AARDGASVRIJ
De kranten staan er vol van. Nederland (Gronings) aardgasvrij. Wat betekent dit in de
keuzes voor de komende jaren? Voor bewoners, VvE’s, corporaties en gemeentes?
Wat gebeurt er als we massaal overgaan op warmtepompen, aardwarmte, etc. Wat zijn
dan de gevolgen voor omgevingsgeluid, bodemstructuur, enz. Veel weten we wel, maar
evenveel weten we ook nog niet.
WijkAdvies werkt samen met VvE’s en bewonersgroepen om te zoeken naar bruikbare
alternatieven direct in de buurt. Bijvoorbeeld: kan het zwembad in de wijk een rol
spelen bij opslag en herwinnen van energie, of de beken die door de wijk stromen.
Per buurt of gemeente kan de oplossing verschillend zijn.
WijkAdvies helpt bij het begeleiden van dit communicatieproces. Niet omdat wij alles
weten van alternatieve energie voor heel Nederland, maar wel omdat de vragen veelal
hetzelfde zijn en de oplossingen anders. Als je alleen maar een hamer hebt, lijkt immers
elk probleem op een spijker.

PORTIEKEN SPULLEN VRIJ
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het ondersteunen van een
corporatie bij het vrij krijgen van de portieken van rommel, kastjes en schoenen.
Onze aanpak:
1. Nul meting. Alle portieken bezoeken en vastleggen wat je ziet. Dit heeft
geresulteerd in 3500 foto’s inclusief beschrijving.
2. Portiekgesprekken. Alle bewoners hebben tijdens een persoonlijk gesprek uitleg
gekregen over de aanpak, de veiligheid in de portieken en de opruimactie.
3. Opruimactie. Tijdens een drie uur durend middagprogramma waarbij de brandweer
uitleg geeft over de veiligheid in de portieken, worden bewoners gestimuleerd zelf
de losse spullen uit de portieken en de zolders op te ruimen. Buiten staan 4
containers klaar om de spullen weg te kunnen voeren.
4. Handhaven. In samenwerking met de wijkbeheerder zijn alle portieken driemaal
bezocht. Wederom is alles vastgelegd. Na de portiekbezoeken wordt de
woonconsulent middels digitale dossiers op de hoogte gehouden, zodat bewoners die
spullen blijven buiten zetten, kunnen worden aangeschreven.
5. Een complimenten ronde. Wederom is bij bewoners aangebeld. De portieken zijn
zichtbaar opgeknapt. Als dank voor de inspanning krijgen de bewoners een deurmat
die anti-slip en tevens brandvertragend is.
“Wat fijn dat jullie dit doen. Nu wordt niet alleen gezegd dat je iets gaat doen, maar
zien we daar de resultaten van terug”, aldus diverse bewoners.
Meer weten over de portieken spullen vrij actie? We denken graag met je mee.
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DETACHERING EN INHUUR VOOR SPECIFIEKE KLUSSEN
Steeds vaker krijgen we verzoeken of we een wijkbeheerder, woonconsulent,
participatie-medewerker of collega tijdelijk kunnen vervangen. Ook worden we door
onze ambassadeurs op diverse plekken voorgedragen. We doen dit graag! Informeer bij
twijfel zeker eens naar onze mogelijkheden.

PRIVACYWET EN ONS WERK
WijkAdvies heeft haar privacyreglement aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:
- WijkAdvies vraagt aan bewoners toestemming of ze de gegevens mogen doorgeven aan
de opdrachtgever.
- Een maand na afloop van de opdracht vernietigt WijkAdvies alle gegevens en
opgehaald kapitaal.
Het hele privacyreglement is hier te lezen.

OPENBARE FACEBOOK GROEP VOOR BEWONERS
Sinds maart dit jaar zijn we gestart met een openbare
facebook groep Bottom-up Bewonersparticipatie.
Bedoeld voor bewoners die actief zijn in de wijk. Het
delen van het bewonersinitiatief, de ervaringen en
tips staan centraal. Help je ons mee de groep meer
bekendheid te geven?

ER IS NOG PLEK VOOR NIEUWE SAMENWERKING
We hebben nog ruimte in onze agenda voor het najaar 2018. Lees hier verder.

CONTACT
Voor meer informatie over ons werk ontvangen wij graag een bericht via
info@wijkadvies.nl of 06-13617801 of op twitter via @WijkAdvies

Indien je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, reply dan de email met uitschrijven aub.
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