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Hieronder leest u de laatste stand van zaken over de projecten
in de Zeeheldenbuurt. Fijne zomervakantie!

Infopunt De Ruijter
Geleidelijk aan weten steeds meer buurtbewoners het infopunt De Ruijter (Ruijterstraat 19) te vinden.
De sociaal werkster Mitchiko den Hartog beantwoordt vragen over zorg, maar ook over financiën en uitkeringen.
Ook helpt zij met het aanvragen van parkeervergunningen. Mitchiko bezoekt ook alle ouderen van 75 jaar
en jaren in de wijk. Zij geeft dan informatie en advies. Voordat zij langskomt krijgt, stuurt ze eerst een brief.

BUUV
Als inwoners behoefte hebben aan hulp bij kleine klusjes aan huis of iemand zoekt om mee te wandelen of iets anders
samen te doen, kunnen ze gratis een advertentie plaatsen op de website van BUUV. Ook als ze iets willen doen voor een
ander, kunnen ze gratis een advertentie plaatsen op de website van BUUV: leiden-leiderdorp.buuv.nu
Bij het infopunt kan Mitchiko helpen met het plaatsen van een advertentie.

Maak uitgebreid kennis met Mitchiko den Hartog
In de buurtkrant van de Zeeheldenbuurt wordt Mitchiko kort voorgesteld.
Hieronder maakt u uitgebreid kennis met deze sociaal werkster, werkzaam bij
infopunt De Ruijter.
Vertel eens wat over je achtergrond?
“Ik ben 33 jaar, moeder van 2 kinderen en woonachtig in Leiden. Nadat ik 7 jaar
geleden de opleiding Sociale Dienstverlening behaalde, ben ik aan de slag gegaan
bij de gemeente Leiden als Klantmanager. Omdat ik toe was aan een nieuwe
uitdaging en mensen op een positieve manier wil helpen heb ik deze functie met
veel plezier aangenomen.”
Wat is infopunt De Ruijter en wat hebben buurtbewoners eraan?
“Bij Infopunt De Ruijter kunt u terecht voor allerlei vragen en advies op het gebied
van bijvoorbeeld zorg en inkomen. Daarnaast kunt u zorg aanvragen, bijvoorbeeld thuiszorg en een scootmobiel. Tevens
maken wij een koppeling van vraag en aanbod van klusjes en activiteiten tussen de bewoners. U kunt hierbij denken aan:
boodschappen voor elkaar doen, helpen in de tuin, samen koken, samen een (kaart)clubje beginnen etc. Zodra er een
match is kunt u aan elkaar voorgesteld worden. Op deze manier willen wij proberen meer contacten te leggen tussen de
buurtbewoners en het (sociale)netwerk versterken. Tijdens een van mijn huisbezoeken bleek bijvoorbeeld dat iemand toch
meer hulp nodig heeft dan ze durven te vragen. Samen zijn wij op zoek gegaan naar de juiste instantie en de juiste
ondersteuning, waardoor de bewoner nu weer prettig leeft.”
Wat ga je de komende tijd als sociaal werker doen? Wat is je taak de komende tijd?
“De komende periode zal ik in de buurt langs de deur gaan om mij voor te stellen en hulp aan te bieden. Omdat er
mensen zijn die door alle veranderingen de weg niet meer zo goed weten te vinden wil ik hen ondersteuning bieden.
Om te beginnen zal ik de oudere bewoners benaderen. Tijdens deze bezoeken probeer ik duidelijk te krijgen wat de
eventuele hulpvraag is en waarbij ik ondersteuning kan bieden. Het kan ook voorkomen dat in overleg met de bewoner
een doorverwijzing plaatsvindt naar een andere instantie die hen beter van dienst kan zijn. Daarnaast vraag ik of iemand
iets nodig heeft. Of iets te bieden heeft aan de andere bewoners van de wijk. Een koppeling van vraag en aanbod.
Wat erg belangrijk is om te melden is dat het zeker niet de bedoeling is om de mensen iets op te dringen. Het gaat er juist
om dat de wensen en behoeften van de bewoners voorop staan. Ik hoop dat het infopunt druk bezocht gaat worden.
Ik vind het belangrijk dat mensen niet met eventuele hulpvragen thuis rond blijven lopen, maar hiervoor de juiste ondersteuning krijgen.”
Hoe zie je je rol ? Hoe ga je de wijkvisietaak, het tot stand brengen van een mantelzorgnetwerk tot stand
brengen? Waar wil je extra aandacht aan besteden?
Ik zie mijzelf als een ondersteunende factor in de wijk. Het tot stand brengen van een mantelzorgnetwerk is niet zomaar
gebeurt, hiervoor moet eerst vertrouwen, inzet en samenwerking tot stand komen. Omdat het idee mantelzorgnetwerk
nog niet helemaal is ingeburgerd en mensen (in het hele land) nog aan het idee moeten wennen dat de overheid wil dat
burgers onderling meer voor elkaar klaar gaan staan zal dit stap voor stap opgebouwd moeten worden.
Wat vind je van de Zeeheldenbuurt?
Persoonlijk vind ik de Zeeheldenbuurt een leuk en gezellig wijkje, heel divers en leuke mensen! Ik heb het gevoel dat ik
nog wel een beetje in moet burgeren. Maar aan de andere kant moet ik vooral gewoon mezelf zijn; spontaan in de
communicatie zonder de professionaliteit te verliezen. Het is mij opgevallen dat er veel speelt in de wijk. Hopelijk kan ik
de bewoners ook daarbij ondersteunen als zij hier behoefte aan hebben.
Hoe komen mensen met jou in contact?
Zij kunnen telefonisch, via sms of whatapp contact met me opnemen op nummer 06 11 76 81 39 (dinsdag t/m
donderdag). Als ik niet bereikbaar ben, spreek dan mijn voicemail in. Dan bel ik op mijn werkdagen terug. Ook kunnen
mensen op dinsdag en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur spontaan binnenlopen aan de Ruijterstraat 19.
Tevens ben ik altijd bereid om thuis langs te komen als daar behoefte aan is. Het kan namelijk voorkomen dat mensen
niet langs kunnen of durven komen. Wij willen het infopunt voor iedereen toegankelijk maken.

ZAZ
Zeeheldenbuurt Aan Zet is voor de ondersteuning en stimulering van het zelf organiserend vermogen van de buurt.
Er is een aantal buurtbewoners zeer actief voor de buurt. Maar op dit moment komt er veel werk op dezelfde schouders
terecht. Buurtmakelaar Jos Derissen zet zich in om het bestaande buurtnetwerk te versterken en uit te breiden.
Groot knelpunt is het vinden van buurtbewoners die ook actief willen zijn in en voor de wijk, vooral voor het organiseren
van sociale activiteiten en algemene klussen zoals het maken van de nieuwsbrief. Doel van ZAZ is ook het inventariseren
van de behoefte aan activiteiten in de buurt en het onderling afstemmen van activiteiten. Omdat ouderen al eerder
hadden aangegeven dat zij behoefte hebben aan een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, wordt er sinds begin juni
een buurtlunch gehouden in het speeltuingebouw.

Buurtlunch mee!
Sinds enkele weken is de buurtlunch een vaste prik op de woensdag
middag! Een gezellig moment met afwisselende lekkernijen en leuke
gespreksonderwerpen. Momenteel doen 4 bewoners vast mee aan de
lunch en schuiven regelmatig medewerkers van de gemeente, Gemiva,
Radius of Portaal aan. We zouden graag wekelijks nieuwe bewoners zien
aanschuiven om het nog gezelliger te maken! Bij deze nodigen we
iedereen uit om vooral een keertje mee te eten! De kosten bedragen
€ 2,50 voor een uitgebreide lunch. Opgeven kan telefonisch, sms of
whatsapp op nummer 06-11 76 81 39

Stand van zaken Groen-projecten (bomen in de buurt, herinrichting Bontekoestrook)
De geplande bewonersavond voor de Groen-projecten wordt naar verwachting in september gehouden. Vanwege de
wens de bult in de Bontekoestrook weg te halen is onderzoek verricht naar de wijze waarop sanering kan plaatsvinden.
Dit onderzoek neemt meer tijd in beslag dan voorzien omdat een aantal aanvullende onderzoeken nog dient plaats te
vinden. De bewonersavond zal dan ook waarschijnlijk in september gaan plaatsvinden. U zult hiervoor tijdig een schrifte
lijke uitnodiging in uw brievenbus ontvangen.

Activiteitenplek
Tot 30 juni konden inspraakreacties ingediend worden op het voorstel voor de activiteiten- en ontmoetingsplekken in
de buurt. Het idee is om activiteiten in de huidige speeltuin en in een nieuw te bouwen kiosk in het park te organiseren.
Na de zomer zal het college van burgemeester en wethouders het voorstel opnieuw bekijken. In september beslist de
gemeenteraad over het voorstel.

Dolfijn ’t Schippertje
De voormalige basisschool De Dolfijn en het buurtcentrum ‘t Schippertje liggen in het blok omsloten tussen de
Munnikenstraat, Evertsenstraat, Oosterstraat en Oosterdwarsstraat. De gebouwen en speelplaats zijn bezit van de
gemeente Leiden. Ze worden tijdelijk verhuurd aan verschillende partijen. De komende periode gaan we voor het hele
terrein, inclusief speelplaats en gymzaal, onderzoek doen op welke manier verkoop en herontwikkeling (financieel)
haalbaar is. Portaal wordt hierbij betrokken omdat hun woningen aan de Evertsenstraat direct grenzen aan de basisschool
De Dolfijn en buurthuis ‘t Schippertje.
De aangrenzende woningen aan de Oosterdwarsstraat maken geen onderdeel uit van de beoogde herontwikkeling.
Namens de buurtvereniging zit de heer Roelof Hol in het team. Daarnaast stemt de gemeente af met Portaal in verband
met hun aangrenzende woningen aan de Evertsenstraat.

Klankbordgroep
Naast de actieve deelname van de heer Roelof Hol willen we met een groep mensen uit de buurt op een paar
momenten in het jaar samenkomen om te checken of we op de goede weg zijn. Die groep noemen we een klankbordgroep. Mocht u interesse hebben in deelname aan de klankbordgroep, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij
mevrouw C. Wagner van de gemeente Leiden (C.wagner@leiden.nl of 516 5802). Ook voor overige vragen over de
herontwikkeling van Dolfijn ’t Schippertje kunt u bij haar terecht.

Parkfeest
Op 3 september is de gemeente Leiden aanwezig op het Parkfeest. We zullen dit jaar activiteiten gaan organiseren,
zodat bewoners actief met ons op pad en/of in gesprek kunnen over de uitvoering van de buurtprojecten.

Meer informatie
Informatie over de wijkvisie en de projecten, die hieruit voorgekomen zijn, staan op de website van de gemeente:
www.leiden.nl/zeeheldenbuurt. Daarnaast heeft de Zeeheldenbuurt een eigen buurtwebsite met informatie over
alles wat er in de buurt is en wat er speelt: www.zeeheldenbuurtleiden.nl

E-mailupdate
Deze e-mail ontvangt u omdat u zich heeft aangemeld voor een digitale update van de projecten
in de Zeeheldenbuurt en/of omdat u bij een of meerdere projecten betrokken bent.
Wilt u zich afmelden, reply dan met het onderwerp ‘afmelden update’.

