JAARPLAN

2013 – 2014

Thema Jongeren

Naam

Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp

project/ activiteit

Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer

Verantwoordelijke
Vermindering overlast

Doelstelling(en)

Vervangen van de metalen omheiningen + doelen door nylon omheiningen + kleinere
doelen en nylon “dak”. Aanpassen bord met gedragsregels, bemoeienis
straathoekwerker met de jeugd vermindering geluidsoverlast en ballen in tuinen

Beschrijving

omwonenden. Straathoekwerker geeft bewoners advies hoe te handelen met de jeugd

project/activiteit
Bewoners, wijkplatform, gemeente

Voorjaar 2013

Inzet (per
uren

Betrokken

jaar)

partners

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met
voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en

Planning

wijkmanager

Capaciteit (uren)

Exclusiefkosten van verplaatsing en plaatsing bestaand hekwerk naar de Vlierburgweg
Indicatoren
Wijkkrant en gesprekken met jongeren, we gaan als buurtbewoners zelf preventief lopen
en in gesprek met jongeren.
Financiën

Communicatie

Beoogd effect

Daadwerkelijke vermindering overlast lawaai en ballen (en jongeren) in tuinen

Thema Verkeer

Naam

Handhaven maximaal 30 km op de Geitenkamp, stuk Walstein en Hanekamp

project/ activiteit
Werkgroep Verkeer:

Sjaak Brandsen

Handhaven maximum snelheid van 30 km de Geitenkamp, stuk Walstein en Hanekamp
Verantwoordelijke
Aandacht vragen voor maximum snelheid door middel van:
-30 km stickers op alle containers en zone schilderen op het wegdek
Doelstelling(en)

-Verkeersproject uitvoeren met scholenl (wijkagent geeft verkeersles, presentatie
handhaving, kinderen geven automobilisten in samenwerking met politie flyer 30 km,
bewoners van de straten krijgen 30 km stickers om op hun containers te plakken, VVN

Beschrijving

posters 30 km met foto’s kinderen de Bron en Het Talent met prijsvraag over wat hun

project/activiteit

(kinderen) oplossing is
-Sticker voor op de vuilniscontainers, 3 per huishouden
-Lantaarnpaalmallen

Inzet (per
uren
jaar)
1 keer per jaar

Wijkplatform, wijkkrant, gemeente, VVN, politie, scholen, WOM

Voorjaar 2013

Flyers, kranten, gemeentepagina, wijkkrant.
Bewoners gaan we in samenwerking met gemeente, scholen De Bron en Het Talent,
Betrokken

VVN Harderwijk, politie en verkeersouders op vrijdag 26 april een verkeersdag

partners

organiseren. Samen met politie en VVN gaan we presentaties geven op beide scholen en
met twee lasergun’s op straat aan het werk.

Planning

Kinderen delen bochures uit (450 stuks) aan automobilisten welke worden aangehouden
en gaan deur aan deur stickers plakken op de afval containers in de straten die dat nog

Capaciteit (uren) niet hebben. Op deze wijze zijn op donderdag en vrijdag extra 30km attenties op de weg.
Indicatoren

Financiën

Communicatie

Beoogd effect

Daadwerkelijke vermindering te snel rijden door de straten

Thema sociale cohesie

Naam

Attenties actieve vrijwilligers

project/ activiteit
Dagelijks bestuur (voorzitter, Theo Goosen, Evert Vos)

Actieve bewoners worden beloond en bedankt
Verantwoordelijke
Actieve bewoners bedanken door middel van een attentie
Wijkplatform, vrijwilligers
Doelstelling(en)

Eind van het jaar 2013
Inzet (per

Beschrijving

uren
jaar)

project/activiteit

Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Indicatoren
Financiën

Communicatie

Beoogd effect

Vrijwilligers voelen zich erkend

Thema sociale cohesie

Naam

Lief- en leedpotje

project/ activiteit
Werkgroep Ouderen en Welzijn: Theo Goossen

Bij ziekte en bijzondere (huwelijks)jubilea ontvangen bewoners een attentie.
Verantwoordelijke
Op voorspraak van buurtbewoners ontvangen zieke of jarige bewoners van Frankrijk een
attentie
Doelstelling(en)

Wijkplatform, buurtbewoners.
In de loop van het jaar 2013.

Beschrijving
project/activiteit

Inzet (per
uren
jaar)

Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Via wijkkrant, website.

Indicatoren
Financiën

Communicatie

Beoogd effect

Meer sociale betrokkenheid tussen de bewoners van de wijk Frankrijk.

Thema communicatie

Naam

Uitgeven van een Wijkblad

project/ activiteit
Werkgroep Activieiten:

Gerrit van ’t Goor.

Verantwoordelijke Bekendmaken activiteiten wijkplatform.

4x per jaar uitgeven van een dubbele A4 krant met activiteiten / vragen / mededelingen
van het Wijkplatform.
Doelstelling(en)

Wijkplatform, gemeente, WOM, partners.
Heel 2013

Beschrijving

Inzet (per

project/activiteit

jaar)

uren

Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Indicatoren

Financiën

Communicatie

Beoogd effect

Bewoners bekend maken met de activiteiten van het wijkplatform en nemen eraan deel.

Thema sociale cohesie

Naam

Frankrijk Schoon

project/ activiteit
Werkgroep Up-grade Frankrijk: Evert Vos
De wijk Frankrijk is door kinderen en bewoners schoongemaakt
Verantwoordelijke Op vrijdagmiddag 8 maart 2013 wordt de wijk door kinderen bovenbouw (onder
schooltijden) van de basisscholen De Bron en Het Talent schoongemaakt. Op zaterdag 9
maart 2013 door de wijkbewoners zelf.
Doelstelling(en)

Wijkplatform, scholen, bewoners, WOM.

Beschrijving
project/activiteit

8 en 9 maart 2013.

Inzet (per
uren
jaar)
Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Flyers, schoolkranten, website, gemeente pagina.
Indicatoren

Financiën

Communicatie

Beoogd effect

Een schoon Frankrijk.

Thema sociale cohesie

Naam

Burendag

project/ activiteit
Werkgroep Activiteiten: Gerrit van ’t Goor.
Verantwoordelijke
Bewoners uit een straat zetten een activiteit op en voeren het gezamenlijk uit
Het wijkplatform roept door middel van flyers, website, schoolkranten en gemeente
pagina bewoners op om een straatactiviteit te bedenken en uit te voeren. Het wijkplatform
stelt hiervoor een bedrag van 75,- euro per straat beschikbaar (kleine straten) en 125,Doelstelling(en)

voor lange straten. Maximaal 5 straten per categorie

Beschrijving

Wijkplatform, bewoners, gemeente, WOM.

project/activiteit

28 september 2013
Inzet (per
uren
jaar)

Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Indicatoren

Flyers, wijkkrant, schoolkranten, website, gemeente pagina.
Financiën

Communicatie

Bewoners hebben samen een activiteit bedacht en samen uitgevoerd en kennen elkaar
Beoogd effect
hierdoor beter.

Thema sociale cohesie
Naam

Buitenspeeldag

project/ activiteit
Werkgroep Activiteiten: Gerrit van ‘t Goor
Verantwoordelijke Bevorderen van buiten spelen
Door middel van het afsluiten van een (deel van de) straat, kunnen kinderen veilig buiten
Doelstelling(en)

spelen dmv een spellenroute door de straten, buurtbewoners elkaar ontmoeten en is er
aandacht voor de verkeersveiligheid in de wijk. Wijkplatform faciliteert straten, kleine met

Beschrijving

75 euro en lange straten met 125,- euro, maximaal 5 straten per categorie

project/activiteit

Wijkplatform, bewoners,kinderen, gemeente, WOM
Woensdag 12 juni 2013, vanaf 13.00 uur

Inzet (per
uren
jaar)

Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Flyers, wijkkrant, website,schoolkranten, gemeente pagina.

Indicatoren

Financiën

Communicatie

Kinderen kunnen veilig buiten spelen, buurtbewoners ontmoeten elkaar met aandacht
Beoogd effect
voor verkeersveiligheid.

Thema sociale cohesie
Naam

Opening park Walstein

project/ activiteit
Werkgroep Activiteiten: Gerrit van ’t Goor.
Verantwoordelijke Bevorderen van spelen op speeltoestellen door kinderen en samenkomen van de
buurtbewoners.
Bekend maken van het park Walstein door officiële opening en het organiseren van
Doelstelling(en)

spelactiviteiten voor kinderen op de nieuwe speeltoestellen, diverse wedstrijden voor
ouders (beste pannenkoekbakker/poffertjesbakker, de grootste koekhapper), inhuren van
ballonkunstenaar, spuitwedstrijd jeugdbrandweer, rondje meerijden met de brandweer,

Beschrijving

hondenclub etc.

project/activiteit

Aanschaffen aardbeienplanten en aanplant door kinderen van aardbeienplanten.
Aanschaffen van 4 vlaggen

Wijkplatform, wijkkrant, bewoners, kinderen, gemeente, WOM.
Zaterdagmiddag 20 april 2013

Inzet (per
uren
jaar)

Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Flyers, website, schoolkranten, gemeente pagina, wijkkrant.
Indicatoren

Financiën

Communicatie

Kinderen kunnen veilig buiten spelen, buurtbewoners ontmoeten elkaar met aandacht
Beoogd effect
voor nieuwe vrijwillige brandweermannen/vrouwen.

Thema sociale cohesie
Naam

Frankrijk voor een goed leefklimaat

project/ activiteit
Werkgroep Up-grade Frankrijk: Evert Vos
Verantwoordelijke Bevorderen van gezamenlijke aanschaf zonnepanelen bewoners Frankrijk
Bewoners informeren over de mogelijkheden van zonnepanelen – gezamenlijk investeren
Doelstelling(en)

in zonnepanelen op daken van flatgebouwen/scholen/kerk.

Beschrijving
project/activiteit

Wijkplatform, wijkkrant, bewoners, gemeente, WOM.
Vrijdag 26 april 2013

vlak voor Koninginnedag zijn de meeste mensen vrij

Inzet (per
uren
jaar)

Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Flyers, wijkkrant, website, schoolkranten, gemeente pagina, kerk.

Indicatoren

Financiën

Communicatie

Beoogd effect

Aandacht voor terugbrengen CO2 uitstoot en een beter milieu.

Thema sociale cohesie
Naam

Frankrijk: een lust voor het oog en de maag

project/ activiteit
Werkgroep Up-grade Frankrijk: Evert Vos
Verantwoordelijke Bevorderen van gezamenlijke aandacht voor aanplant en onderhoud van het groen in
Frankrijk.
Doelstelling(en)
In samenwerking met gemeente de bewoners informeren en oproepen zich in te zetten
voor goed beheer openbaar- en eigen groen en eetbare gewassen.

Beschrijving
project/activiteit
Wijkplatform, bewoners, gemeente, WOM
Vrijdag 22 maart 2013 vóór het nieuwe groei- en bloeiseizoen

Inzet (per
uren
jaar)
Betrokken
partners

Planning

Capaciteit (uren)

Wijkkrant, website, schoolkranten, gemeente pagina, kerk.

Indicatoren

Financiën

Communicatie

Beoogd effect

Aandacht voor openbaar- en eigen groen en eetbare tuinen.

Thema Verkeer

Bestraten groenstrook langs Sealpac in verband met gevaarlijke situatie
voetgangers op Langekamp
Naam
project/ activiteit

Werkgroep Verkeer:

Sjaak Brandsen

Veilig wandelgebied van wandel – hondepad langs Langekamp naar Krommekamp.
Verantwoordelijke
Aanleg wandelpad doorsteek naast Sealpac door middel van bestraten of met sintels
Doelstelling(en)

Beschrijving
Inzet (per
uren

project/activiteit
jaar)
1 keer per jaar

Betrokken

Wijkplatform, wijkkrant, gemeente, VVN, politie.

partners
Voorjaar 2013
Planning

Capaciteit (uren)

In overleg met wijkbeheerder

Indicatoren

Financiën
Flyers, kranten, gemeentepagina, wijkkrant.

Communicatie

Beoogd effect

Meer veiligheid voor wandelaars creëren.

Thema Verkeer

Diverse onveilige situaties aangegeven door bewoners
Naam
project/ activiteit

Werkgroep Verkeer:

Sjaak Brandsen

-Veilige oversteek fietsers tunnel onder de N302 dmv spiegel voor automobilisten;
Verantwoordelijke

-Veilig wandelgebied door de Wezenkamp voor schoolgaande kinderen;
-Veilige oversteek voor fietsers en voetgangers vanuit het Walsepad->
Krommekamp;

Doelstelling(en)

-Verkeerssituatie oversteek fietsers Tabaksweg

Onderzoek diverse onveilige situaties

Beschrijving
Inzet (per
uren

project/activiteit
jaar)
1 keer per jaar

Betrokken

Wijkplatform, wijkkrant, gemeente, VVN, politie.

partners
Planning

Jaar 2013

Capaciteit (uren)
Indicatoren
In overleg met wijkmanager
Financiën

Communicatie

Flyers, kranten, gemeentepagina, wijkkrant.

Beoogd effect

Meer veiligheid voor fietsers en wandelaars creëren.

