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Omschrijving
Inzet van buurtbemiddeling om overlastmeldingen in ons gehele woningbezit om
te zetten in prettig en respectvol naast elkaar wonen.
Tegengaan van woonfraude. Dit kan bijvoorbeeld zijn illegale bewoning of
overbewoning.
Voorkoming huisuitzettingen als gevolg van huurachterstand samen met
ketenpartners.
Ondersteuning de Goudse Weekendschool. De lessen van de Goudse
Weekendschool zijn bedoeld voor gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar uit
Gouda, die van huis uit wat minder kansen hebben zich te ontplooien. De
kinderen krijgen les van mensen die met enthousiasme vertellen over hun beroep.
Kinderen die meedoen ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, zicht op
hun eigen talenten en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe.
Ondersteuning het Brede school mentorproject. Dit project in Gouda biedt
aankomende brugklassers die dit nodig hebben extra kansen bij de overstap van
de basisschool naar de middelbare school. Deze leerlingen krijgen een vrijwilliger
als mentor, die ongeveer anderhalf uur per week thuis helpt bij het huiswerk en
andere schoolzaken.
WP ondersteunt bewonerscommissies bij het verfraaien van een portiek, het
houden van een receptie of andere bijeenkomst.
Bijdrage aan lief en leed potjes in seniorencomplexen. Bewoners geven zelf ook
een bijdrage. Hiermee wordt de sociale cohesie en burenzorg bevorderd.
De Dag van de Betrokken Huurder (4 oktober 2013). Een feestelijke bijeenkomst
om alle actieve en trouwe huurders en de vrijwilligers in het maatschappelijk
vastgoed in het zonnetje te zetten en de waardering van Woonpartners te laten
blijken.
Bijdrage ten behoeve van bloembakken her en der in Waddinxveen. Gemeente
plaatst de bakken en levert grond. Bewoners beplanten én onderhouden,
Woonpartners financiert de beplanting. Verfraaien van de woonomgeving en
bewoners hiervan bewust te maken.
Bijdrage aan buurtsportcoach Waddinxveen en Gouda. Doel tegengaan overlast
van jongeren door hen zinvolle en leuke tijdsbesteding aan te bieden in de vorm
van sportactiviteiten en het stimuleren van moeilijk te bereiken doelgroepen om
actief deel te nemen aan de samenleving.
Borden met leefregels in diverse portieken ophangen, met afspraken hoe het
portiek schoon, hee en netjes blijft.
In een aantal wijken is de landelijke opschoondag en landelijke burendag
opgepakt om ontmoeting en activering in de buurt te initiëren. Woonpartners heeft
hier een bijdrage aan geleverd.
e
In het 4 kwartaal hebben taakstrafjongeren een aantal vervuilde portieken
schoongemaakt.
Bijdrage aan wijkactiviteiten in Korte Akkeren, zoals buurtvaders en speeltuindag
Bewoners met verwaarloosde tuinen Oranjewijk/Vondelwijk aangeschreven en
regelmatig gecontroleerd. Naar aanleiding hiervan hebben veel bewoners hun
verwaarloosde tuin toch opgeknapt.
Gezamenlijke aanpak verwaarloosde tuin Juliana van Stolberglaan 33; met
bewoners en omwonenden.
Vervuiling portieken Oranjewijk/Vondelwijk aangeschreven en regelmatig
gecontroleerd. Dit heeft er toe geleid dat alle portieken per 1 november 2013
door een schoonmaakbedrijf tegen servicekosten worden schoongemaakt.
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Voor de Havikhoek is een facebookpagina aangemaakt die door de huurders
wordt onderhouden.
Bijdrage geleverd aan 20-jarig bestaan van bewonerscommissie-ZuidWaddinxveen.
In samenwerking met de ouderenadviseur, politie en beveiligingsbedrijf een
themadag veiligheid georganiseerd in Zevenhuizen.
e
Afronding en diploma-uitreiking 2 project portiekportiers in Gouda Oost.
Met de huurders van de Burg. Gaarlandtsingel zijn 4 tegelmozaïeken gemaakt
voor het verfraaien van de gevels van de woonblokken. Daarnaast is een
opleverfeest aangeboden naar afronding van het groot onderhoud. Als cadeau
hebben alle huurders een vlaggenmast, - houder en vlag gekregen.
Het glas en staal van het dakterras van de Kazernestraat is gereinigd.
e
Opstarten 3 project portiekportiers in Gouda Oost.
Herinrichten van complextuinen bij Wilgenhorst en Peppelhorst. Bewoners gaan
deze strook groen bij de flat zelf onderhouden (i.p.v. hoveniersbedrijf). Bewoners
hebben zelf ook de inrichting bepaald en de meeste werkzaamheden verricht.
Zuidplas @live. Jaarlijks evenement door het wijkplatform is opgestart en door
Woonpartners gesteund.
In de Kadebuurt Gouda is met een moestuin gestart. Woonpartners ondersteunt
dit.
Op verzoek van Bewonerscommissie Wingerd in Waddinxveen zijn er
locatiebepalingsborden in de Wingerd Laagbouw aangebracht. De huisnummers
lopen niet overal even logisch en dit kan voor hulpdiensten problemen geven. Aan
de zijgevels zijn overzichtsborden bevestigd waarop je kunt zien welk huisnummer
waar ligt.
De Bewonerscommissie-Zuid (Waddinxveen) heeft door een bijdrage van
Woonpartner nieuwe beplanting aangebracht in de plantenbakken die op de
trottoir staan.
Bij de Kerkweg-Oost (Waddinxveen) zijn op verzoek grote asbakken geplaatst.
Bij het complex Rijnlandstraat (Waddinxveen) zijn door Woonpartners
plantenbakken geplaatst en is een waterslang en haspel aangebracht. De
gemeente heeft voor de beplanting gezorgd.
Bijdrage geleverd voor sinterklaasoptocht Korte Akkeren, kerstavond Westerkerk
Korte Akkeren en Halloween Nieuwe Park.
Het historische Willem Vroesenplein in Gouda heeft een kenmerkende boom.
Deze boom is ziek en Woonpartners stelt alles in het werk om de boom te
behouden.
De Ideeën Brouwerij heeft opdracht gekregen om de bewoners van de Vogelbuurt
en dan met name de huurders sociaal te activeren. Begin 2014 zullen er een
aantal bijeenkomsten georganiseerd worden met als titel Vogelbuurt Bruist. Hieruit
zullen een aantal activiteiten door de bewoners opgepakt worden.
Taallessen in de wijk Kort Haarlem, Gouda. Hier volgen 2 groepen van 10 dames
taalles. Dit wordt ondersteunt door Woonpartners.
Ondanks dat de activiteiten in ’t Spant in Kort Haarlem Gouda zijn stopgezet en
het gebouw gesloopt is, is door inzet van Woonpartners voor de activiteiten
andere huisvesting verkregen. Voorbeelden hiervan zijn de kerstbomen actie en
een rommelmarkt.
Wijkschouw in Kort Haarlem, Gouda met alle ketenpartners en
buurtpreventieteams.
Bijdrage geleverd voor de realisatie van de Speeltuin Verlengde IJssellaan.
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De HWZM heeft voor de 6 maal de beste buurverkiezingen georganiseerd voor
Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Woonpartners ondersteunt deze
activiteit van harte.
e
In de Groenswaard Laagbouw (Waddinxveen) is voor de 6 keer een
tuinenwedstrijd georganiseerd. De prijsuitreiking vond plaats in het Anne
Frankzalencentrum
Bijdrage aan kerstbijeenkomst voor alle huurders van de Bomenwijk in
Waddinxveen. De bewonerscommissie organiseert dit in de wijk met hulp van
Woonpartners.
Kerstpakketen voor de bewoners van het Anne Frank woongebouw. Dit wordt
grotendeels bekostigd uit de opbrengsten van oud papier. Woonpartners regelt en
vult aan.
Huurders in Anne Frank zijn niet altijd meer in staat aan activiteiten deel te
nemen. Op deze manier komt het leefbaarheidsbudget toch ook aan hen ten
goede en bovendien wordt gescheiden afvalinzameling bevorderd.
De trappen bij de complexen aan de Vondellaan zijn opgeknapt.
e
In het 4 kwartaal heeft de gemeente op verzoek van Woonpartners een hekwerk
bij het kleine complex aan de Tesselschadelaan verplaatst om het omver rijden
van bewoners te voorkomen.
Bij de Nicolaas Beetslaan heeft de gemeente op ons verzoek oude fietsenrekken
verwijderd en verplaatst en nieuwe neergezet. Deze zijn door Woonpartners
gefinancierd. Ook hebben zij door ons betaalde prullenbakken geplaatst bij
complex 263 en 264.
Er zijn Wilgenmatten geplaatst tegen de ijzeren bouwhekken bij Parc Houtzicht
om ook in deze bouwfase al een zo prettig mogelijke woonomgeving te creëren.

