verbinders die de inwoners van de wijk kennen;
* contact onderhouden met leden van cliëntenraden, wijkverenigingen,
sportverenigingen, ouderenbonden, kerken, vrijwilligers organisaties over kwetsbare
personen;
* activeren van de eigen kracht inwoners;
* gebruik maken van plaatselijke sociale netwerken;
* met gebiedsteam samen werken zodanig dat de hulpvragen vanuit de wijk goed
worden geadresseerd.

Gebiedsgericht werken en gebiedsteams gemeente.
Gebiedsteams zijn de toegangspoort voor alle zorg en ondersteuning in het sociale
domein. Vanuit het principe één huishouden, één plan, één ondersteuningsplan'
organiseert de gemeente ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners. Het
gebiedsteam stelt een ondersteuningsplan op en houdt rekening met de inzet van
algemene en informele voorzieningen. Het gebiedsteam verzorgt zelf lichte ,
kortdurende ondersteuning aan kwetsbare inwoners.
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De gebiedsteams zijn samengesteld uit:
* een algemeen maatschappelijk werker;
* een school maatschappelijk werker;
* een generalist/specialist op het terrein van ouderen;
* een generalist/specialist op het terrein van verstandelijke beperkingen;
* een generalist/specialist op het terrein van de pedagogische begeleiding;
* een generalist/specialist inkomen, participatie, Wmo, jeugd (medewerker(s)
gemeente;
* een generalist op het terrein van verslavingszorg;
* een generalist/specialist op het terrein van psychologie/psychologie/psychiatrie.
Men kan naar aanleiding van bovengenoemde samenstelling de vraag stellen
waarom hier geen beroepskrachten uit de kerken zitten. Zij kennen vanuit hun
professie ook de noden van de samenleving. In Bolsward kan gedacht worden aan
de Diaconaal Opbouwwerker.
Per 1 januari 2015 bedienen 6 gebiedsteams de clusters in Súdwest-Fryslân (10
clusters). Het gebiedsteam kan u over de volgende vragen helpen:
* Mantelzorg: belastbaarheid en ondersteuning.
* Geld: onvoldoende inkomen, problemen met de uitkering, schulden.
* Wonen: woning aanpassing, hulp bij huurtoeslag, geen onderdak hebben.
* Werk: problemen op het werk, werkloosheid; arbeidsongeschiktheid, dagbesteding.
* Onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst.
* Opvoeden: vragen of problemen over opvoeden en opgroeien.
* Verwerking: rouw, echtscheiding, mishandeling, verlies van mobiliteit.
* Gezondheid: ziekte, spanning, opname verzorgingshuis, hulp in het huishouden,
beperkingen.
* Verslaving: internet, alcohol, drugs, gokken, etc..
* Vervoer: vervoer van en naar de dagbesteding.
* Relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen.
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De dienstverlening van het gebiedsteam houdt het volgende in:
1. alle vragen voor het sociaal domein via de gemeente;
2. één telefoonnummer, één postadres, één mailadres;
3. één maal contact met een gebiedsteam? Rechtstreeks contact met een
gebiedsteammedewerker;
4. geen loketten, afhankelijk van gebied mogelijk wel spreekuren.
De WMO consulent die deel uitmaakt van het gebiedsteam houdt het
keukentafelgesprek met de burger in de wijk die een zorgvraag heeft zoals wanneer
een burger aanpassingen nodig heeft in huis of niet meer alles zelf in het huishouden
kan doen, of problemen met vervoer heeft of niet meer aan sport of andere
activiteiten in de buurt kan doen. Ouderdom, een beperking, chronische ziekte of
psychische problemen betekenen soms dat een burger niet alles zelf kan doen. Het
is erg belangrijk dat cliënten met een zorgvraag tijdens een keukentafelgesprek
worden bijgestaan door iemand die de persoonlijke situatie van de cliënt goed kent.
Dit om te voorkomen dat er een onjuist beeld wordt geschetst en er uiteindelijk een
verkeerd indicatiebesluit wordt afgegeven.

Gewenste situatie in de wijken







Vroegtijdige mogelijkheid tot signaleren van risico’s.
Netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers opzetten.
Voor elkaar iets kunnen betekenen; senioren doen iets voor jongeren en
jongeren doen iets voor senioren. Overige ondersteuningsactiviteiten zijn o.a.:
gezelschap houden/aanspraak; boodschappen doen; emotionele/geestelijke
steun; vervoer en begeleiding; huishoudelijke taken; tuinonderhoud;
administratieve hulp en regeltaken; organisatie huishouden.
Het hebben van een sleutelfiguur.
Bovengenoemde punten dienen door een in te stellen werkgroep verder
uitgewerkt te worden.

Wat kan de woon- en zorgcentrum "Huylckenstein" in onze wijk betekenen
voor de sociale samenhang ?
Huylckenstein is zich aan het ontwikkelen tot een wijkcentrum. Het biedt bijvoorbeeld
de mogelijkheid voor het houden van vergaderingen en bijeenkomsten. Het heeft een
klein dierenparkje dat niet alleen voor de bewoners maar ook voor moeders met
jonge kinderen druk wordt bezocht. Het biedt de wijkbewoners om lekker en
voordelig in het restaurant te eten en wijkbewoners kunnen gebruik maken van het
onlangs uitgebreide winkeltje. De zorginstelling huisvest momenteel een
kinderopvang en biedt aan cliënten van Philadelphia de mogelijkheid werkervaring op
te doen zoals in de wasserij, in het restaurant en het winkeltje.
Het is dus wenselijk om gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en
logistieke mogelijkheden. Het in de wijk aanwezige woon- zorgcentrum Huylkenstein
kan een belangrijke rol spelen in de vragen waar de wijk mee aan de slag gaat.
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Huylckenstein heeft diverse faciliteiten, waar men op kan terugvallen. Het is een
steunpunt in de buurt. De wijk kan hier op terugvallen. Senioren kunnen er komen
voor ontmoeting. Er zijn welzijnsactiviteiten, een wasservice, restaurant,
maaltijdservice, winkel etc.. Dit kan uitgebreid worden met een boodschappendienst,
waarbij ook de plaatselijke SRV is betrokken.
Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar en er is ’s nachts een ambulante nachtzorg
aanwezig. Deze kan bij calamiteiten een rol spelen in de eerste aanpak in de wijk.
5 dagen per week is er overdag een receptioniste; deze kan een rol spelen in vragen
over zorg, diensten, hulpmiddelen, etc..
Nog meer ideeën kunnen worden uitgewerkt, daarvoor is een kleine denktank
nodig.
In een nadere uit te werken plan, waarin Huylckenstein als wijkcentrum kan fungeren,
kan de infrastructuur van Huylckenstein een grote rol spelen in het zelfstandig zijn
van de wijk.
Praktische voorstellen om te komen tot verbetering van de sociale cohesie.
De WMO zou in relatie tot Huylckenstein een belangrijke plaats in kunnen nemen
omdat veel aspecten in het sociaal verkeer in de nieuwe uitvoering van de WMO
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. "Participatie" is daarbij het uitgangspunt van
de volgende stellingen:
Huylckenstein kan met name een spil vormen in onze wijk omdat:
1. Er moet worden gewerkt met een laag budget waardoor er bijna geen
mogelijkheden zijn om voor wijkactiviteiten geschikte locaties te vinden. In
Huylckenstein zijn voorzieningen, die laagdrempelig zijn en beschikbaar zijn voor
wijkbewoners. Met andere woorden er hoeft niet te worden geïnvesteerd in logistiek
en deskundigheid van medewerkers.
2. Er veel mogelijkheden zijn in Huylckenstein voor met name indoor activiteiten om
hieraan tegemoet te komen.
3. Het management van Huylckenstein mogelijkheden ziet en hieraan medewerking
verleent om medebewoners met de mensen uit de wijk samen alle mogelijke
activiteiten uit te laten voeren.
4. Dat Huylckenstein als het ware een integrerend deel uit zal gaan maken van de
wijk. De cohesie wordt momenteel vrijwel alleen door een redelijk vaste ploeg
vrijwilligers in stand gehouden maar het zou mogelijk moeten zijn om veel meer
wijkbewoners hierbij te betrekken.
5. Dat op die wijze ook b.v. bewoners, die wegens omstandigheden via Philadelphia
bezig worden gehouden, een plaats(je) in onze (wijk)maatschappij kunnen krijgen.
Hierbij moeten we niet alleen ons richten op binnen- maar ook buitenactiviteiten.
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6. Dat ook m.b.t. de zorg er mogelijkheden voor de wijkbewoners worden gecreëerd.
Hierbij doet zich waarschijnlijk een probleem voor want het moet niet zo zijn dat dit
specifiek door Tellens wordt georganiseerd. Daarbij moeten wij oppassen dat we
geen taken van familie van de bewoners overnemen. Ook kerken hebben een rol in
de ondersteuning van de bewoners. Tellens moet dan ook andere zorgverleners, dus
ook de kleintjes, zondermeer mee moeten laten doen. Dit is namelijk wel een
voorwaarde voor de gewenste en door de WMO vereiste neutraliteit. Hierin zit o.i. wel
een uitdaging voor Tellens want hiermee kan de zorg voor de buurt, dan wel de
"Buurtzorg", worden bewezen. De opzet van zoiets zou misschien ook baanbrekend
kunnen zijn voor andere instellingen die met eenzelfde problematiek worstelen.
Misschien moeilijk maar o.i. zeker niet onmogelijk. Zie noot 1.
7. Misschien kan worden gedacht aan de opzet van een, momenteel zeer in de
belangstelling staand, "Repair café". Nou is dat laatste woord misschien op deze
opzet niet direct van toepassing en zou desnoods onder een ander titel kunnen
worden opgestart maar misschien voldoet het aan een behoefte. In de wijk zitten
ongetwijfeld enige "geschoolde" krachten die b.v. 1 - of 2 x per maand zich daarvoor
beschikbaar willen stellen als begeleiding en dat kwetsbare groepen hierdoor worden
geactiveerd. Misschien kan een kleine ruimte of stukje werkplaats van Huylckenstein
geschikt worden gemaakt om op gezellige wijze anderen (dus ook wijkbewoners)
van nut te kunnen zijn. Misschien heeft een fietsenmaker uit Bolsward wel een uurtje
tijd per maand om materiaal waar zij verstand van hebben te controleren en
eventueel te repareren. Het hoeft niet alleen op technisch gebied te zijn maar er zijn
o.i. voldoende andere velden waar hulp of adviezen welkom zijn. De kosten voor
Huylckenstein kunnen minimaal zijn want er is in de wijk voldoende "oud"
gereedschap etc. te vinden.
8. Er is in de gemeente (o.a. in het WMO Platform SWF) eens gesproken over een
ombudsman- of vrouw in de gemeente, waar burgers, die op- en of aanmerkingen
hebben onder meer inzake hun woonomgeving terecht kunnen. Op zich zouden we
op kleine schaal de wijk (met daarin ook Huylckenstein als woongebied) als een soort
kleine "gemeente" kunnen beschouwen. Deze persoon zou m.b.v. een klein
samengesteld team in eerste instantie eventuele vragen misschien zelf op kunnen
lossen maar als het de gemeente of andere instanties betreft via de hun bekende
kanalen door kunnen sluizen. Wij gaan ervan uit dat hiervoor belangstelling bestaat
want het is immers dicht bij huis en wijkproblemen kunnen vaak beter zo dicht
mogelijk bij de plaats van het delict worden besproken. Zitting b.v. 1 x per week bij de
balie/receptie of een permanente ideeën box/brievenbus op een zichtbare plaats
zetten?
9. Veel zorginstellingen krijgen te maken met leegstand. Voor een instelling zelf maar
ook voor een wijk is dit niet stimulerend. De vraag rijst of hieraan iets kan worden
gedaan. Zou het bespreekbaar zijn dat de kamers, na misschien een kleine
aanpassing, geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor verhuur? Er kan
misschien worden overwogen om kamers in Huylckenstein geschikt te maken voor
meer zelfstandig wonen (een soort studio dus) en de aanleunwoningen geschikt
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maken voor overige huur. Als kamers ervoor geschikt zijn zou dan iemand ( 1 of 2
personen) deze kunnen huren voor een normale huurprijs en zich qua huishouden
etc. zelfstandig kunnen redden. Indien gewenst of komt de nood aan de man dan kan
men vrijblijvend gebruik maken van de beschikbare voorzieningen etc. , tegen
vastgestelde prijzen. Het voordeel is dat o.i. dat men het gevoel heeft in eigen
omgeving te blijven en zelfstandig het huishouden kunnen runnen want dit gevoel is
wel belangrijk. Het is weer een invulling van de nieuwe WMO gedachte. E.e.a. vergt
misschien veel aanpassingen want ook hier komt de onder punt 6 genoemde
problematiek m.b.t. de zorgverlening door andere dan Tellens om de hoek kijken
maar wij blijven erbij dat moeilijk niet hoeft te betekenen onmogelijk.
10. Het samenwerken met de wijk met betrekking tot het realiseren van
energiebesparingen. Waar gaat het om: De wijk zal zich inzetten om gezamenlijk tot
energiebesparende maatregelen te komen. Hierbij kan gedacht worden aan
medewerking met de, door de Milieugroep Bolsward opgerichte Coöperatie waarbij
op de daken van b.v. Huylckenstein, It Heechhout etc.. indien geschikt en met
medewerking van Tellens, doch ook andere in de wijk geschikte plaatsen worden
voorzien van zonne(licht)panelen.
De revenuen kunnen zowel aan nader te bepalen doeleinden worden besteed dan
wel aan de wijkbewoners. Ook deelname met of van andere wijken moet tot de
mogelijkheden behoren.
Dit project kan betrekkelijk snel, d.w.z. in de eerste helft van 2016 worden opgestart.
11. Het aanleggen van een jeu des boulesbaan op het terrein van Huylckenstein.
Deze voorziening is een sociaal trefpunt voor oud en jong. Inmiddels is genoemde
voorziening aangelegd.
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Noot 1.
Hierbij de kanttekening dat zaken doen met één partij sneller schakelen mogelijk
maakt, i.c. waar Huylckenstein (Tellens) keuzes kan maken voor lage kosten en
beschikbaar stellen van faciliteiten, zal dit uiteraard een Tellens gedachte zijn.
Huylckenstein is bereid langdurig te investeren in het aanleggen van een sociaal
samenhangend geheel. In de voorzieningen, maar ook in financiële mogelijkheden
wil Huylckenstein een bijdrage leveren aan de invulling van de domeinen. Dit is dan
echter wel een Tellens actie.
De bovengenoemde punten met betrekking tot het komen van een sociale cohesie in
onze wijk en de tien genoemde punten zijn enigszins kaderstellend en zullen bij
interesse nader door een werkgroep moeten worden uitgewerkt.
Ongetwijfeld zijn er nog een aantal punten te noemen die voor het uitwerken daarvan
als waardevol kunnen worden aangemerkt, maar ergens moeten we (en dan niet al
te moeilijk) beginnen.
De WMO afdeling Bolsward e.o. kan de wijkvereniging ondersteunen bij bepaalde
werkzaamheden en het monitoren, waarmee gevolgd wordt wat er gebeurt met
mensen en mensen inspireert om te bouwen aan sociale samenhang van de wijk.
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