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Wijkbudget
Als wijkteam kunnen wij over wijkbudget 
beschikken. Samen met de wijkregisseur 
verdelen wij dit budget over initiatieven in 
de wijk. Wijkbewoners kunnen voor hun 
idee voor de wijk budget aanvragen.
U kunt uw ideeën het hele jaar bij ons 
aanmelden, echter voor de eerste 
verdeling van het wijkbudget dient uw 
aanvraag voor 1 maart 2018 door ons 
ontvangen te zijn.

Beste Wijkbewoners
Met veel plezier presenteren wij u het Wijkbulletin van Wijkteam Noordveen. 
Dit bulletin is een extra uitgave aan het begin van de nieuwe tweejaarlijkse 
periode Wijkgericht Werken. Wij nemen u mee op een informatieronde langs de 
activiteiten van de vrijwilligers van het Wijkteam, de beroepskrachten die in onze 
wijk werkzaam zijn en met wie wij nauw samenwerken, nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van o.a. de Wijk van de Toekomst en buurtpreventie. 

Wij wensen u veel leesplezier toe!
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2016-2017
De afgelopen periode (2016-2017) heeft 
Wijkteam Noordveen met het budget veel 
voor bewoners en andere betrokkenen 
van de wijk Noordveen kunnen doen. 
Zoals Paasactiviteiten voor de jeugd, 
een Sint Maarten-optocht waar jonge en 
oudere mensen aan mee deden, maar 
ook hebben we in september weer de 
jaarlijkse Week van de Wijk georganiseerd 
en daarvoor ons eveneens jaarlijkse 

Fotografie: Yke Ruessink

Wijkgericht Werken 2018-2019

wijkbulletin uitgegeven. Daarnaast zijn 
diverse verzoeken van wijkbewoners 
gehonoreerd om bijvoorbeeld een 
straatfeest te kunnen organiseren. 
Daarvoor kunnen we eenmaal per 
twee jaar een financiële bijdrage ter 
beschikking stellen. We nemen dus als 
wijkteam zelf initiatief voor activiteiten, 
maar besteden het wijkbudget vooral 
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Wijkteam Noordveen
Wat doet het wijkteam?
Het wijkteam wil de leefbaarheid 
in de wijk vergroten d.m.v. het 
ondersteunen en/of meehelpen bij 
het organiseren van activiteiten. Ook 
houdt het Wijkteam zich bezig met 
knelpunten in de wijk en buurt.
Wij willen samen met u de wijk 
leefbaar houden. Maar, dat kan 
alleen wanneer u ons daarbij helpt.
Wilt u ook samenwerken, mee-
denken en meebeslissen over de 
wijk waar u woont? Schroom dan 
niet en kom eens langs op een 
vergadering. U bent van harte 
welkom. Meer informatie vindt u op:
www.noordveenzutphen.nl/
wijkteam-noordveen

Wist u dat...  de wijk Noordveen 
uit vier buurten bestaat? Dit zijn:
•  Polbeek
•  Deventerwegkwartier
•  Voorsteralleekwartier-Noord
•  Berkelpark

Op onze website vindt u de 
wijkkaart met informatie over 
activiteiten, projecten en instanties 
in Noordveen. Op de wijkkaart is 
ook de wijkgrens duidelijk te zien. 
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Bij het uitvoeren van uw ideeën kunt 
u wellicht ook gebruik maken van de 
mogelijkheden die onze partners in de 
wijk bieden. Dat kan veel tijd en/of geld 
schelen. We denken dus graag mee!

U kunt uw aanvraag aan ons toesturen 
via: wijkteamnoordveen@gmail.com. 
Of lever deze op papier in tijdens onze 
openbare wijkteamvergadering. 

De eerstvolgende is op:
Dinsdag 13 februari 2018 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: voorzaal van het DWK-
gebouw, Leeuweriklaan 19. 

Groet Wijkteam Noordveen,
Frans Eggermont, Chantal Elskamp, 
Marion Harinck, Frans Manders, 
Katja Manuela.
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graag aan initiatieven ingebracht en 
uitgevoerd door (andere) bewoners van 
Noordveen. Voor de periode 2018-2019 
zijn we zodoende op zoek naar nieuwe 
ideeën of burgerinitiatieven om te 
ondersteunen vanuit wijkbudget. 

Dus hier de oproep aan u allen: 

Kom met uw aanvragen 
en samen met wijk-
regisseur Kees Meijer 
zullen we die aanvragen 
met plezier behandelen!

Voorwaarden bijdrage 
voor een buurt- of 
wijkactiviteit

• Uw activiteit zorgt voor meer 
leefbaarheid in de wijk of buurt.

• De activiteit zorgt er (bij voorkeur) 
voor dat mensen elkaar 
ontmoeten.

• De activiteit is ‘openbaar 
toegankelijk’.

• U werkt het idee zelf uit tot een 
plan en voert dit ook zelf uit, 
samen met andere wijkbewoners.

• U bent contactpersoon voor het 
idee, ook voor andere bewoners.

Bron: www.zutphen.nl

Veel wijkbewoners hebben de 
weg naar ons weten te vinden 
en hebben een aanvraag 
voor steun bij een activiteit 
ingediend. Zo hebben de 
actieve bewonersgroepen 
Bewonerscommissie Berkelpark 
en de Werkgroep Berkel 
Wijnhofpark tijdens de Week van 
de Wijk een pannenkoekenfeest 
georganiseerd voor de hele 
wijk met een gift vanuit het 
wijkbudget. Zij konden via onze 
bemiddeling ook profiteren van 
gedeeltelijke sponsoring van 
boodschappen van Coop Weg 
naar Laren en van kramen voor 
het feest.

Heb jij ook een goed idee 
voor een activiteit in de wijk? 
Stuur dan een bericht naar 
wijkteamnoordveen@gmail.
com of kom langs tijdens een 
vergadering.

Katja Manuela Marion Harinck Chantal Elskamp Frans Manders Frans Eggermont

Paasactiviteiten Noordveen 2018
Jaarlijks organiseren wij Paasactiviteiten. 
Dit kan alleen wanneer er voldoende 
vrijwilligers zijn om daarbij te helpen. 
Daarom nu alvast een oproep! 
Voor informatie/opgeven:
wijkteamnoordveen@gmail.com. 
Ook jongeren nodigen wij van harte uit 
om te helpen.

Week van de Wijk 2018
De Week van de Wijk is dit jaar van 
vrijdag 14 tot en met zondag 23 
september. Wilt u meehelpen om 
deze feestweek in Noordveen tot 
een succes te maken? Wilt u een 
activiteit organiseren, voorlichting 
of een workshop geven? Dan komen 
wij graag met u in contact!

Uitbreiding wijkteam
Wilt u actief bijdragen aan het 
verbeteren van de wijk Noordveen 
en vindt u de kwaliteit van leven
in de wijk belangrijk? Neemt u dan 
contact op via: 
wijkteamnoordveen@gmail.com
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Activiteiten in de wijk

Optreden Fluitkwartet Zutphen in Polbeek WvdW 2016

Paasactiviteiten Noordveen 2016
Foto’s Henk Bree

Workshop Beweegkriebels 
Kindernet WvdW 2017

Pannenkoekenfeest Wijnhofpark 2017
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Workshops vilten, ook met 
bewoners van het azc WvdW 2016

Stamppottenbuffet DWK Week vd Wijk 2017

Pannenkoekenfeest Wijnhofpark 2017

braderie Weg naar Laren’ 

Workshops vilten WvdW 2017
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Muzikale vertelling 
in Polbeek door 
leerlingen van 
dwartsfluitlerares 
en wijkbewoonster 
Harriet van den Berg 
Week vd Wijk 2016

Open huis Humanitas DMH 
Week vd Wijk 2017

Gewonnen krentenbrood 
Week vd Wijk 2016
Winnaars waren Thalia en haar moeder Iris 
Hopman en zij schonken het krentenbrood 
gebakken door Van Rooijens Bakkerij aan de 
bewoners van Polbeek.



De beroepskrachten 
in Noordveen
In de wijk Noordveen is een goede samenwerking tussen de diverse beroepskrachten. 
Of het nu gaat om werkers op het gebied van zorg & welzijn, veiligheid of leefbaarheid, 
men weet elkaar te vinden. Wij, de beroepskrachten hieronder, hebben elke 2 weken 
een kort overleg waardoor we een ‘vinger aan de pols’ van Noordveen houden. 
Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met de bewoners van Wijkteam 
Noordveen. Zo leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid van uw wijk.
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Wijkconsulenten Woonbedrijf ieder1
De wijkconsulenten van Woonbedrijf ieder1 zijn er 
voor alle zaken over de leefbaarheid van de wijk. Zij 
overleggen met de bewonerscommissies en instanties 
als politie, gemeente en Perspectief Zutphen. Daarnaast 
begeleiden zij de onderhoudsprojecten aan de woningen.

Agnes van den Brink (Polbeek en Berkelpark)
Merijn de Nijs (Deventerwegkwartier)
telefoon 088 -111 02 22
agnes.vandenbrink@ieder1.nl
merijn.denijs@ieder1.nl
www.ieder1.nl

Huismeester Woonbedrijf ieder1
De huismeester van Woonbedrijf ieder1 is 
voor de huurders van Woonbedrijf ieder1 
het aanspreekpunt voor alle zaken die over 
wonen gaan waarbij hij bijzondere aandacht 
heeft voor veiligheid en het toezicht op het 
schoon en ordelijk houden van de 
woonomgeving. In Noordveen werkt 
de huismeester in de flats van de buurt 
Berkelpark. 

Corrie Adelerhof
telefoon 088 -111 02 22 
www.ieder1.nl

3
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Sociaal wijkteam
Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht met 
grote of kleine vragen. Loop gerust binnen 
in het pand aan de Weg naar Laren 59, het 
middelpunt in de wijk. Hier kunt u terecht voor 
algemene vragen over wonen, werk en welzijn 
of gewoon voor een kop koffie en ontmoeting 
met buurtbewoners.

Hiske Ypma
Yvonne Hendriks
Larissa Shuttleworth
Eelco Tromp
telefoon Weg naar Laren 0575 - 59 62 35
bereikbaarheidsdienst 0575 - 51 96 13 
(toets 0 voor sociaal werk)
info@perspectiefzutphen.nl
www.perpectief.nl
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Wijkagenten
De wijkagent is een ervaren politieman of 
-vrouw die zich vooral bezig houdt met 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De 
wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e 
aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt 
met andere instanties en zit in wijkteams en 
werkgroepen.

Wilco van Dijk 
(asielzoekerscentrum)
Tjerk Sprenkelder 
(Polbeek, Voorsteralleekwartier, Berkelpark) 
Yilmaz Uluçay 
(Deventerwegkwartier)
telefoon 0900 - 8844
www.poltie.nl
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Wijkregisseur gemeente
De wijkregisseur is namens de gemeente in Noordveen te vinden. Hij 
verbindt de gemeente met wijkbewoners en andere organisaties rond 
alle zaken die met de leefbaarheid van Noordveen te maken hebben. 
Hebt u een idee m.b.t. de leefbaarheid van uw buurt of de wijk? De 
wijkregisseur kan met u meedenken en u helpen met het zetten van de 
eerste stap. Voor kleine leefbaarheidsprojecten is er een wijkbudget dat 
in overleg met de bewoners van Wijkteam Noordveen besteed wordt. 

Kees Meijer
telefoon 14 0575
info@zutphen.nl
www.zutphen.nl
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Buurtbemiddeling
Hebt u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? 
En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. 
Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op www.perspectief.nl

Toezichthouders gemeente
Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere 
parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en 
brandveiligheid.

Contactpersoon voor Noordveen: 
Osman Matien
telefoon 14 0575
info@zutphen.nl
www.zutphen.nl

tip
Bewaar deze pagina 
op een plek waar u 
deze makkelijk kunt 
vinden als u contact wilt 
opnemen met (één van) 
de beroepskrachten.
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colofon
Dit wijkbulletin is een uitgave 
van de vrijwilligers van Wijkteam 
Noordveen i.s.m. beroepskrachten 
in Noordveen en wordt verspreid in 
een oplage van 2500 stuks dankzij 
financiële steun vanuit wijkbudget 
van de Gemeente Zutphen.

Redactie:  Wijkteam Noordveen
Vormgeving:  Puikbedacht
Realisatie:  BHD Communicatie

Januari 2018

Na twee informatieavonden in 2014 en 
2015 zijn er in Noordveen diverse Buurt-
preventieteams en WhatsAppgroepen 
opgestart.
Drie jaar verder heeft het Buurtpreventie-
team Berkelpark-Voorsteralleekwartier-
Noord behoefte aan nieuwe leden. 
Dit Buurtpreventieteam loopt in het 
gebied van Essenstraat, Stuurmanstraat, 
van Suchtelenstraat, Voorsterallee, 
Sonnenbergstraat, Kerkpad, van 
Drinenstraat, van Lochterenstraat en 
Haesebroeckstraat. 

Woont u daar? Dan hopen we van harte 
dat ook u op 16 januari komt. Het team 
wil graag met u als mede-buurtbewoner 
in gesprek.

Datum:  Dinsdag 16 januari 2018
Tijd:  19.30 uur
Plaats:  Rode Kruis gebouw
 van Drinenstraat

Georganiseerd door: Wijkteam Noord-
veen, het Buurtpreventieteam Berkelpark-
Voorsteralleekwartier-Noord, Politie, 
Woonbedrijf ieder1 en de Gemeente 
Zutphen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we 
informatie verstrekken over inbraak-
preventie, u laten zien wat u zelf kunt 
doen om een inbraak te voorkomen en u 
informeren over het hoe-en–wat van een 
Buurtpreventieteam en WhatsAppgroep.

Alle gemeenten moeten plannen maken voor wijken zonder aardgas. Die moeten in 
2023 klaar zijn. De gemeente Zutphen werkt met andere Gelderse gemeenten samen 
aan ‘Wijk van de Toekomst’, zodat die plannen er komen.
In Zutphen is inmiddels een project gestart in de buurten Voorsteralleekwartier-Noord 
en Berkelpark. Samen met bewoners wil de gemeente een plan bedenken voor de 
toepassing van nieuwe, alternatieve energie in deze buurten. Er wordt samen gewerkt 
met Wijkteam Noordveen, Bewonerscommissie Berkelpark, Alliander, Woonbedrijf 
ieder1, ZutphenEnergie en veel anderen.

Aardgasloos
In 2050 moet Nederland aardgasloos zijn. Er is nog veel uit te werken, over hóe 
precies en over de financiering. Hoe maken we samen een plan voor een duurzame, 
aardgasloze toekomst in onze wijk? Daarvoor zijn vernieuwende ideeën nodig over 
duurzaamheid, isolatie en comfort. En over alternatieve energiebronnen en techniek. In 
november is een klein team met van bewoners en organisaties voor het eerst bij elkaar 
geweest. Momenteel worden ideeën voor een inspirerende startbijeenkomst voor 
bewoners van Berkelpark en Voorsteralleekwartier-Noord uitgewerkt. 
Meer informatie vindt u op www.zutphen.nl/wijkvandetoekomst. 

Inbraak voorkomen in Noordveen
Een informatieavond voor alle bewoners van de wijk Noordveen

Wijk van de Toekomst

Uitnodiging openbare 
wijkteamvergaderingen
Bent u ook benieuwd naar wat 
er speelt in de wijk? Woon dan 
de openbare vergaderingen van 
het wijkteam bij, u bent van 
harte welkom!

Wij vergaderen weer op de 
volgende avonden v.a. 20.00 uur:
• dinsdag 13 februari 
 Locatie: voorzaal DWK-gebouw, 

Leeuweriklaan 19
• donderdag 12 april 
 Locatie: vergaderruimte Polbeek, 

Van Dorenborchstraat 1
• dinsdag 5 juni 
 Locatie: Studio 3 in de Lunette 

van Sutfene, Coehoornsingel 3

De vergaderingen van het tweede 
halfjaar van 2018 worden t.z.t. via 
de e-mailservice bekend gemaakt.

E-mailservice
Heeft u zich al aangemeld voor 
onze e-mailservice? U ontvangt 
dan e-mails met informatie 
over (activiteiten in) de wijk, het 
wijkteam en van de gemeente. 
U kunt zich op elk gewenst 
moment weer afmelden. 
Meld u aan via onze website 
www.noordveenzutphen.nl


