
 

 

 

 

 

 
 
BIJLAGE 

5. Verantwoording Wijkbudget Stadsveld 2017 

Hieronder een overzicht van initiatieven die (mede)gefinancierd zijn vanuit het wijkbudget.  

5.1 Openbare ruimte en groen 

 Wijkverfraaiing aan de P. van Hoekstraat in Stadsveld. Dit bewonersinitiatief om de 

plantsoenen kindervriendelijker te maken en te verfraaien met nieuwe fleurige beplanting 

is in het derde kwartaal van 2017 gerealiseerd. De bewonersgroep houdt de plantsoenen 

vrij van zwerfafval en onkruid.  

 Al meerdere jaren onderhoudt de bewonersgroep ’t Zwering zelfstandig het 

groenonderhoud in hun wijk. Zij publiceren geregeld in de Huis-aan-Huis over hun 

ervaringen.  

 Ook de bewonersgroep aan het Josinkmorsplein onderhoudt hun mooi ingerichte 

buurtplein al jaren zelfstandig, vanaf de herinrichting in het voorjaar van 2015.  

 De aanleg van de Stadsbeek is in 2017 gestart. Een bewonersprojectgroep aan de 

Rembrandtlaan heeft een plan ingediend om de binnentuinen tussen de flats mooi in te 

richten met mooi beplanting. Doelen: wijkverfraaiing, diversiteit (flora, fauna) en 

voorkomen van parkeeroverlast.  

 

Genoemde bewonersgroepen worden ondersteund door de wijkbeheerder.  

5.2 Schone leefomgeving 

 Snoeproute Stedelijke Mavo. Een ‘schone schoolroute’ stimuleren van deze school naar 

Albert Heijn supermarkt door het plaatsen van 3 afvalbakken op de route. Deze actie is 

onderdeel van een groot project, t.b.v. een schone leefomgeving en bewustmaking bij de 

leerlingen. 

 Hekwerk speeltoestel 

Er is een hekwerk geplaatst als omheining rond de speelplek aan de Jacob van 

Ruysdaelstraat om de speelplek hondenpoepvrij te houden.  

 

 

 



 

 

5.3 Veiligheid en sociaal 

 Buurtpreventie: twee bewonersgroepen (Walnootstraat en Kastanjestraat) hebben What’s 

app borden aangevraagd voor hun buurt.  

 Afgelopen jaar is op speeltuin Bruggert een mooi houten hek van duurzame kwaliteit 

geplaatst als toegangspoort. Het geeft een mooie uitstraling naar de buurt en sluit goed 

aan bij de nieuwe bestrating dat eind 2016 is gerealiseerd.  

 Speeltuin Stevenfenne heeft de ontvangst-, en toiletruimtes gemoderniseerd en oude 

beschadigde tafels zijn vervangen door nieuwe.   

 

Speeltuinen timmeren flink aan de weg voor hun spilfunctie in de buurt en gastheer te zijn voor 

wijkbewoners van alle leeftijden.  

 Burgers voor Burgers begeleidt vanaf najaar 2016 het project jong ontmoet (g)oud, een 

creatief programma samenwerking met leerlingen van nabijgelegen scholen de Triangel en 

het Palet.  

 Parents Who Care  

Onderdeel van dit bewonersinitiatief is een familiedag met overnachting, met als doel 

onderlinge banden verstevigen en zelfverzekerder functioneren in hun directe omgeving.  

 Stichting de Zonnebloem vierde half november haar jubileum  

 Autivrouwencafé  

Een autivrouwencafe voor vrouwen met autisme. Een keer per maand op Speeltuin 

Bruggert: stimuleren om activiteiten te ondernemen en nieuwe sociale contacten aan te 

gaan. 

 Woensdagmiddag lunch (wekelijks) op speeltuin Robinia voor buurtkinderen rond het 

Acaciaplein. 

 Zeecontainer op speeltuin Stadsveld (Huiskamer van de Buurt) 

Een centraal punt in de wijk met een grote zeecontainer vol materialen (partytent, 

marktkramen, tafels) die dienst kunnen doen bij b.v. rommelmarkten, BBQ ,Viva en buurt-, 

en kinderactiviteiten.  

 Spaans les op speeltuin Bruggert voor buurtbewoners. 

Kinderwijkfeest in de zomervakantie op initiatief van Humanitas Kinderopvang op de sport-

, en speelruimte bij de scholen en De Hatteler.  

 Halloweenfeest in de wijk Stevenfenne. 

 

 

  



 

5.4 Jaarlijks terugkerende initiatieven 

Verschillende initiatieven zijn zo succesvol dat zij jaarlijks terugkomen: opkomst en draagvlak 

scoren goed. Een activiteit moet wel altijd goed verantwoord worden en opnieuw aangevraagd. 

Het gaat hierbij vaak sport, spel en ontmoeting: 

 Zomer activiteiten Acaciaplantsoen voor jong en oud. 

 Ontmoetingsgroep vrouwen speeltuin Bruggert. 

 Gym club speeltuin Stadsveld. 

 Speelgoedbank op speeltuin Stevenfenne. 

 Braderie op winkelcentrum Stadsveld.  

 Eropuit 65+. Deze busreis voor ouderen vindt 2x per jaar plaats in samenwerking met de 

commissie wijkbudget Pathmos. 

 Kids-aerobics voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Wekelijks op speeltuinen Stevenfenne en ’t 

Honk.  

 Streetdance voor de jonge jeugd, vanaf circa 10 jaar. Wekelijks op speeltuin Stevenfenne. 

 Vrouwen en bewegen, wekelijks op speeltuin Stevenfenne. 

 Buurtfeesten en buurtkerstactiviteiten (10 in totaal) 

 Theater BIS op speeltuin Stadsveld. 

 Jaarlijkse kerstactiviteit Stichting De Zonnebloem. 

 

5.5 Promotie 

Bordjes ‘Mogelijk gemaakt door JijmaaktdeBuurt’ zijn op openbare plekken te vinden waar 

bewoners een idee voor hebben ingediend, zoals het onlangs gerealiseerde plantsoen aan de dr. 

P. van Hoekstraat en het hondenrenveld Westerpark. Bewonersgroep ’t Zwering, Plein Noabers, 

publiceert zelfstandig in Huis-aan-huis West pagina. 


