Goede Buur
Mailbericht
nr 7, februari 2016
Reageren? t.winder@stichtingniko.com
(072) 518 5000
Zaterdag 23 januari jl. heeft NiKo 's morgens de
omwonenden van de Palatijn gesproken. Ze zijn erg blij met
NiKo als buren en vinden het fantastisch dat het hele
gebouw er voor onze PG zorgvragers is. Ze willen graag
van het restaurant gebruik blijven maken. En dat kan!!!
NiKo gaat hun wensen inventariseren om te kijken wat we
nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
De voorlopige planning is dat De Palatijn vanaf 1 april de
deuren opent voor de buurt en vanaf 1 juni de PG
bewoners gaat verhuizen van De Kooimeer en De
Nieuwpoort.

In maart organiseert Bibliotheek Kennemerwaard in
samenwerking met Resto van Harte en Wijkcentrum
Overdie Koken met herinneringen.
Wilt u deze bijeenkomsten onder de aandacht brengen
van mensen uit de wijk die het misschien leuk vinden
om hieraan mee te doen?
Er zijn ook flyers en posters beschikbaar. Geef even een
seintje als uw organisatie die kan verspreiden/ophangen!
Los van deze drie bijeenkomsten gaat op 14 maart ook een
groep bewoners van Zorgcentrum De Kooimeer met het
thema aan de slag. De verhalen van deze groep worden
ook meegenomen naar de bijeenkomsten in het
wijkcentrum.
Koken met herinneringen
Bibliotheek
Kennemerwaard &
Resto van Harte &
Wijkcentrum Overdie
Aanmelden en
toegang:
Kosten € 10,00 voor
drie bijeenkomsten,
inclusief koffie/thee en
driegangenmenu
Voor mensen met een
Alkmaarpas met
ticketgids: u kunt ook
betalen met de tickets
Aanmelden
Vóór 8 maart bij

Heeft u een gerecht waarbij u een persoonlijke, bijzondere
herinnering heeft? Vindt u het leuk om samen over deze
herinneringen te praten? En ook om samen een menu te
bedenken en gezellig te eten?
Kom dan Koken met herinneringen in Wijkcentrum Overdie.
Liefhebbers mogen ook meekoken!
Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1, herinneringen ophalen
Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we
samen herinneringen over gerechten ophalen. Neem
gerust een voorwerp mee dat bij uw herinnering hoort.
Datum
dinsdag 15 maart
Tijd
10.00 – 12.00 uur
Locatie
Bibliotheek in Wijkcentrum Overdie

Charlotte van Schijndel
Telefoon:
06 - 306
94 527 of
E-mail:
c.vanschijndel@bknw.nl
Heeft u nog vragen?
Bel of mail Charlotte
gerust!

Bijeenkomst 2, herinneringen ophalen en menu
bedenken
Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we
verder met herinneringen ophalen. Ook bedenken we
samen een menu.
Datum
dinsdag 22 maart
Tijd
10.00 – 12.00 uur
Locatie
Bibliotheek in Wijkcentrum Overdie
Bijeenkomst 3, eten bij Resto van Harte
Liefhebbers kunnen ’s middags meekoken onder leiding
van een professionele kok! En als u het leuk vindt, kunt u
tijdens het eten iets vertellen over de herinnering bij uw
gerecht.
Datum
dinsdag 29 maart
Tijd
18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)
Locatie
Resto van Harte in het Wijkcentrum
Locatie:
Wijkcentrum Overdie
Van Maerlantstraat 8
1813 BH Alkmaar

Buurtzorg timmert aan de weg,
Afgelopen jaar zijn alle teams van Buurtzorg Alkmaar en
omstreken geschoold op het gebied van het inzetten van
de pomp, bij terminale zorg. De pomp wordt ingezet ten
behoeve van de pijnbestrijding en/of het sederen van
zorgvragers in de laatste fase van het leven.
Dit is een groot voordeel voor onze zorgvragers. Hierdoor
kunnen wij continuïteit bieden en komen er geen vreemde
gezichten aan het bed. We hebben op dit moment twee
pompen op de plank. Dit betekent dat wij de pomp indien
nodig heel snel in kunnen zetten.
De Huisartsen van Alkmaar zijn op de hoogte gesteld.
Hiermee hopen wij op een nog betere samenwerking met
hen.

Burenruzies of stelselmatig overlast van omwonende,
ervaren bewoners als een steeds groter probleem.
Komen buren er samen niet uit dan kunnen zij gratis een
beroep doen op buurtbemiddeling van De
Bemiddelingskamer.
Afgelopen jaar heeft Buurtbemiddeling, net als de vijf
voorgaande jaren, vele bewoners ondersteund bij het
oplossen van hun conflict.
Dit verbetert niet alleen de relatie tussen buren maar soms
zelfs de leefbaarheid in de straat of wijk.
Via uw buurt/ wijkkrant brengen wij buurtbemiddeling graag
onder de aandacht bij de lezers.
Samen verbeteren we de leefbaarheid in onze straat, wijk
en stad.
Resultaten 2015 Gemeente Alkmaar
Ruim 70% van de burenconflicten werden opgelost via
buurtbemiddeling. Geluidsoverlast scoorde net als de vijf
voorgaande jaren hoog in de gemeente Alkmaar, een

eerste plaats. Een tweede plaats werd gegeven aan
tuingeschil. De derde meest voorkomende klacht was
overlast van huisdieren. Overige gehoorde klachten waren
overlast kinderen, lastig vallen, roddelen,
parkeerproblemen, stank en rommel. De meeste
aanmeldingen komen rechtstreeks van bewoners zelf
binnen. De woningcorporatie en politie zijn de grootste
verwijzers.
NB: De gemeente Alkmaar en de woningcorporaties
Woonwaard, Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen,
Ymere en Wooncompagnie zijn financiers van
Buurtbemiddeling. Uitvoerder is De Bemiddelingskamer.
Woonconciërge: de bijna altijd beschikbare buurman
In Overdie lopen betrokken bewoners rond. Zij houden hun
omgeving schoon, spreken buren die dat niet doen hierop
aan, helpen buurtgenoten met technische klusjes en maken
met iedereen een gezellig praatje. Sommige van deze
bewoners zijn woonconciërge. Wat is het verschil met een
‘gewone’ betrokken bewoner?

Woonwaard
Hertog Aalbrechtweg 30
Postbus 326, 1800
AH ALKMAAR
Tel: (072) 527 25 34
Mob: 06 122 92 789

Woonconciërges zijn zichtbaar in de wijk als betrouwbaar
aanspreekpunt. Zij zijn er om de zelfredzaamheid van de
andere bewoners te bevorderen.
Dirk: Eens per week zitten we bij elkaar met de
leefbaarheidsconsulent van Woonwaard. We delen onze
ervaringen. Laatst hebben we een communicatietraining
gehad. Soms zit de wijkagent erbij of WonenPlus of
Buurtbemiddeling. Zo leren we alle instanties kennen.
Iedere woonconciërge heeft zijn eigen taken. Elk zet zijn
eigen talent in, doet de klusjes die hij zelf leuk vindt.
Durak: Ik ruim zwerfvuil rond de flat op. Hoe minder er ligt,
hoe minder er bij komt.
Remco: Ik doe meer de technische klusjes, vervang
bijvoorbeeld lampjes die stuk zijn. Af en toe maken we de
tegels schoon van onkruid.
Dirk: Ik ga door de wijk heen. Kijken of er geen fietsen of
bankstellen in de portieken staan. Dan bel ik aan en vraag
van wie het is. Als woonconciërge heb ik veel contact met
de mensen. Ook met jongeren. Dat vind ik prachtig.
Er is op dit moment geen ‘vacature’ voor woonconciërge,
maar Woonwaard is altijd blij met actieve bewoners die
meer willen doen voor hun woonomgeving. Mensen die
woonconciërge willen worden, kunnen daarom een
afspraak maken met hun leefbaarheidsconsulent.
Voor uw agenda:
14 april 2016 16:30-19:30 uur Netwerkbijeenkomst
Goede Buur

Volgende nummer
Het volgende mailbericht Goede Buur verschijnt in de
laatste week van april 2016. Heeft u iets te melden

aan uw collega’s in de wijk?
U kunt tot 15 april tekst (max 250 woorden), foto’s (liefst
gecomprimeerd) en logo aanleveren bij
t.winder@stichtingniko.com.
Het mailbericht word verspreid onder professionals in
de wijk. Wilt u de berichtgeving daar op afstemmen?

