Hallo wijkbewoners,

Voorwoord

VOORWOORD

De komende jaren wordt er hard gewerkt om het woonplezier in de Bloemenwijk te vergroten door het uitzetten
van sociale activiteiten, groot onderhoud aan een deel
van de woningen en onderhoud aan de riolering. Om u
als inwoner van de Bloemenwijk op de hoogte te houden over deze ontwikkelingen ontvangt u met regelmaat
deze nieuwsbrief met nieuws van bewoners, Area, de
gemeente Veghel en Ons Welzijn. Heeft u zelf ook een
onderwerp voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail
naar communicatie@veghel.nl

VOORBEREIDING OPTIMALISATIE BLOEMENWIJK

BAKKER JOOP OP BEZOEK BIJ D’N BOL

De gemeente Veghel start in december met de
voorbereiding van het project optimalisatie
Bloemenwijk. De verwachting is dat de uitvoering
in maart 2017 plaatsvindt. Bewoners van de
Bloemenwijk worden natuurlijk tijdig hierover
geïnformeerd. De planning is dat alle volgende fases
achter elkaar zonder onderbrekingen worden
afgebouwd.

Op uitnodiging van Ons Welzijn kwam Joop Ketelaars een keer
mee lunchen bij d’n BOL op Maandag. Uiteraard, zoals het een
bakker goed staat, nam hij zijn overheerlijke broden mee om de
bezoekers van d’n BOL te verwennen.
D’n BOL op maandag is een initiatief van Ons Welzijn om mensen
onderling meer binding met elkaar te doen vinden. Het project
loopt nu bijna een jaar en mag een succes genoemd worden. Iedere maandag van 12.00 tot 13.30 uur komen mensen bij elkaar
om samen de lunch te nuttigen en even bij te kletsen. Bakker Joop
was voor deze dag uitgenodigd, niet alleen om de bezoekers te
verwennen, maar ook om meer bekendheid aan zijn producten te
geven.

KENT U HET JEUGDCULTUURFONDS AL?

D’N BOL

Garagebakker
Joop verloor een tijd geleden zijn vaste baan. Om economische
reden kon zijn baas hem toen niet langer aan het werk houden
en kwam hij op straat te staan. Hij zocht lang naar een andere
baan maar, net als bij zoveel mensen, lukte het hem niet om weer
opnieuw aan werk te komen.
Zijn ouders stelden toen voor om de garage om te bouwen en van
daaruit zelf een bakkerij op te starten.
Zo gezegd zo gedaan! Sinds de maand Mei van 2016 is “Bakker
Joop” een feit. Nu alleen nog naamsbekendheid. De bezoekers
van d’n BOL waren in elk geval erg heel enthousiast over hetgeen
Joop meegenomen had. Eén van de bezoekers bedankte hem dan
ook persoonlijk voor de overheerlijke appeltaart die bakker Joop
ook meegenomen had. Ook had hij maisbrood, tomatenbrood en
krollen meegenomen.
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Kunst is goed voor iedereen en zeker
voor kinderen. Kunst is een vriend die
je nooit in de steek laat. Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit financieel
minder draagkrachtige gezinnen hun
passie te ontdekken en hun talent te
ontwikkelen. Het Jeugdcultuurfonds
stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en draagt op die manier bij aan
een creatieve en innovatieve samenleving.
Voor wie?
Het Jeugdcultuurfonds is een landelijk netwerk van
stedelijke en provinciale fondsen ondersteund door een
landelijk bureau. Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen
en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen,
muziek maken, toneel willen spelen, maar waar thuis geen
geld is voor lessen of instrumenten. Het Jeugdcultuurfonds
geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug.
Waarom?
Dat het Jeugdcultuurfonds hard nodig is blijkt wel uit
het Armoedesignalement 2014. In 2015 leven er zo’n
400.000 kinderen in armoede. In het rapport geven
onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een
actueel beeld van armoede in Nederland. Uit het rapport
blijkt dat kinderen het in 2014 moeilijker hadden. Ook de
langdurige armoede is gestegen.
Aanvragen
Ouders kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage
doen. Een aanvraag wordt altijd gedaan via een intermediair. Alle fondsen hebben meerdere intermediairs. Het
cursusgeld wordt direct aan de culturele instelling betaald.
Zoek hier het lokale fonds op:
www.jeugdcultuurfonds.nl/regionaal.

De enorme operatie - het groot onderhoud van Area in de
Bloemenwijk – verloopt zeer voorspoedig! De verandering
is enorm. De verouderde tochtige woningen worden in rap
tempo omgetoverd naar frisse moderne én duurzame woningen in een aantrekkelijk jasje. Tijdens de kijkdag op 26
oktober vergaapten buitenstaanders zich over het resultaat.
Hopelijk lukt het KnaapenGroep om alle 79 woningen nog
in 2016 op te leveren.
Bewoners
Voor bewoners is groot onderhoud een pittige situatie om
mee te maken. Daarom begon Area een jaar voor de start
met het oprichten van een bewonerswerkgroep en het voeren van individuele gesprekken met bewoners. Area heeft
KnaapenGroep gekozen voor de uitvoering omdat deze
aannemer veel aandacht besteedt aan communicatie met
bewoners.
Van bewoners wordt verwacht dat zij de omgeving van de
woning zó voorbereiden dat de aannemer zonder problemen aan de slag kan. In veel gevallen moeten bloembakken,
luifels, aanbouwen, schotels verwijderd worden. Gaskachels
en houtkachels zijn verleden tijd. Alle bewoners hebben een
scheurkalender gekregen waarop zij alle werkzaamheden
die in de woning verricht worden, van dag tot dag kunnen
volgen: Wie komt er morgen? Wat gebeurt er dan? Hoeveel
overlast geeft dat? En wie kan ik bellen als ik vragen heb?

VOOR

Gemeente
De samenwerking met de gemeente verloopt bijzonder
goed. De bedoeling is om de vernieuwing van de riolering
in de voortuinen in gezamenlijk overleg aan te pakken. Op
deze manier ervaren bewoners maar één keer overlast.
Veiligheid
De gewijzigde verkeerssituaties zijn er voor uw eigen
veiligheid en die van de kinderen in de wijk. Nadrukkelijk
verzoek om u te houden aan de afsluitingen en tijdelijke
verbodsborden!
Klussenteam
Area, Optimisd en Ons Welzijn hebben een klussenteam
opgericht. Deze groep mensen helpt bewoners met de voorbereidingen, als zij daar zelf niet toe in staat zijn. Bewoners
zijn erg blij met deze ondersteuning.
Nieuwe installaties
De vernieuwde duurzame woning is goed geïsoleerd, heeft
zonnepanelen en een mechanisch ventilatiesysteem. Daarmee is ook het gebruik van de woning veranderd. Dat is
voor de meeste bewoners even wennen.

Nieuws

DE BLOEMENWIJK WORDT STEEDS MOOIER!

Tuinen
Ná de oplevering van de vernieuwde woningen zijn we er
nog niet! Area is bezig met het maken van een plan voor het
vervangen van schuttingen van de vernieuwde woningen. De
uitvoering daarvan staat in 2017 op de agenda.

NA

PLASTIC AFVAL IN DE WIJK
Er wordt door iedereen steeds meer rekening gehouden
met de afvalkalender. Dat is goed want dat houdt de wijk
schoon en netjes. Ook de hoeveelheid zwerfafval wordt
minder. Een aandachtspunt is het ophangen van de plastic
zakken aan de lantaarnpalen. De exacte data vindt je op
de afvalkalender van de gemeente (www.veghel.nl).Om
veel ergernis te voorkomen adviseren we om op zondagavond of uiterlijk maandagmorgen de zakken op te hangen.
Je kijkt zelf ook niet graag een dag of 5 tegen een zak
afval aan die te vroeg buiten wordt gehangen. Houdt
daarom rekening met elkaar. Als we dat doen, ziet de wijk
er mooier uit en is de kans op vuil in de wijk een stuk kleiner.
Het is een kleine moeite dat zorgt voor veel woonplezier.
Mocht je je toch in de dag vergissen dan kun je er door een
medewijkbewoner op worden aangesproken. Onthou dan
dat die persoon je aanspreekt puur omdat hij of zij ook
graag in een schone omgeving woont. Samen komen we er
wel uit!
Omdat we het belangrijk vinden dat ook onze Poolse buren
dit bericht lezen hebben we ditzelfde bericht vertaald.
De wijkraad

Coraz więcej osób przestrzega terminów zaznaczonych w
kalendarzu wyrzucania śmieci. Dzięki temu nasza dzielnica pozostaje czysta i uporządkowana. Również ilość
śmieci leżących na ulicach zmalała. Moglibyśmy jeszcze
zwrócić większą uwagę na worki z plastikiem mocowane
do ulicznych latarni. Worki te zabierane są w określone
poniedziałki. Harmonogram można sprawdzić na stronie
internetowej www.veghel.nl
Prosilibyśmy wystawiać worki nie wcześniej niż w niedzielę
wieczorem, lub w poniedziałek rano. Nikt nie chciałby, by
widok z okna psuły mu zbyt wcześnie wystawione worki
wiszące przez 5 dni w tygodniu na ulicy. Dzięki niewielkiemu wysiłkowi nasza dzielnica będzie nadal wyglądała
czysto , bez walających się dookoła śmieci i wciąż będzie
przyjemnie tu mieszkać. W razie pomylenia dnia może się
zdarzyć, że ktoś z mieszkańców zwróci na to uwagę. Proszę
nie traktować tego osobiście, wszyscy przecież chcemy
mieszkać w czystym otoczeniu. Razem możemy więcej.

