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Evenementen
In november organiseert MET weer twee jaarlĳks terugkerende evenementen: de Dag van de Mantelzorg en Vrĳwilliger
Bedankt!.
Meer informatie volgt.

In deze rubriek maken we kennis met
een medewerker van MET Welzĳn.
MET is de welzĳnsorganisatie
in Heerhugowaard en
samenwerkingspartner binnen
Het Sociaalplein. Bĳ MET kunt u
terecht met al uw vragen over zorg
en welzĳn. In heel Heerhugowaard
zĳn MET-medewerkers te vinden.
U herkent ze aan hun groene jassen
met het logo van MET erop. Deze
week: Louise Hartman.

Louise Hartman is opbouwwerker met
als specialisme intercultureel werk. ‘Als
opbouwwerker hou ik me bezig met
de algemene leefbaarheid in een straat
of wĳk. Dat is dus heel gevarieerd. Op
dit moment ben ik in de Schrĳverswĳk
bĳvoorbeeld bezig met signalen van omwonenden over een speeltuin. Er speelt
volgens samenwerkingspartners en
omwonenden veel rond het gebruik. Dan
ga ik praten: met hen en met de gebruikers van de speeltuin. En daarna gaan we
met z’n allen zoeken naar een oplossing.
Want die is er, dat weet ik zeker. De vraag
is alleen nog hoe en wat.
En ik help mensen die een leuk idee
hebben om bĳvoorbeeld de onderlinge
contacten in een straat goed te houden,
maar niet precies weten hoe ze dat moeten doen. Die help ik dan op weg.’

Mensen uit andere culturen
‘Met mĳn specialisme intercultureel

Bouwplan Callistolaan
goedgekeurd

werk richt ik me op mensen uit andere
landen. Ik ben van huis uit antropoloog, dus dat komt me goed van pas. In
Heerhugowaard wonen veel mensen
uit andere culturen. Die hebben, zeker
als ze hier nog niet zo lang wonen, soms
aanpassingsproblemen of ze missen hun
familie. Die probeer ik dan te helpen. Ik
kan ze bĳvoorbeeld wĳzen op Face Time.
Dan kunnen ze videobellen met hun
familie. Ook zĳn er in Heerhugowaard
soms mensen die uit hetzelfde land van
herkomst komen en kan ik ze met elkaar
in contact brengen als ze dat willen.’

gen. We zĳn ons licht aan het opsteken
bĳ andere gemeenten of die zoiets al wel
eens gedaan hebben.’

Beschermjassen
Ze heeft onlangs een cursus Beschermjassen gedaan. Zo op het eerste oog een bétje een rare naam, merkt Louise. ‘Het dekt
toch wel de lading. Het idee is dat je met
hulpverleners uit allerlei disciplines uit
het sociaal domein gezamenlĳk met bĳvoorbeeld een gezin in gesprek gaat dat
hulp heeft gevraagd voor één onderwerp.
Dat doe je dan als die ene hulpverlener
het idee heeft dat er wel eens meer zou
kunnen spelen dan die ene hulpvraag. Ze
doorverwĳzen naar anderen is omslachtig en werkt vaak niet. Zo’n gezamenlĳk
gesprek vaak wel. Al die hulpverleners
zĳn dan als het ware een beschermende
jas om zo’n gezin heen.’
In Heerhugowaard wordt nu ook met die
aanpak gewerkt.

Eritrea
In Heerhugowaard blĳken best veel
mensen uit Eritrea te wonen. Die kennen
elkaar natuurlĳk lang niet allemaal.
Louise Hartman wil kĳken of ze voor
die gemeenschap iets kan organiseren.
‘Een feest of zo, waarbĳ je ook andere
Heerhugowaarders zou kunnen uitnodi-

Het bouwplan in de Callistoaan (Planetenwĳk) voor een
kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met
geheugenverlies is door gemeente goed gekeurd. Dagelĳks
Leven, een organisatie die zich toelegt op dit soort kleinschalige woonzorgvoorzieningen kan dus gaan bouwen.
Het wordt een klein complex waar twintig mensen kunnen wonen. Het gebouw wordt niet hoger dan de woningen in de buurt. Het heeft de uitstraling van een groot
landhuis. Parkeren voor personeel en bezoekers gebeurt
op eigen terrein. Daar hebben omwonenden dus geen last
van. Het gebouw wordt in 2020 opgeleverd.
Wonen in een woonzorglocatie van Dagelĳks Leven is voor
iedereen betaalbaar, ook voor mensen met alleen een AOW.
Bel 055 - 576 6676 of mail naar zorg@dagelĳks-leven.nl
voor meer informatie.

Halte Werk heeft weer een cliëntenraad
Halte Werk, de uitvoeringsdienst van de
sociale diensten van Heerhugowaard,
Alkmaar en Langedĳk, heeft weer
een cliëntenraad. Op 27 juni werden
de leden geïnstalleerd. Dat zĳn zeven
inwoners uit de drie gemeente en drie

vertegenwoordigers van maatschappelĳke organisaties.
De cliëntenraad geeft het bestuur van
Halte Werk gevraagd en ongevraagd adviezen over verordeningen en beleidsvoorstellen.

De vorige cliëntenraad is vorig jaar ontslagen door het bestuur vanwege een
verschil in inzicht over de taakverdeling
en de rol die de raad speelt binnen de
organisatie.
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De visie van Senioren Heerhugowaard
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

De Middenweg-Zuid
weer open! Wat is die
mooi geworden
In oktober 2017 startte de renovatie
van deze mooie weg met de kap
van de oude populieren. Wat was
het leeg. Na ruim anderhalf jaar ligt
HUQXHHQPRRLHQLHXZH¿HWVVWUDDW
met een wandelpad aan de even
kant van de weg. De communicatie
rond dit project was intensief. In de
voorbereiding en tijdens de bouw
zijn de bewoners nauw betrokken.
Zo kwam er niet alleen een
Nieuwsbrief Middenweg-Zuid maar
was er ook het wekelijkse spreekuur
van de Koninklijke Wegenbouw

Stevin ook door de KWS app en
de brieven vanuit de gemeente was
iedereen op de hoogte van wat er
ging gebeuren.Problemen waren er
ook. Zo was er soms geen water,
elektra, telefoon en internet.En
regelmatig konden bewoners niet
van hun eigen erf af of op.
Senioren Heerhugowaard is blij met
UHVXOWDDWHHQQLHXZH¿HWVVWUDDW
Iedereen moet namelijk veilig
kunnen deelnemen aan het verkeer.
De wedergeboorte van deze
karaktervolle, oeroude weg

Joke van Ruitenbeek
Raadslid en Commissielid
jvruitenbeek@seniorenheerhugowaard.nl
www.seniorenheerhugowaard.nl
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maakt extra trots. Met als bonus:
deze autoluwe uitvoering.
Senioren Heerhugowaard wil de
verkeersveiligheid voortdurend
verbeteren en vergroten. Hierbij
gaan we voor een open en goede
communicatie met de betrokkenen
en de bewoners tijdens de
voorbereiding en de realisering van
dergelijke grote projecten.

Agenda Raadsvergadering
Vanwege het ontbreken
van agendapunten vindt er
op 3 september a.s. geen
gemeenteraadsvergadering
plaats.

