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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Sociale wijkteams

-

Nieuws Stichting V.O.R.

Sociale wijkteams
De meeste Vlaardingers redden zich prima zelf. Mensen die hulp nodig hebben, regelen dat vaak in hun
eigen netwerk. Bij sommigen lukt dat niet zelfstandig. De gemeente heeft de taak daarin te ondersteunen.
Met vier sociale wijkteams regelt de gemeente de zorg en ondersteuning aan haar inwoners in of zo
dichtbij mogelijk ieders eigen buurt.
Wat zijn sociale wijkteams?
Sociale wijkteams regelen efficiënt en dichtbij hulp en ondersteuning voor mensen/gezinnen die dat nodig
hebben. De mensen die in de sociale wijkteams werken, zijn hulp- en zorgverleners zoals bijvoorbeeld
Wmo-consulenten, gezinscoaches en seniorenadviseurs. Zij werken nauw samen met andere professionals
in de wijk, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, jongerenwerkers en leerkrachten. Ook verenigingen, kerken,
moskeeën, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen
behoren tot het ondersteuningsnetwerk.
Waar vindt u de sociale wijkteams?
Vanaf januari 2015 zijn de sociale wijkteams bereikbaar via:
telefoon: (010) 4731033 (doordeweeks van 11:00 tot 17:00 uur)
e-mail: info@socialewijkteamsvlaardingen.nl,
website: www.socialewijkteamsvlaardingen.nl
Er zijn sociale wijkteams in Centrum, West, Ambacht en Holy. De medewerkers van de sociale wijkteams
werken op allerlei plekken in de wijken, houden inloopspreekuren, zijn aanwezig op scholen en gaan
regelmatig langs bij verenigingen en buurtcentra. U vindt ze overal in uw buurt of zij vinden u.
Waarvoor kunt u terecht?
U kunt bij het sociale wijkteam in uw buurt terecht met al uw hulpvragen op het gebied van ondersteuning,
zorg, werk en inkomen. Voor medische vragen of klachten over uw gezondheid blijft uw huisarts uw
aanspreekpunt. En de apotheek blijft het adres voor uw medicijnen.
Maar heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij opvoeden? Lukt zelf boodschappen doen niet meer? Voelt u zich
eenzaam? Kampt u met schulden? Wordt het mantelzorgen u teveel? Heeft u een rolstoel nodig? Of maakt
u zich zorgen over problemen in uw gezin? Neem dan contact op met de Sociale Wijkteams Vlaardingen.
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Hoe werken de sociale wijkteams?
Vanaf het eerste contact probeert een vaste medewerker van het sociale wijkteam uw vragen meteen te
beantwoorden, zodat u verder kunt. Is er meer begeleiding of zorg nodig? Dan gaat de
wijkteammedewerker met u in gesprek of komt bij u langs. Deze medewerker is de vaste contactpersoon
voor u en uw gezin. Samen bespreekt u wat nodig is en bepaalt u wat u zelf kan doen, wat u kunt vragen
aan familieleden en bekenden, wat uw contactpersoon aan ondersteuning kan bieden en waarvoor andere
hulp- en zorgverleners nodig zijn. Misschien kunnen vrijwilligers iets voor u betekenen. Of bieden
bestaande activiteiten in uw wijk uitkomst. Samen maakt u afspraken over hoe de juiste ondersteuning en
professionele hulp voor u en uw gezin geregeld kan worden. Uw vaste contactpersoon zorgt voor de
verdere afstemming met andere betrokkenen. Voor uw privacy wordt hierbij alleen die informatie gedeeld
die nodig is om u te kunnen helpen.
Bron: Vlaardingen.nl

V.O.R. bekijkt samen met gemeente Vlaardingen de kruisingen Westhavenkade met de
Blokmakersplaats en Oosthavenkade met de Schiedamseweg op toegankelijkheid en
veiligheid.
Het is vrijdag 19 juni 10:00 uur als we beginnen aan het rondje Westhavenkade met Blokmakersplaats
richting de brug en via Hoflaan naar Oosthavenkade en dan terug naar de Westhavenplaats.
Voor mensen die gebruik maken van rollator, rolstoel of scootmobiel zijn er geen problemen geconstateerd.
Zij kunnen goed van stoep naar straat en dan oversteken.
Wel moeten zij erg goed opletten bij het oversteken omdat door mensen met een motorvoertuig niet altijd
de goede snelheid wordt gereden.
Voor mensen met een visuele beperking zal er worden gekeken om bij de oversteekplaatsen een
markeringstegel aan te brengen. Dit om het verschil aan te geven tussen stoep en straat zodat de mensen
met een visuele beperking op een veilige manier kunnen oversteken.
Ook wordt er gekeken om op sommige plaatsen een geleidelijn aan te leggen om mensen met een visuele
beperking naar de oversteekplaats te leiden.
Het was voor de leden van het V.O.R. en voor de medewerker van de gemeente een wandeling met een
aantal eyeopeners.

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van augustus 2015 Wij wensen u veel
leesplezier en een fijne vakantie toe. Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald
Brouwer.
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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