
Jaarplan buurtvereniging Zeeheldenbuurt 2016

• • • • Uitvoering Wijkvisie

De buurtvereniging werkt mee aan de uitvoering van alle wijkvisieprojecten.  In 2016 gaat het om de 

volgende:

• Maatschappelijk: Zeeheldenbuurt aan Zet, Infopunt de Ruijter en Activiteitenplek

• Groen: ommetjes, vergroening buurt en herinrichting Park

• Ruimtelijk: De Dolfijn (start zomer 2016). 

De start van de projecten Aanpak Werfjesgebied en Verkleuring Bedrijventerrein is nog onbekend.

Op dit moment is de uitvoering van de wijkvisie als volgt gestructureerd: 

• De wijkvisieprojecten zijn geclusterd in 3 ambtelijke projectgroepen: maatschappelijk, groen en 

ruimte.

• In elke projectgroep zit een vertegenwoordiging uit de Begeleidingsgroep wijkvisie (in de 

projectgroep groen en ruimte 1 lid en in de projectgroep maatschappelijk 2 leden). 

• Per cluster wordt een klankbordgroep van buurtbewoners ingesteld. (voor ZAZ bestaat deze 

eigenlijk al, voor de andere projecten nog niet). 

• De algemeen projectleider van de gemeente overlegt regelmatig met de Begeleidingsgroep wijkvisie 

over alle projecten (eens per 6 weken) en met de secretaris van de buurt vereniging (gemiddeld eens 

per 2 weken). Daarnaast neemt de secretaris 1x prt 3 maanden deel aan het plenair overleg van alle 

projectleiders.

• 1x per 3 maanden overlegt het bestuur van de buurtvereniging met de wethouder wijken. 

Specifiek wil de buurtvereniging  zich richten op de volgende taken:

• ervoor zorgen dat zoveel mogelijk buurtbewoners mee kunnen doen bij de verdere invulling van de 

wijkvisieprojecten

• bewaken van de uitvoering van de wijkvisie en uitvoeringsprogramma

• monitoren van de samenhang tussen de wijkvisieprojecten onderling en tussen deze projecten en 

overige ontwikkelingen (bouwprojecten Portaal en andere ontwikkelaars, Mobiliteitsnota, Broersloot, 

ondergrondse containers e.d.)

• werkgeverschap buurtmakelaar

• co-productie waar mogelijk (onder andere in project 9 – vergroening buurt). 

Binnenkort vindt overleg met de gemeente plaats over de nadere afstemming van de taken van de 

buurtvereniging tov die van de gemeente. 

• • • • Commissies buurtvereniging

De buurtvereniging heeft 2 commissies: een groencommissie (groenacties), een kunstcommissie. Het 

is in 2015 niet gekomen tot oprichting van een aparte parkcommissie. Nu er 1 klankbordgroep voor 

groen komt lijkt het ons een beter idee om groencommissie en parkcommissie i.o. samen te voegen.

De groencommissie wil dit jaar 2 groenacties organiseren:

• zaterdag 21 mei a.s.: het aanleggen van geveltuinen op de Trompstraat en vullen van alle 

geraniumbakken in de buurt.  

• najaarsactie (geveltuinactie Waardstraat?)

De vergroening van straten met geveltuinen is een onderdeel van project 9 – vergroening buurt. De 

commissie houdt ook spontane acties, zoals in januari jl. toen een deel van de beplanting van de te 

slopen woningen de Van Speykstraat, Evertsenstraat en Oosterstraat gered is en herplant bij de 

moestuinbakken en op het Kwekerijplein. 

De kunstcommissie wil dit jaar graag een project doen met theatergezelschap Peen en Ui en 

meewerken aan het Parkfeest. 

• • • • Activiteiten belangenbehartiging door buurtvereniging
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De belangenbehartiging voor de buurt zal dit jaar mn op ruimtelijk gebied liggen:  het een stem geven 

aan de omwonenden van de nieuwbouwprojecten van Portaal en het bouwproject op het terrein van 

Zijlsingel 36.  

De hoeveelheid werk voor belangenbehartiging is  gewoonlijk slecht in te schatten. Eventuele andere 

onderwerpen betreffen de mogelijke demping van de Broersloot en de mogelijke sloop van de 

gymzaal op de Dolfijnkavel.

• • • • Green Deal

De buurtvereniging wil de Green Deal Zeeheldenbuurt ondersteunen door aandacht te vragen  via de 

website en de buurtkrant. Daarnaast wordt samengewerkt met de projectleider Green Deal in het 

project vergroening buurt.

• • • • Contacten met andere organisaties

De buurtvereniging neemt in 2016 deel aan de volgende overleggen:

• Het overleg van de wijkverenigingen in de Binnenstad-Noord

• Het buurtkaderoverleg met de wijkagenten

• voor de nadere afstemming van de nieuwbouw van Portaal op de wijkvisieplannen kan de 

buurtvereniging Portaal, bewonerscommissie en gemeente vragen om een vierpartijenoverleg. 

Daarnaast onderhoudt de buurtvereniging  regelmatig contact met de gemeente, politieke partijen, 

Libertas en andere bij de buurt betrokken organisaties.

• • • • Communicatie

De buurtvereniging heeft een website, facebookpagina en twitteraccount. Het blijft moeilijk om 

mensen te vinden voor het bijhouden daarvan. Er is een nieuwe startpagina in de maak, met een 

buurtagenda. 

Dit jaar wil de buurtvereniging samen met de gemeente en Portaal 2 buurtkranten uitbrengen. 

• • • • Festiviteiten

De buurtvereniging wil ook in 2016 een Parkfeest te organiseren (zaterdag 3 september). De  concrete 

invulling is afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen en financiële middelen.
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