Korte schets pilotproject
Stad: Ahlen

Project-Nr.: D – A1

Wijk: Wooncomplex Föhrenweg

Leadpartner: VIVAWEST
Co-projectpartner: Ahlener Umweltbetriebe (AUB)

Projectpartner in de wijk: Bewonersorganisatie Süd-Ost Ahlen
Projectbeschrijving:
De zorg voor de bewoners zal onder andere door het oprichten
van een huurdersoverleg met een vaste huismeester/concierge
verbeterd worden. Eén woning in het complex wordt voor dit doel
geschikt gemaakt, waarbij één ruimte door de huismeester
gebruikt wordt en een andere ruimte, keuken en sanitair door de
huurders en bewoners als ontmoetingsplek voor gezamenlijke
bijeenkomsten fungeert. In samenwerking met het
stadsdeelbureau zal het bewonersoverleg in de toekomst
verschillende vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en vrouwen
organiseren. Twee vrouwen zullen deze activiteiten coördineren.
Er zijn projecten en acties met de huurders voor een nettere en
verzorgde woonomgeving (bijvoorbeeld via adoptiemodel)
gepland.
Doelgroepen:
Bewoners complex, andere bewoners wijk.

Grensoverschrijdende partners:
Gemeente Enschede, Domijn

Korte schets pilotproject
Stad: Ahlen

Projekt-Nr.: D – A2

Wijk: Kolonie Neustadt (Stadtviertel)

Leadpartner: VIVAWEST

Projectpartner in de wijk: Bewonersorganisatie Süd-Ost
Huurdersbelangenvereniging
(MIG)
Projectbeschrijving:
Door de aanleg van een ´voorbeeldstraat´ in het stadsdeel wordt
op initatief van de bewoners het uiterlijk van de straat duidelijk
verbeterd. Er is een ´greenteam´ met jongeren opgericht. De
jongeren houden in het kader van een zakgeldproject samen de
wijk schoon. Zij zijn ook actief op het gebied van tuinieren
(herontwerp van een rotonde). Voor de continuiteit worden ook
andere bewoners bij het project betrokken.
Tevens zal een ´voortuinstarterspakket´ onder de bewoners
worden verdeeld. Dit pakket bevat een aantal planten en
toelichting op aanleg en onderhoud voor de bewoners. Bij het
overhandigen van het pakket wordt ook beoogd dat de voortuinen
´opgeruimd´ worden en kiezeltuinen worden vergroend. Door een
basisbeplanting te gebruiken (bijvoorbeeld hortensia´s) moet een
gezamenlijk straatbeeld ontstaan.

Doelgroepen:
Bewoners
Grensoverschrijdende partners:
Gemeente Enschede, Domijn

Korte schets pilotproject
Stad: Emsdetten

Projekt-Nr.: D – E1

Wijk: Wooncomplex Brandskamp 8-13
Leadpartner: WG Ems

Projectpartner in de wijk:
Projectbeschrijving:
In de wijk moet het inzamelen van afval worden verbeterd en het
plaatsen van (extra) vuilnis worden verminderd. Dit moet vooral
door het meer betrekken van bewoners gebeuren. Ook zal door
´Urban Gardening´, eveneens op initatief van de bewoners, de
verblijfskwaliteit in de openbare ruimte verbeterd worden. De
buitenruimte rondom het complex is daarom aangepakt. Een
terrein dat voorheen braak lag is omgevormd tot een plek waar
buren samen kunnen komen. Onder de titel ´Urban Gardening´ is
voor bewoners de mogelijkheid gecreëerd hun groene vingers te
laten zien in nieuw aangelegde verhoogde plantenbakken.
Enthousiaste huurders krijgen een eerste set kruiden en groenten.
Door het project moet niet alleen een betere woonomgeving
ontstaan, maar ook een beter samenleven van de bewoners.
Doelgroepen:
Bewoners van het wooncomplex (o.a. migranten), andere
buurtbewoners
Grensoverschrijdende partners:
Gemeente Hengelo, Welbions

Korte schets pilotproject
Stad: Emsdetten

Project-Nr.: D – E2

Wijk: Wooncomplex Hemberger Damm 7 - 29

Leadpartner: WG Ems

Projectpartner in de wijk: Wijkmanager

Projectbeschrijving:
Het thema van het pilotproject is: ´op leeftijd in de wijk blijven´. In
een gebouw in de wijk (in totaal 50 woningen) is een inlooppunt
voor oudere bewoners inclusief een kantoor van een ambulante
zorgdienst ingericht. Daardoor wordt het voor oudere bewoners
ook op leeftijd te kunnen blijven wonen. Er is een coördinator die
als contactpersoon fungeert en regelmatig aanwezig is om
huurdersbijeenkomsten te organiseren. Ook de buitenruimte van
het complex is zo heringericht dat het voor bewoners
aantrekkelijker is om er te verblijven. Tegelijkertijd zijn de
woningen ook zelf opgeknapt (o.a. met nieuwe verwarming)
waardoor ze aantrekkelijker zijn geworden.

Doelgroepen:
Oudere bewoners complex, andere buurtbewoners

Grensoverschrijdende partners:
Gemeente Hengelo, Welbions

Korte schets pilotproject
Stad: Emsdetten

Project-Nr.: D – E3

Wijk: Sinningen

Leadpartner: Stadt Emsdetten
Co-Projectpartner:

Projectpartner in de wijk: Vereniging „Ortsnahe Alltagshilfe e.V.“

Projectbeschrijving:
Doel van het project is veilig stellen (vanwege vergrijzing) en
ontwikkelen van het initiatief ´Kulturgut Sinningen´. Er zullen
maatregelen als een seizoensgebonden beplaning, het plaatsen
van straatmeubilair, de exploitatie van een schooltuin etc.
genomen en ondersteund worden. Het plan is een wijkmanager
aan te stellen, die als coördinator fungeert. Samen met scholen
zal de netheid van de openbare ruimte worden verbeterd. De
deelnemers (bewoners, scholen, etc.) ontmoeten elkaar
regelmatig in het kader van een wijkontbijt om hun ervaringen uit
te wisselen en nieuwe activiteiten te ontplooien.

Doelgroepen:
Bewoners van de wijk Sinningen

Grensoverschrijdende partners:
Gemeente Hengelo, Welbions

Beschrijving van de pilotprojecten
Stad: Enschede

Projectnr.: NL – E1

Wijk: Mekkelholt/Deppenbroek (deel van de wijk)
Leadpartner: Domijn
Co-projectpartner: Gemeente Enschede
Projectpartner in de wijk: Bewonersinitatief Enschede-Noord
(BEIEN)
Projectbeschrijving:
Voor het complex van BEIEN moet een "Tiny Forrest" komen.
Hiervoor wordt met bewoners en leerlingen van een nabijgelegen
school een concept uitgewerkt. Het "Tiny Forrest" zal ook gebruikt
worden voor schoolprojecten. Een onderdeel van het "Tiny
Forrest" is een wormenhotel. In de toekomst moeten de bewoners
hun afval op deze manier kunnen aanleveren.
Er zal ook een groentetuin worden aangelegd. Deze zal door de
bewoners worden onderhouden. De oogst zal tijdens
buurtbijeenkomsten worden gebruikt. Daarnaast worden er
trainingen aangeboden waarin de bewoners leren hoe ze met
weinig geld gezond kunnen koken.

Doelgroepen:
Bewoners, scholieren, gebruikers van het Beien gebouw.

Grensoverschrijdende partners:
Stadt Ahlen, Vivawest

Beschrijving van de pilotprojecten
Stad: Enschede

Projectnr.: NL – E2

Wijk: Twekkelerveld (deel van de wijk)
Leadpartner: Domijn
Co-projectpartner: Gemeente Enschede
Projectpartner in de wijk: voetbalvereniging Rigtersbleek

Projectbeschrijving:
Samen met de voetbalvereniging worden initiatieven ondernomen
met kinderen en gehandicapten uit de wijk.
De aanpak omvat zakgeldprojecten (afvalinzameling) en tuinieren.
Via de kinderen en de vereniging worden de bewoners verenigd.
Dit project wordt uitgevoerd met de kinderen van
Thuis@Rigtersbleek. In en rond het Ontmoetingspark verzamelen
kinderen en spelers van de jeugdteams afval en zorgen zo voor
een schone speel-, sport- en leefomgeving. Een ander deel van de
wijk wordt verzorgd door een "G-Team" (een voetbalteam met
gehandicapte spelers). Afval wordt drie tot vier keer per maand
opgehaald en verwijderd.
Het derde aspect is een inzamelpunt voor groenafval in de buurt
van Rigtersbleek. Bewoners kunnen groenafval meenemen of het
wordt door leden van de vereniging thuis opgehaald. Het
groenafval wordt vermalen met een shredder en hergebruikt als
grondstof.

Doelgroepen:
Bewoners, leden van de vereniging, kinderen uit de wijk
Grensoverschrijdende partners:
Stadt Ahlen, Vivawest

Beschrijving van de pilotprojecten
Stad: Hengelo

Projectnr.: NL – H1

Wijk: Klein Driene (deel van de wijk)

Leadpartner: Welbions
Co-projectpartner: Gemeente Hengelo
Projectpartner in de wijk: IVN (natuurvereniging),
bewonersorganisatie KOM Drienen, Vliegende Stoel
Projectbeschrijving:
In het project wordt een voorheen weinig gebruikte locatie, het
Dekkersveld, in het midden van de wijk, heringericht tot een
"groene ruimte". Er worden activiteiten met de bewoners
georganiseerd en uitgevoerd (beachvolleybaltoernooien,
barbecues, markten) om zo het samenleven te verbeteren. De
omgeving zal ook aantrekkelijker worden gemaakt door het
planten van fruitbomen en struiken. Door het plaatsen van
speeltoestellen (schommels, kabelbaan) is de ruimte
aantrekkelijker om te verblijven voor kinderen (en ouders). Een
klein deel van het veld zal worden ingericht voor honden. Het doel
is om de hondeneigenaren te integreren in het project, zodat er
minder problemen met hondenpoep ontstaan. Er is een festival
voor hondenbezitters georganiseerd, waar de hondenbezitters met
hun hond gefotografeerd konden worden. Ze kregen ook
hondenpoepzakjes en hondenvoer.

Doelgroepen:
Bewoners, sportverenigingen, hondenbezitters
Grensoverschrijdende partners:
Stadt Emsdetten, WG Ems

Beschrijving van de pilotprojecten
Stad: Hengelo

Projectnr.: NL – H2

Wijk: Klein Driene (hele wijk)

Leadpartner: Welbions
Co-projectpartner: Gemeente Hengelo

Projectpartner in de wijk: Bewonersorganisatie KOM Drienen

Projectbeschrijving:
Een belangrijke doelstelling van het project is het verminderen van
het plaatsen van illegaal afval in de wijk. Hiervoor zijn
ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Deze worden verfraaid
met foto’s en planten, zodat er minder illegaal afval wordt
geplaatst. De bewoners adopteren een afvalcontainer en houden
toezicht op het onderhoud. Rondom de containers worden ook
bezems geplaatst om bijvoorbeeld glas en afval te verwijderen. De
locaties van de afvalcontainers worden opgefleurd met behulp van
lokale kunstenaars (bijv. graffitiproject). Op verzoek van de
bewoners worden camera's naast de afvalcontainers opgesteld,
die op slot zijn en alleen met een toegangscode kunnen worden
geopend.

Doelgroepen:
Vooral bewoners die in de buurt van een vuilniscontainer wonen
en deze adopteren.

Grensoverschrijdende partners:
Stadt Emsdetten, WG Ems

Beschrijving van de pilotprojecten
Stad: Hengelo

Projectnr.: NL – H3

Wijk: Klein Driene (deel van de wijk)

Leadpartner: Welbions
Co-projectpartner: Gemeente Hengelo
Projectpartner in de wijk: Wijkracht Hengelo (maatschappelijk
werk), bewonersorganisatie, IVN (Natuurvereniging)
Projectbeschrijving:
In de wijk is een moestuin aangelegd, die de bewoners
gezamenlijk onderhouden. De bewoners ontwikkelen samen een
concept voor de moestuin. Kinderen en ouders in de wijk zullen
regelmatig helpen bij het onderhouden van de moestuin (hakken,
oogsten, verzorgen) onder begeleiding van vrijwilligers. De
vrijwilligers van de moestuin worden geschoold door vakmensen.
Een onderdeel van het pilotproject is dat de bewoners thuis iets
kunnen zaaien op het balkon of op de vensterbank, wat dan in de
moestuin wordt geplaatst. De opbrengst van de moestuin zal
worden gebruikt voor onder andere buurtevenementen.

Doelgroepen:
Bewoners, burgers
Grensoverschrijdende partners:
Stadt Emsdetten, WG Ems

