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kennis met het buurtteam, zij zijn 
er voor allerlei soorten vragen en 
ondersteuning. 

Samen werken aan een buurt 
waar het nu én in de toekomst 
prettig en met plezier wonen 
is. Dat is het doel van Veendam 
Noordwest op z’n best. 

Hoe ver zijn we nu en wie zijn 
hier allemaal bij betrokken? 
We vertellen het u graag in 
deze nieuwsbrief, maar ook 
persoonlijk. 

We nodigen u van harte uit om 
woensdag 8 september 2021 
naar de Buurtmarkt te komen. 
Van 15.30 tot 18.00 uur vindt 
u ons op de parkeerplaats aan 
de Vredenrustlaan naast 
CBS de Kern.

Woensdag 8 september 2021: 
Buurtmarkt. Komt u ook?

Nieuwsbrief
Augustus 2021

Activiteiten 
voor jong en 
oud!
De Buurtmarkt 
staat in het  
teken van 
 energie! Stap op 
de shake-fiets en 
mix uw eigen smoothie. 
Of vertel onder het genot 
van een kop koffie wat u aan uw 
 woning zou willen verbeteren. 

Hoe kunnen wij helpen?
Wilt u weten hoe u kunt besparen 
op uw maandlasten? Vraag het 
de energiecoaches.  Lekker rond
neuzen tussen de boeken en de 
kinderkleding kan ook. En maak 

Straatspeeldag 22 juli 2021

Buitenspelen 
tijdens straat-
speeldag

Ook voor kinderen wordt 
er een leuke en creatieve 
 activiteit  georganiseerd!

Nog meer foto’s op  de achterkant!



De tijd vliegt!…
Vorig jaar augustus introduceerden 
we Noordwest op z’n best. Een 
project waarbij de gemeente Veen
dam, woningcorporatie Acantus, 
commissie huurzaken en welzijns
instelling Compaen samen met u 
zorgen dat het nu en in de toe
komst fijn wonen is in Noordwest. 
En we hebben niet stil gezeten 
het afgelopen jaar. Op basis van 
onder andere uw wensen en tips 
in de enquête zijn en gaan we de 
komende tijd aan de slag met de 
thema’s zoals weergegeven in het 
plaatje hieronder. Zo is er inmid
dels een huiskamer (Vredenrustlaan 

78) waar u als bewoner terecht kunt 
met  allerhande vragen. Ook orga
niseren we allerlei activiteiten in de 
buurthuiskamer en in de buurt. Én 
er is een buurtteam dat twee keer 
per week de straat op gaat.

Energie!
Misschien bent u al aan de slag 
gegaan met het gratis Energie 
Bespaarpakket dat is aangeboden. 
Of heeft u, als woningeigenaar, 
door het warmtebeeld inzicht 
gekregen hoe het met de isolatie 
van uw woning is gesteld. Dat zijn 
concrete acties om u te helpen met 
het besparen op uw woonlasten. 
Energiecoaches helpen u verder 
met tips over het besparen op uw 
energiekosten. 

Plannen
Achter de schermen  gebeuren 
daarnaast ook nog allerlei 
 activiteiten die nu nog niet zicht
baar zijn. We inventariseren de 
verbeter punten voor huurwoningen 
en bieden ondersteuning aan 
 woningeigenaren voor het verduur
zamen en verbeteren van de eigen 
woning. Maar we kijken ook naar 
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de inrichting van de wijk en hoe 
we deze verkeersveiliger kunnen 
maken. Iets wat 80% van de bewo
ners heeft genoemd als belangrijk 
verbeterpunt in de enquête.

Elkaar ontmoeten 
Om van Veendam Noordwest op 
z’n best een succes te maken, 
hebben wij uw hulp nodig. Samen 
houden we onze buurt prettig en 
leefbaar. Gelukkig lijken we weer 
wat meer te mogen en daarom 
hebben we besloten een Buurt
markt te organiseren om u (nog) 
beter te leren kennen. Uiteindelijk 
doen we dit samen, voor u en 
uw buurt. Wilt u ook meedoen of 
 meedenken? Stuur ons een mail 
via: noordwest@veendam.nl

Theo Adema, Programmamanager 
Noordwest op z’n Best

Graag tot ziens 
tijdens de 
 Buurtmarkt op 
8 september 2021



dacht ik, hier gaan we een gezel
lige huiskamer van maken. Dat 
hebben we gedaan, we hebben 
een gezellige zithoek gemaakt, 
schilderijtjes en foto’s opgehan
gen. Het is nu echt een huiskamer 
geworden. Er worden allerlei acti
viteiten aangeboden, door verschil
lende organisaties. Maar gewoon 
langs komen voor een praatje was 
in de coronatijd lastig. Daarom zijn 

Op de koffie bij Marianne
Hoe ben je betrokken 
 geraakt bij Noordwest op z’n 
best?
“In 2002 ben ik verhuisd van 
Den Bosch naar de Topstraat in 
Veendam. Toen ik hier kwam wo
nen ben ik vrijwilligerswerk gaan 
doen. Ik heb al van alles gedaan, 
maar vond het wel erg leuk om 
mee te helpen in de buurt waar 
ikzelf woon, Veendam Noord
west. Vorig jaar werd ik gevraagd 
om te helpen bij het uitdelen en 
inzamelen van enquêtes. Zo ben 
ik betrokken geraakt bij Noord
west op z’n best. Inmiddels ben 
ik heel actief bij de buurthuis
kamer en organiseer ik elke week 
een koffieochtend met M&M 
(Marelva & Marianne)“

Koffieochtend met M&M? 
“Toen ik begin dit jaar voor het 
eerst de huiskamer in kwam 

Marelva en ik begonnen met 
een inloop koffieochtend met 
M&M (Marelva & Marianne). Elke 
woensdag tussen 9.30 uur en 
11.30 uur staat de koffie klaar. 
Heb jij een leuk idee of wil je 
gewoon even kletsen? Kom dan 
ook een keer een bakkie doen 
bij M&M in de buurthuiskamer.” 

En wat staat er nog meer te 
gebeuren?
“Er zijn veel leuke ideeën. 
Maar het mooiste vind ik, dat 
die  ideeën van bewoners zelf 
 komen. Vorig jaar bij het opha
len van de enquêtes, raakten 
we aan de praat met een paar 
 bewoners. Zij kwamen met 
goede ideeën. Dat vind ik leuk, 
ideeën vanuit de buurt voor de 
buurt. Dat maakt het voor mij 
extra leuk, dat ik daarbij kan 
helpen. En zo komt er nog veel 
meer, dat weet ik zeker!”

Kindermiddag: 
Honing proeven en een insectenhotel maken! 
Op 10 augustus 2021 deden ruim 
30 kinderen mee aan de kinder
middag. Samen bouwden ze een 
insectenhotel. Deze is te bewonde
ren bij de Minervastraat/Somerlust-
weg. Een imker vertelde waarom 
bijen en insecten zo belangrijk 
zijn voor onze natuur. En iedereen 
mocht honing proeven.

De bibliotheek en kinderopvang 
Prokino lazen voor en vertelden 
over het lenen van boeken. Onder
tussen mochten de kinderen ‘letter
vissen’. 

Daarnaast konden kinderen een 
 (insecten) kleurplaat inkleuren. 

Deze kunnen ze nog inleveren tot 
1 september bij de buurthuis kamer 
en kans  maken op een leuke prijs. 
De winnaar wordt op woensdag 
8 september 2021 om 16.30 uur 

tijdens de Buurtmarkt op het 
parkeerterrein bij de Kern bekend
gemaakt. We kijken terug op een 
geslaagde en leerzame middag!
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 Veendam Noordwest op z’n best is een gezamenlijk initiatief van de 
gemeente Veendam, Acantus, Compaen en Commissie Huurzaken. Het 
doel is om samen met bewoners te zorgen voor een buurt waar het nu én 
in de toekomst prettig en met plezier wonen is.

Meer informatie: www.veendam.nl/noordwest

gemeente
veendam

Als u nog geen Energie Bespaar
pakket hebt ontvangen of opge
haald, dan kunt u deze alsnog 
krijgen tijdens de Buurtmarkt. Ook 
met vragen over de inhoud van 
het pakket kunt u terecht bij de 
 Energieadviseurs.

Zin in een praatje? 
Op zoek naar een activiteit 
in de buurt? Of heeft u hulp 
nodig bĳ uw financiën of bĳ 
het invullen van formulieren? 
Kom dan langs in de buurthuis
kamer. Ook met vragen over 
uw huur en huurwoning kunt u 
terecht in de buurthuiskamer 
(Vredenrustlaan 78). 
Activiteiten rondom de buurt
huiskamer worden georgani
seerd met het buurtteam en 
samen met Cosis. Bekijk de 
activiteitenplanning op 
www.veendam.nl/noordwest 

Maximaal 1 Energie 

Bespaarpakket per 

adres. Op=op.

Buurthuis-
kamer

Impressie van de Buurtspeeldag...

Vragen over uw warmtebeeld?
Begin juli 2021 zijn de warmte
beelden van de koopwoningen in 
de buurt verspreid. Heeft u hier nog 
 vragen over? Neem uw warmtebeeld 
gerust mee naar de Buurtmarkt op 
8 september 2021. De energie
adviseurs van  Jouwbespaarcoach 
vertellen u er graag meer over. 
Ook andere vragen over  energie 
besparen of verduurzamen 
 beantwoorden ze graag.

Gratis Energie  Bespaarpakket


