Verantwoording WIJ-Kaart Soesterkwartier & Isselt

WIJ-Kaart Soesterkwartier & Isselt is door actieve buurtbewoners en de inzet van een aantal
professionals uit de wijk tot stand gekomen. Met de komst van WIJ-Kaart Soesterkwartier & Isselt,
een visuele kleurrijke plattegrond van de wijk, is het de bedoeling dat de kennis bij bewoners van
bestaande voorzieningen in de wijk verbetert en is het streven om bewoners enthousiast en betrokken
te krijgen over hun eigen wijk. De WIJ-kaart is huis –aan-huis verspreidt door enthousiaste
vrijwilligers (wijkbewoners) en er liggen op verschillende plekken in de wijk stapeltjes WIJ-Kaarten
voor geïnteresseerden. De WIJ-kaart is digitaal terug te vinden op www.wij-kaart.nl
Aanvankelijk was er subsidie aangevraagd voor een WIJ-Kaart Plus en subsidie voor een WIJ-Kaart
betreft opgroeien & opvoeden. Tijdens het realisatie-proces, die iets langer duurde dan gedacht,
ontstond het idee om beide WIJ-Kaarten te bundelen tot 1 (combinatie)WIJ-Kaart. Een WIJ-Kaart
met als onderwerp: Opgroeien, opvoeden, wonen en ouder worden in het Soesterkwartier & Isselt.
Onderwerpen zoals het wijkplan van de wijk, het buurtbestuur en de projectsubsidie komen ook
aanbod in de WIJ-Kaart.
Een aantal bevlogen vrijwilligers, professionals en organisaties hebben een poster van de plattegrond
van de WIJ- Kaart gekregen. Daarnaast zijn er ansichtkaarten gemaakt van de plattegrond van de
WIJ-Kaart. Deze ansichtkaarten zijn op verschillende openbare plekken in de wijk neergelegd en gratis
voor alle wijkbewoners. Zodat men een kaartje kan sturen naar vrienden, buren en/of familie of om
neer te zetten op eigen schoorsteenmantel.
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Doel van de posters en ansichtkaarten is op een leuke informele vrijblijvende wijze mensen
attenderen op het bestaan van de WIJ-Kaart, samenhang en verbinding creëren en bewustwording
van de wijk waarin ze wonen.
Verschillende organisaties in de wijk hebben geholpen vrijwilligers te zoeken voor het huis aan huis
rondbrengen van de WIJ-Kaart. Uiteindelijk hebben 25 vrijwilligers geholpen. Als dank hebben alle
vrijwilligers een attentie gekregen.
De WIJ-Kaart wordt door verschillende organisaties in de wijk gebruikt. Denk aan het wijkteam, de
buurtnetwerker, informatiewinkel033, het consultatiebureau, de buurtsportcoach, Mama & Papa Café
taalkamer en de wijkbewoners. De WIJ-Kaart geeft inzicht in wat er is in de wijk op gebied van
opgroeien, opvoeden, wonen en ouder worden. Maar ook informatie over wat er wellicht nog nodig
is/ontbreekt in de wijk. Een informatiebron voor zowel bewoners als professionals. Archief Eemland
verzamelt alle WIJ-Kaarten die gemaakt worden. Ook WIJ-Kaart Soesterkwartier.
De verbinding met de andere WIJ-kaarten in de stad is de gezamenlijke website: www.wijkaart.nl.
Hierop zijn alle digitale WIJ-kaarten terug te vinden en staat aangegeven welke WIJ-kaarten er op
papier zijn gemaakt. Alle WIJ-Kaarten hebben 1 dezelfde huisstijl wat zorgdraagt voor
herkenbaarheid. Archief Eemland bewaard iedere WIJ-Kaart in hun archief.
De WIJ-Kaart geeft zoveel mogelijk informatie over ontmoetingsplekken en voorzieningen. Op de
plattegrond staan alle adressen van bijvoorbeeld sportclubs, kerken, ontmoetingsplekken, activiteiten,
informatiebronnen en hulpinstanties. De doelen die gesteld zijn in de aanvraag zijn terug te vinden in
WIJ-Kaart Soesterkwartier & Isselt want de kaart:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevordert de communicatie in- en informatie over- de wijk
Bevordert sociale samenhang in de wijk
Bevordert samenredzaamheid
Verbindt wijkbewoners en organisaties
Maakt informatie over de wijk toegankelijk
Verrijkt van (wijk)kennis bij wijkbewoners
Stimuleert betrokkenheid met de wijk
Is een hulpmiddel in de strijd tegen eenzaamheid
Helpt mee aan de sociale leefbaarheid in de wijk
Biedt informatie betreft opgroeien, opvoeden, wonen en ouder worden in de wijk

WIJ-Kaart Soesterkwartier & Isselt is een leuke , informatieve en vrolijke WIJ-Kaart geworden. De
kaart is enthousiast ontvangen in de wijk bij zowel wijkbewoners als organisaties.
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