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Verantwoordingsverslag project Wijkkrantjes 
 

In de periode september 2017 tot maart 2018 heeft de Stichting West 3 wijkkrantjes uitgegeven en 
huis aan huis verspreid. Dit verslag gaat in op de verwachtingen die zijn gewekt in de subsidie 
aanvraag, en sluit af met een financiële verantwoording. 

In verband met liquiditeit schrijven we nu alvast het verslag. Alle facturen zijn betaald, tot 80% van 
de beschikking, en om de laatste 20% te kunnen betalen, vragen we u om dit verslag zo spoedig 
mogelijk te accorderen. De betalingstermijn van de drukker is 2 weken, en er zijn al 2 dagen voorbij. 

Doelen van het project  
a) Het verminderen van de druk op mantelzorgers 

b) Het verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding,  

c) Het uitbreiden van praktische ondersteuning van kwetsbare inwoners.  

d) Het bevorderen van de sociale samenhang in straat en buurt (het wij(k)-gevoel) 

e) Het inzichtelijk en bespreekbaar maken van verborgen armoede.  

f) Het creëren van laagdrempelige hulp en informatie  

g) Het bevorderen van de communicatie in en informatie over de wijk 

Beoogde resultaten 
Minder eenzaamheid in de wijk, iedereen kent wel iemand in de wijk. Daarnaast een aanwas van 
bezoekers bij wijkactiviteiten. 

Inhoudelijke verantwoording 
Onderstaand gaan wij in op de vragen die Indebuurt033 heeft gesteld in de subsidiebeschikking 

1. Hoe heeft dit project bijgedragen aan de doelen zoals beschreven in uw aanvraag?  

De krantjes zijn huis aan huis bezorgd, en zijn op alle deurmatten van de wijk beland, ook bij 
mensen met een nee-sticker. Daarnaast zijn er krantjes verspreid bij de winkels en 
pleisterplaatsen in de wijk, zoals bij Bosschardt, de Nieuwe Sleutel, Puntenburg. We hebben veel 
positieve reacties gekregen, en zijn aangemoedigd om dit door te laten gaan. Per aflevering 
hebben we een thema gekozen, dat aansluit bij de behoeften van de wijk. 

a. September: Thema is wijkplan. Er stond ook een verhaal over sociaal isolement in.  

b. December: Thema is vrijwilligerswerk. Heeft mensen in actie gebracht, ook in het 
vrijwilligerswerk. We hebben dat niet gemonitord, maar kregen signalen. 

c. Maart: Thema is opvoeden en opgroeien. Is ten tijde van dit verslag nog niet verspreid. 

Het is wat lastig om op alle doelen in te gaan in hoeverre dit krantje heeft  bijgedragen. Wel 
staat vast dat het op alle fronten wel een bijdrage heeft geleverd.  

2. Hoe heeft u de resultaten behaald zoals beschreven in uw aanvraag?  

Het ontbreekt ons aan voldoende informatie om deze vraag in nuance te beantwoorden. Wel 
geven we de volgende signalen: 

a) De themabijeenkomst over het wijkplan heeft veel mensen bij elkaar gebracht: 50 
hebben meegepraat, wat leidde tot een mooi plan 

b) Het resulterende wijkplan is gepubliceerd in het tweede nummer, en daarmee is dit plan 
bij vele bewoners herkenbaar geworden 

3. Hoeveel vrijwilligers zijn er bij uw activiteit betrokken?  

http://soesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2017/10/2017-oktober-wijkkrantje-soesterkwartier.pdf
http://soesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2016/09/1-12.pdf
http://soesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2018/03/wijkkrant-sk-maart-2018.pdf
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Per krantje zijn er ongeveer 10 mensen in de pen geklommen en elke keer ongeveer 40 
postbodes in actie. Bij elkaar schatten we het aantal mensen dat heeft meegeholpen op 60-70. 

4. Welke andere resultaten zijn eventueel voortgekomen uit uw activiteit?  
Septembernummer 

 Veel mensen op bewonersbijeenkosmt 

 Sociaal isolement beter bespreekbaar geworden (verhaal Linda) 

 Conny en Samantha hebben verdiende aandacht gekregen 

 Activiteiten duidelijk gecommuniceerd (achterpagina) 
December nummer 

 Mensen weten de weg naar de vrijwilligersbank en enkele benoemde 
vrijwilligersinitiatieven zoals Kapel Isselt, Buurauto PLUS, Wijkmuseum, De Nieuwe 
Sleutel, Verkeerstuin 

 Mensen weten meer over Openbaar Vervoer diensten in SK van Syntus 

 Duidelijke informatie over de verhuizing van de wijkinformatiewinkel in ieder huis in 
het Soesterkwartier 

 De mannen van Kwartierbier hebben veel bier verkocht, en ook veel ingredienten 
aangeboden gekregen voor toekomstige biertjes uit eigen wijk 

Maart 

 Veel mensen in de pen geklommen 

 Gemeente heeft een mooi kanaal gekregen om hun wijkgerichte beleid omtrent 
speelplekken te communiceren. 


