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Buurt Bestuurt Middeldijkerplein e.o;
Wat is dat en wat doen ze?
Medio 2017 constateerden een tweetal bewoners van het Havenkwartier, dat je als
burgers bij de gemeente moeilijk zaken voor elkaar krijgt. Het idee ontstond om een
organisatie van bewoners op te zetten zonder rechtspersoonlijkheid; een platform
volgens het type Buurt Bestuurt; er zijn meer van dit soort platformen in Nederland.
Aldus geschiedde. De aftrap werd gegeven met een Burendag op 23 september op
het Middeldijkerplein. Dergelijke manifestaties passen binnen het werkveld van Buurt
Bestuurt.

Contact gegevens
www.buurtbestuurtBarendrecht.nl

buurtbestuurtmiddeldijkerple
in
@BBM_Barendrecht

buurtbestuurtmiddeldijkerple
in@gmail.com
Wilt u zich inschrijven voor
de nieuwsbrief, ga dan naar
onze site en meld u zich
aan.

Tevens werd besloten om in het gebied van het platform – Havenkwartier, Reling, de
Waters en de Meren tot de Meerwedesingel – een enquête te houden om vast te
stellen wat er leeft onder de bewoners, zowel in positieve als in negatieve zin.
De terug ontvangen formulieren zijn geanalyseerd en geformuleerd tot
gespreksonderwerpen met de gemeente Barendrecht. Gezamenlijk wordt vervolgens
getracht oplossingen te vinden voor de aangedragen problemen. Op deze wijze
komen de individuele punten van bewoners binnen het Platform aan de orde via ons.
Intussen is er een stuurgroep ontstaan van ongeveer 15 bewoners, die met elkaar
alle voorkomende zaken oppakken.
Samenvattend is Buurt Bestuurt de gesprekspartner voor de gemeente Barendrecht
namens de bewoners van het gebied. Andersom kan de gemeente ook zaken over
de wijk bij ons neerleggen.
Verder het organiseren van activiteiten zoals een Burendag, het bevorderen daarmee
van de onderlinge contacten tussen bewoners. In het bijzonder betrekken wij de
ouderen en kwetsbare bewoners hierbij. Het is een prima methode om bewoners uit
een eventueel isolement te halen.
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Informatiedag veiligheid 26 mei 2018
Op zaterdag 26 mei 2018 organiseerde de gemeente Barendrecht een informatiedag
Veiligheid op het Middeldijkerplein.
De gemeente deed dit samen met haar zorg- en veiligheidspartners, zoals de
Nationale Politie, de Brandweer, Ambulances, de BOA’s, het Hennepteam,
Buurtpreventie, Buurt Bestuurt, de Burgernet Wijkteams, KijkopWelzijn en
Humanitas.
Wij, Buurt Bestuurt Middeldijkerplein e.o., kregen deze uitnodiging, omdat wij actief
bezig zijn met het onderwerp veiligheid in onze wijken. Wij hebben inmiddels de
agendapunten in dit kader bepaald en deze woensdag 23 mei jl. aan de
burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht overhandigd.
Bijgaand een impressie van deze veiligheidsdag.
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Lentefeest middeldijkerplein 9 juni 2018.
Na de succesvolle Burendag van 23 september 2017 besloten de samenwerkende
partners Kijk op Welzijn, Humanitas DMV en Buurt Bestuurt Middeldijkerplein e.o.
een volgende activiteit te organiseren.
Een Lentefeest op zaterdag 9 juni 2018 van 10:30 uur tot 14:00 uur.
Vanaf 10:30 uur staat de koffie/thee met een koekje klaar voor de winkel van
Humanitas.
Aansluitend is er rond 10:30 uur schminken voor de kinderen, voorlezen voor
kinderen én volwassenen in de Bibliotheek.
Verder is er een activiteit met Hovenier Kok in het kader van het vergroenen van
tuinen; dus minder steen en meer groen.
Rond de middag is er aandacht voor de inwendige mens middels wat hapjes en
limonade e.d.
Voor het geval het Nederlandse klimaat ons in de steek laat, zijn er een tweetal grote
tenten beschikbaar, zodat het Lentefeest in elk geval kan doorgaan.
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Wetgeving GDPR per 25 mei 2018
Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR-wetgeving van kracht.
Dat wil zeggen dat we vanaf dan geen e-mails meer mogen sturen zonder expliciete
toestemming.
Wij van Buurt Bestuurt Middeldijkerplein e.o., willen deze richtlijnen zo nauwkeurig
mogelijk opvolgen. Als u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden
uw gegevens niet opgeslagen en gebruikt voor andere doeleinden.
U kunt zich aanmelden via ons mailadres buurtbestuurtmiddeldijkerplein@gmail.com
of via de onze website www.buurtbestuurt-Barendrecht.nl

