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Service Team Stedenwijk officieel van start
Met de overhandiging van werkkleding en de onthulling van het naambord voor het nieuwe
wijkgebouw gaf wethouder Frits Huis zaterdag 30 mei jl. op de Clarence Seedorf Playground
in Almere het “startschot” voor het Service Team Stedenwijk (STS). Deze groep mensen met
een verstandelijke beperking gaat vanuit wijkcentrum “De Wijkhoek” in Almere aan de slag
voor een aangename en nuttige dagbesteding die de leefbaarheid in de buurt vergroot. Ze
ruimen zwerfafval op en houden het groen in de hofjes en in de wijk bij.
Het naambord heeft als tekst Service Team Stedenwijk met daar op de organisaties die
betrokken zijn bij de opzet van de groep: stichting ABRI, Triade, NUSO/Jantje Beton,
Growing Green Cities, Stedenwijk Noord, Inclusieve Stad en De Creatieve Motor.
Binnenkort komt het bord aan de muur te hangen van een nieuw wijkcentrum aan de
Franekerstraat van waaruit het team de wijk in trekt.
Frits Huis gaf in zijn toespraak aan dat het serviceteam bestaat uit bijzondere mensen die
uitgaan van hun mogelijkheden. Namens de gemeente overhandigde hij een kar waarin afval
gescheiden kan worden opgehaald.
Het STS toont niet alleen waartoe men, onder begeleiding in staat is, hun werk zorgt er ook
voor dat ze zich trots en nuttig kunnen voelen en (meer) betrokken worden bij de wijk en de
bewoners. Zij worden daarnaast op een positieve manier zichtbaar voor buurtbewoners.
Tegelijkertijd is de wijk geholpen met een schone, nette buurt.
Volgens de gemeente is het een goed voorbeeld van burgerkracht, waarbij bewoners zoals
Joke Rebel van De Wijkhoek het initiatief nemen voor bewonersprojecten, in dit geval het
schoonmaken van de wijk. Het past hiermee goed in het gemeentelijk beleid over
burgerkracht en het sluit ook aan bij het gemeentelijke programma de Inclusieve Stad
Almere, waarbij inwoners met een beperking (onbeperkt) onderdeel uitmaken van de
samenleving
In samenwerking met Stadsbeheer is een werkpakket samengesteld. In eerste instantie gaat
STS vooral schoonmaken in Stedenwijk Noord. Als meer deelnemers zich er bij aansluiten
kunnen de werkzaamheden worden uitgebreid en kan ook het werkgebied worden vergroot.
Het serviceteam heeft een paar keer proef gedraaid en inmiddels zijn er gesprekken geweest
met andere organisaties voor meer deelnemers met begeleiding.

EINDE BERICHT

Inlichtingen: Marjan Heidstra (coördinator stichting ABRI) tel.: 06-44512413

