Wijkactieplan Noordhove 2022
Het wijkteam van Noordhove 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 Noordhove op wordt ingezet. Dit overzicht zal gedurende het
jaar nog worden aangevuld.
Actie/ activiteit

Organisatie

Meer informatie

Project boomvervanging Ravesteynplan

Gemeente
Zoetermeer
Gemeente
Zoetermeer
Gemeente
Zoetermeer

Wijkwebsite Noordhove
noordhoveseghwaert@zoetermeer.nl
www.zoetermeer.nl
schoonisgewoon@zoetermeer.nl
www.zoetermeer.nl
noordhoveseghwaert@zoetermeer.nl

Tal van activiteiten voor en door bewoners in Noordhove. Locatie: Buurthuis ’t Span.

Wijkvereniging
Noordhove ‘86

www.buurthuis-tspan.nl
noordhove86@gmail.nl

Buurtinlooppunt Wijktuin Noordhove, elke dinsdag, donderdag en vrijdag.

Stichting Piezo

Activiteitenaanbod in de wijktuin Noordhove: o.a. meehelpen in de wijktuin,
wandelen, Nederlandse les en huiswerkbegeleiding.

Stichting Piezo

www.stichtingpiezo.nl
odette@stichtingpiezo.nl
www.stichtingpiezo.nl
odette@stichtingpiezo.nl

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

Project schoon is gewoon – faciliteren materialen en adoptieafvalbakken
Adoptiegroen: verzoek indienen via MijnGemeente app of via site gemeente.

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

Verbinden vraag en aanbod op het gebied van vrije tijd en talentontwikkeling.
Organisatie sporttoernooitjes 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.
Inzet buurtverbinder: Ondersteuning van bewoners in Noordhove die plannen of
ideeën hebben om hun buurt leuker, gezelliger of schoner te maken.

Gro-up Buurtwerk

www.gro-up.nl/buurtwerk

Gro-up Buurtwerk

www.gro-up.nl/buurtwerk

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 Noordhove.

Meerpunt

www.meerpunt.nl
info@meerpunt.nl

Inloopspreekuur wijkagent Noordhove. 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 Noordhove
www.zoetermeerveilig.nl
buurtpreventie@zoetermeer.nl

Aanbod zonnepanelen voor bewoners huurwoningen De Goede Woning in
Noordhove.

De Goede Woning

www.dgw.nl/zonnepanelen

Activiteiten, trainingen en dagbesteding bij het inloopcentrum InZet voor bewoners
van Noordhove (en Seghwaert).

InZet

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

Er is gestart met onderstaande werkzaamheden bij de huurwoningen van Vidomes.
Werkzaamheden duren naar verwachting tot medio september 2022:
· De kozijnen, ramen, deuren en panelen worden geschilderd.
· Eventuele houtrot wordt hersteld.
· De entreedeuren van de woningen worden vervangen.
· De dakgoten en luifels worden gereinigd.

Vidomes

www.vidomes.nl

In 2022 zet Leila van Buurtwerk zich in om het wijknetwerk van Noordhove te
versterken. Hierbij zal ze onder meer een nazomerfestival en een informatiemarkt
organiseren.

Politie

gc@vidomes.nl

