Streep op
de horizon

Bewoners en ondernemers in het Nieuwstraatkwartier zijn trots op zichzelf, op elkaar en hun leefomgeving
waar de basis sociaal, ruimtelijk, energetisch en technisch duurzaam op orde is.
Het Nieuwstraatkwartier is een levendige en vitale wijk waar het volgens de bewoners en ondernemers fijn wonen, werken en verblijven is.

Strategische
doelen

Basis op orde

Indicator of
outcome

Indicator:


Ruimtelijk toekomstbestendige wijk

Sociaal duurzaam en leefbare wijk

Indicatoren:

Aantal unieke actieve bewoners in bewonersinitiatieven
tov 2017 is toegenomen

indicatoren pilot sociaal domein

wijkkompas

wijkkompas (in ontwikkeling i.k.v wijksturing)

Klimaat adaptieve en
aardgasvrije wijk

Indicator:






wijkkompas

Vergroten vertrouwen in de
toekomst van de wijk, gemeente en
andere (overheids-)organisaties

Indicatoren:
Woninglabel gestegen ten opzichte van 2017
Aantal klimaatmaatregelen in de wijk t.o.v. 2017 toegenomen
Aantal activiteiten rondom klimaat, duurzaamheid en
energietransititie

Indicatoren:

Vertrouwen in de toekomst van de wijk en gemeente is
verbetert ten opzichte van 2015 (leefbarometer)

wordle

Ten opzichte van 2017 is/hebben/zijn in 2022::
- De energie-transitie meer in gang gezet
- Hebben woningen gemiddeld energielabel B
- De bewustwording van duurzaamheid en
klimaatsverandering verbeterd (o.a.

Ten opzichte van 2017 zijn/ is/hebben/zijn in
2022:
- de samenwerking tussen de partijen in de wijk



Operationele doelen

Ten opzichte van 2017 is de wijk in 2022:

Ten opzichte van 2017 is/zijn in 2022:
bewoners meer betrokken bij hun wijk
meer sprake van een Inclusieve samenleving
minder sprake van overerving van armoede
de zelfredzaamheid vergroot
- het gebruik (en stapeling) van voorzieningen
verlaagd

Ten opzichte van 2017 is/komen/zijn in 2022:
- de uitstraling ruimtelijk gezien van de wijk
verbeterd
- iconen meer tot hun recht
- de entree van de wijk verbeterd
- beleving/waardering van groen, water en
openbare ruimte is toegenomen

-

- schoner
- veiliger, er is minder (ondermijnende)
criminaliteit
- ‘technisch’ beter op orde
- zijn woningen kwalitatief verbeterd

-

(bewoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties, gemeente) verbeterd en

betrouwbare partners gebleken
- de wijze van communiceren duidelijker

hittestress, vermindering verstening van tuinen,
hemelwaterafvoer)

‘wijkeconomie’ meer op orde

(voor iedereen te begrijpen)

Sociaal, Ruimtelijk Technisch

inspanningen

Inspanningen
leidraad

Activiteiten en projecten

Bewonersinitiatief
de Hagedoorn
- Buurtkamer
- organisaties
versterken
buurt(bewoners)
- verduurzaming pand
- infocentrum
duurzaamheid

Resultaat:
bewonersinitiatief
draait op
eigen kracht
en bewonersinitiatief is
eigenaar van
het pand

Herinrichting
Nieuwstraat
- vervanging
riolering
- vervanging
leiding en
kabels
- bewonersparticipatie
- actieve
ondernemers
- leefbare en
levendige
(winkel)straat

Resultaat:
riolering
vervangen,
straat heeft
een andere
uitstraling,
bewoners
zijn actief
betrokken

Project
de Molen
Initiatief
stichting
- Gewenste
uitbreiding
met educatief
centrum
- Positie molen
in de straat

Resultaat:
Stichting is
‘wijkpartner ‘
De molen is
echt icoon
voor de wijk
De molen
heeft grotere
bekendheid in
de stad

Visie
bedrijfsterrein
Achter de
Molen’
- Onderzoek
en mogelijkheden
bedrijfsterrein
- Activeren
ondernemers

Resultaat:
Visie is klaar
er is gestart
met de
uitvoering.
Terrein
heeft een
meerwaarde
voor de wijk

Proeftuin
energietransitie
- energie neutrale
wijk pilot provincie
- Bewoners
stimuleren in
maatregelen
voor het klimaat
- Creatieve
oplossingen met
particulieren
- Pilot klimaatadaptatie
- Zoeken (draagkrachtige)
innovatieve
partijen
Resultaat:
Routekaart voor
aardgasvrij
maken van het
nsk. Tenminste 1
proefproject ikv
energietransitie.
Bewoners zijn
bewuster van
klimaatsverander
ing en energietransitie

Opbouwen en
onderhouden
relaties met
bewoners en
organisaties
- Informatie
ophalen bij de
inwoners en
ondernemers
- In NSK vaste
gezichten:
- BOA’s

-

groenploeg.

Renovatie
woningen
door Beter
Wonen
- woningen
Merel- en
Nachtegaalstraat (najaar
2018)
- woningen
Witvoeten- en
Gravenstraat
- energietransitie
- klimaatadaptatie
- opruimacties
(in en buiten
de woning)

Aanpak
actieve
buurt
- Activeren
bewoners in
Merel-,
Witvoeten-, en
Gravenstraat
- Insteek:
welk talent
heb je?
- Actieve hah
benadering
- Bouwen
aan
vertrouwen

Bewonersinitiatieven (1)

Pilot
toegang
sociaal
domein
Wijkgericht
team van
professionals
voor
individuele
casuïstiek

Losse projecten van
verschillende
omvang








Melkweg
Smorreveld
Rohofstraat
‘pand Idema’
Mezenstraat
Prinsenkampsweg
 Nieuwstraat
204 t/m 226

Bewonersinitiatieven (2)
 Lindestraat
 Kavel hoek
Rohof- en
Nieuwstraat

Regulering
kamerverhuur
- Voor heel
Almelo
- Doelgroepen
(arbeidsmigranten,
kwetsbare
inwoners)

Wijk-

‘Handhaving

Communicatie

Schoolstraat

economie

- Inzet BOA’s
- Parkeren
- Uitstalling
- overig
- Aanpak
ondermijning
(is taak
Openbaar
Ministerie en
politie)

- Imagoverandering
- Mooie
voorbeelden
zichtbaar
maken
- Laten zien wat
je doet
- zichtbaarheid
naar college,
raad
- delen van
plannen
tussen de
verschillende
partners in de
wijk

- Reconstructie
-

- Ondernemersvereniging
Nieuwstraat
- Netwerk
ZZP’ers
Nieuwstraatkwartier

..

Samen werken
- Traject
wijkwerkers in
kader andere
werkwijze

…..

Resultaat:
er is een goed
netwerk in de
wijk. Bewoners
kennen de
BOA’s en de
leden van de
groenploeg

Resultaat:
Woningen
verduurzaamd
en minder
versteende
tuinen

Resultaat:
Actieve en
betrokken
bewoners in
deze buurt

Resultaat:
Er is één
ingang voor
het sociaal
domein

Resultaat
Bewoners voelen
zich ‘eigenaar’
van hun eigen
omgeving
Bewoners zijn
trots op het
bereikte resultaat

Resultaat:
Bewoners voelen
zich ‘eigenaar’
van hun eigen
omgeving
Bewoners zijn
trots op het
bereikte resultaat

Resultaat:
Er wordt geen
overlast meer
ervaren door
kamerverhuur
Geen
misstanden
meer in
kamerverhuurpanden

Resultaat:
Ondernemers
kennen elkaar
weten elkaar
te vinden,
hierdoor meer
saamhorigheid waardoor
meer
verbinding

Aansluiten bij wat leeft in de wijk samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Resultaat:
(verkeers-)
veiligheid is
vergroot

Resultaat:
Het
vertrouwen in
de toekomst
van de wijk en
in organisaties
is toegenomen

Resultaat:
Vervanging
Wegdek en
herinrichting
straat

Resultaat:
Wijkwerkers
maken er
samen meer
van

Resultaat:

