Wijkactieplan Seghwaert 2022
Het wijkteam van Seghwaert werkt samen met bewoners en andere (vrijwilligers)organisaties aan de leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid in de wijk. Het
wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie, zorg-, culturele- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties.
Een overzicht van de wijkteamleden vindt u via op de wijkwebsite via www.zoetermeer.nl/noordhoveseghwaert
In dit wijkactieplan vindt u een overzicht van een aantal acties en activiteiten waar in 2022 in Seghwaert op wordt ingezet. Dit overzicht zal gedurende het
jaar nog worden aangevuld.
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Buurtinlooppunt in de Patio – Ontmoeting, burenhulp en informatie over de wijk.
Ook is er de mogelijkheid om boeken te lenen of ruilen.
Herstart tweewekelijkse ruilbeurs in de Patio.

Seghwaert op Dreef

Ontmoetingsmaaltijden in de Patio.
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Plaatsing extra afvalbakken in de Velden- en Gaardenbuurt.
Wijklab Seghwaert: Faciliteren van ontmoeting, burenhulp en andere activiteiten
voor en door bewoners in de wijk.
Verbeteracties verkeersveiligheid Velden- en Gaardenbuurt.
Herinrichting schoolomgeving Moerbeigaarde.
Project schoon is gewoon: faciliteren materialen en adoptieafvalbakken.

Seghwaert op Dreef

Tal van wekelijkse activiteiten in de Patio.

Seghwaert op Dreef

www.seghwaertopdreef.nl
info@seghwaertopdreef.nl

Samenwerking met het Wijklab verder ontwikkelen; activiteit ‘schilderen op muziek’
+ expositie en mogelijk nieuwe kansen onderzoeken op aanvraag van wijkbewoners;
Ontwikkelen van Poëzie in de wijk, wijkbewoners met interesse in spoken word,
gedichten, poëzie en streetart zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden;
Verder zal de cultureel werker regelmatig aanwezig zijn in de wijk om wijkbewoners
te enthousiasmeren en werven voor het ‘samen cultuur maken in de wijk’.
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Tegengaan ervaren overlast rondom complex Veenwortelvaart – herindeling
fietsenstalling, aanpassing borden van de voordeuren, onderzoek mogelijkheden
nieuw camerasysteem en plaatsing hek.
Opknappen brievenbussen van het complex aan de Velddreef.

Vestia

www.vestia.nl
farsha.sewlal@vestia.nl

Vestia

Opknappen brievenbussen van het complex aan de Vijverdreef.
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Vierstroom is bezig met project Zoetermeer 2025, Preventie en chronische zorg.
Samenwerking tussen zorgaanbieders versterken. En als thuiszorgorganisaties,
herkenbaar en aanspreekbaar te zijn voor huisarts, zorgaanbieders en cliënten.

Vierstroom

www.vierstroom.nl
www.zoetermeer2025.nl
wijkvp.seghwaert@vierstroomzorgthuis.nl

Onderzoek naar mogelijkheden Jongerenontmoetingsplek (JOP) in Seghwaert.

Gro-up Buurtwerk

Activiteiten voor en door jongeren in het Wijklab Seghwaert (elke dinsdag 16.00 uur
tot 18.00 uur).
Verbinden vraag en aanbod op het gebied van vrije tijd en talentontwikkeling.
Organisatie sporttoernooitjes (basketbal en voetbal) met jongeren in de wijk.
Regulier jongerenwerk: Jongeren opzoeken in de wijk, talentontwikkeling, preventie
van overlast, informatie en advies voor jongeren en ouders en jongerencoaching.
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Gro-up Buurtwerk
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Inzet buurtverbinder: Ondersteuning van bewoners in Seghwaert die plannen of
ideeën hebben om hun buurt leuker, gezelliger of schoner te maken.

Gro-up Buurtwerk

www.gro-up.nl/buurtwerk
leila.paixao@gro-up.nl

Laagdrempelig aanbod m.b.t. alle vragen, informatie en workshops over opvoeden
en opgroeien in Seghwaert.

Meerpunt

www.meerpunt.nl
info@meerpunt.nl

Inloopspreekuur wijkagenten Seghwaert. Elke dinsdag 14.30 – 15.30 uur in het
Wijklab Seghwaert (Koeienweide 2).
Wijk en Agent Samen (WAS) Seghwaert Noordhove. In het WAS-team werken de
wijkagenten en de bewoners van Seghwaert en Noordhove samen om de
leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Politie

www.politie.nl
Wijkwebsite Seghwaert
www.zoetermeerveilig.nl
buurtpreventie@zoetermeer.nl

Activiteiten, trainingen en dagbesteding bij het inloopcentrum InZet in Seghwaert.

InZet

www.inzet-indewijk.nl
B.Frederiks@paletwelzijn.nl

Nieuwbouwplannen Roggeakker

Vidomes

www.vidomes.nl/projecten/roggeakker

Onderhoud/ renovatie, transformatie en onderzoek nieuwbouw Vaartdreef en ’t
Seghe Waert.

Vidomes

www.vidomes.nl/projecten/vaartdreefen-t-seghe-waert

Opknappen muurschildering fietsberging Fazantenveld met bewoners.

De Goede Woning

Voortuinenproject, o.a. opknappen voortuintjes jongerenwoningen.

De Goede Woning

Wekelijks spreekuur Wijkcoach & Meldpunt Bezorgd. Van 15.00 uur – 16.00 uur in
het Wijklab Seghwaert (Koeienweide 2)

Kwadraad

In 2022 zal Leila van Buurtwerk zich in Seghwaert voornamelijk inzetten op het
stimuleren van bewonersparticipatie in het Wijklab Seghwaert.

Politie

gc@vidomes.nl

gc@vidomes.nl
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marie-louise.mudde@dgw.nl
www.dgw.nl
marie-louise.mudde@dgw.nl
www.kwadraad.nl/zoetermeer
f.biesjot@kwadraad.nl

