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’t Hek van de Dam 
 
Een serie bijeenkomsten over de kwaliteit van leven van, voor en door bewoners in de 
Huurlingsedam. 
 

 
 

In het begin van dit jaar is in twee buurten in Wijchen gestart met de vernieuwing van het 
sociaal domein. Het  betreft zowel de wijk Huurlingsedam als de wijk Valendries. 
Met bewoners van de Huurlingsedam zijn gesprekken gevoerd over hun ervaringen. De 
kwaliteit van  leven stond daarin  centraal. Ook met enkele in de wijk werkzame 
professionals is gesproken. De gesprekken leverden een aantal belangrijke thema’s op: 
- De vitale Huurlingsedam; 
- Gezonde wijkbewoners en maatschappelijke druk; 
- Opgroeien en opvoeden; 
- Sociale relaties en maatschappelijke druk.  
In deze folder vindt u verderop een korte toelichting van de onderwerpen naar aanleiding 
van de informatie die de bewoners hebben gegeven.  
Over deze onderwerpen organiseren we bijeenkomsten voor de bewoners. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te denken en te praten over de nadere invulling van de thema’s.  De 
bijeenkomsten zullen bestaan uit twee interactieve werkvormen, gericht op het WAT en op 
het HOE. De focus zal hierbij liggen op het versterken en het vergroten van de kwaliteit van 
leven voor de bewoners in de Huurlingsedam. Centraal zal hierbij staan: ‘De maakbaarheid 
van de kwaliteit van leven doen we samen’. Samen kijken we naar wat nodig is en hoe we 
dat kunnen bereiken. Aan het einde van de bijeenkomsten inventariseren we hoe we 
hiermee verder gaan.  
 
Alle bijeenkomsten zullen plaats vinden in het wijkcentrum ‘de Brink’ vanaf 20:00 uur. Vanaf 
19:30 uur bent u welkom. De datum en dag worden weergegeven bij de beschrijving van de 
thema’s, verderop in de folder. 
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Bewonersbijeenkomst  ‘Vitale Huurlingsedam’ 
Een nieuwbouwwijk kent een jonge dynamiek. Met zijn mogelijkheden, kansen en aandachtspunten. 
Eén bewoner zei: “De Huurlingsedam is een buurt waar de volwassenen om 7 uur vertrekken en om 
7 uur weer terugkomen.” Waar mensen contact hebben met alleen hun directe omgeving. Een buurt 
waar de veiligheidsbeleving benoemd wordt als verbeterpunt. Als een kracht wordt de diversiteit van 
de samenstelling van bewoners in de wijk ervaren. Een buurt waarvan bewoners zeggen dat er 
weinig binding is, er weinig contacten zijn. Dat de onderlinge aandacht wel wat beter kan en dat het 
leven met name tussen de muren van het huis plaatsvindt. Dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit 
van het leven in de wijk.  
Hoe verbeteren we de vitaliteit van bewoners in de Huurlingsedam met betrekking tot de door de 
bewoners benoemde onderwerpen? 
 
Wanneer? 
Dinsdag 17 september 2019, om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur), in wijkcentrum de Brink.  
 
Bewonersbijeenkomst ´Sociale relaties en maatschappelijke druk’ 
 
Mensen hebben behoefte aan sociale contacten. Samen dingen doen, samen lachen, elkaar 
ondersteunen of welke andere reden ook.  Deze contacten zijn soms wijk gebonden,  maar vaak ook 
niet. Bewoners hebben aangegeven dat beiden noodzakelijk zijn. Communicatie speelt in dit contact 
een belangrijke rol.  
In Nederland behoren we tot de gelukkigste bewoners van de aarde. We merken echter ook dat we 
moeten  voldoen aan het beeld van geluk: een geluksbeeld-verwachting. Bewoners geven aan dat de 
prestatiemaatschappij en sociale media van grote invloed zijn op sociale relaties en de 
maatschappelijke druk die daaruit voortkomt.  
Wat is er in de buurt nodig om sociale relaties vorm te geven en om te gaan met maatschappelijke 
druk? 

 
 

 

 

 
 

 
Wanneer? 
Woensdag 18 september 2019, om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur), in wijkcentrum de Brink.  
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Bewonersbijeenkomst  ‘Opgroeien en opvoeden’ 
De Huurlingsedam is een kinderrijke buurt. Kinderen groeien op en veel mensen rondom het kind zijn 
betrokken bij de opvoeding. Denk bijvoorbeeld aan grootouders, kinderopvang, school en 
begeleiders in het verenigingsleven. Als ouder heb je in opvoeding de meest centrale rol. Daarbij 
horen ook allerlei belangen en vragen. Belangen zoals een kindvriendelijke woonomgeving met 
voorzieningen zoals opvang, onderwijs en speelmogelijkheden. Maar als ouder heb je ook je vragen 
rondom de opvoeding en het opgroeien van je kind. Vragen gericht op hoe ik mijn kind kan 
ondersteunen in zijn ontwikkeling. Wat heb ik als ouder daarbij nodig? Ieder ouder heeft zijn/haar 
vragen waar geen pasklare antwoorden voor zijn daar kinderen uniek zijn.  
Wat heb ik, als ouder in de Huurlingsedam, nodig om mijn kind te ondersteunen bij het opgroeien? 
 
 

 
 
Wanneer? 
Dinsdag 24 september 2019, om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur), in wijkcentrum de Brink.  
 
Bewonersbijeenkomst ‘Gezonde wijkbewoners’ 
 
In de gesprekken met bewoners komt duidelijk naar voren dat de fysieke gezondheid voor de 
bewoners prioriteit heeft. Sport en beweging zijn belangrijk aandachtspunten. Het betreft zowel 
georganiseerde als ongeorganiseerde activiteiten in openbare ruimten. Ook voeding krijgt de nodige 
aandacht van de bewoners. We proberen zo bewust mogelijk hiermee om te gaan.  
Het hebben van een gezonde leefstijl draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid.  
In de gesprekken met bewoners werd regelmatig benoemd dat zij zelf of hun omgeving te maken 
hebben gehad met stress of burn-out. Om in balans te komen kiezen mensen steeds vaker voor 
ontspanningsvormen als yoga, mindfulness, meditatie en andere vormen ter bevordering van 
mentale ontspanning. 
 

Wanneer? 
Woensdag 25 september 2019, om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur), 
in wijkcentrum de Brink.  
 

 
 
 
 

kinderopvang, samengestelde gezinnen, mammaclub, 

gamen, bso,  zindelijkheid, pestgedrag grootouders, 

slapen, dyslexie, basisschool, grenzen stellen,   gastouders, 

autisme, slapen, puberteit 
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Uw persoonlijke notities als voorbereiding op de bewonersbijeenkomsten ’t hek van de dam 
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