
NIEUWSBRIEFWijkpeil Korhoenstraat /
 Uilenstaete

Maassluis,  
augustus 2021

Beste bewoner,

Afgelopen maand hebben veel bewoners van 
de Uilenstaete met veel enthousiasme mee-
gewerkt aan ons Wijkpeilonderzoek. Er heb-
ben maar liefst 14 bewoners hun medewerking 
hieraan verleend. Door de corona-maatrege-
len hebben wij het onderzoek deze keer met 
papieren vragenlijsten uitgevoerd. Met deze 
nieuwsbrief informeren we u over de resultaten. 

Waarom een Wijkpeilonderzoek in uw complex?
Wij houden Wijkpeilonderzoeken om te ontdek-
ken wat er leeft in de wijken. Met de resultaten 
van het onderzoek willen wij onder andere sa-
men met u gericht inspelen op de vragen die 
in uw wijk leven. We hebben voor Uilenstaete 
gekozen, omdat wij hier niet vertegenwoor-
digd zijn. Met dit onderzoek leren we u beter 
kennen.

Wat leeft er bij u in de wijk?
U woont er heel prettig en er is veel contact 
met de buren in uw complex. Een aantal van 
u geeft aan dat het contact hier en daar nog 
wel verbeterd kan worden. Naast dat de wo-
ningen van alle gemakken zijn voorzien en de 
buurt waarin u woont als enorm veilig wordt er-
varen, worden er wel een aantal zaken gemist. 
Zo komt het gemis van medische voorzieningen 
naar voren en zou u graag zien dat er meer 
bankjes geplaatst worden rondom uw com-
plex, evenals langs de Waterweg. Wij zullen dit 
aangeven bij onze samenwerkingspartners.

Wat was er opvallend?
We hebben hele leuke complimenten voor ons 
onderzoek ontvangen, waarvoor dank. Wat 
opviel was dat de meeste bewoners zich goed 
verdiept hebben in de digitale wereld en dat 
alle bewoners van de Uilenstaete zeer bewust 
bezig zijn met het behalen van de bewegings-
norm. Enkele bewoners gaven aan graag meer

informatie over beweegactiviteiten en de be-
wegingsnorm te ontvangen. Helaas hebben 
we van hen geen gegevens. Via deze weg 
vragen we hen om contact met ons op te ne-
men middels telefoonnummer 010-2486888 of 
via de mail wijkpeilmaassluis@seniorenwelzijn.nl

De hulpvragen
Er zijn twee doorverwijzingen geweest naar de 
vitaliteitscoach en twee doorverwijzingen naar 
de welzijnsadviseur. Deze bewoners hebben 
ondertussen ondersteuning gekregen met hun 
hulpvraag.

Het vervolg
Uw wensen zullen we doorgeven aan de Ge-
meente Maassluis. Daarnaast zullen we een 
bijeenkomst organiseren. Deze zal plaatsvin-
den op 24 september 2021 bij wijkvereniging 
“De Flat”. Wij nodigen u van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn.

Bij deze bijeenkomst zullen diverse gastsprekers 
aan het woord komen. Zo zijn er medewer-
kers van Seniorenwelzijn en deskundigen met 
betrekking tot de digitale wereld en vitaliteit 
aanwezig. Meer informatie en het programma 
voor die middag vindt u op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief. 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op via wijkpeilmaassluis@seniorenwelzijn.nl of bel 010-248 68 88.



UITNODIGING
Als vervolg op het onlangs gehouden Wijkpeilonderzoek nodigen we  
u graag uit voor een bijeenkomst op maandag 24 september 2021  
van 10.00 – 11.00 uur.

Het voorlopige programma is als volgt:

Inloop met koffie/thee

Sprekers:  

Gastspreker Bibliotheek
Deze gastspreker vertelt u over de mogelijkheden om uw computer-
vaardigheden bij Bibliotheek de Plataan te verbeteren. 

Mariëlle van Santen (Beweeg- en vitaliteitscoach / Ambulant Ouderen-
werker bij Seniorenwelzijn)
Marielle vertelt u meer over wat u samen met Seniorenwelzijn kunt doen 
om uw welzijn en zelfredzaamheid te behouden.

Daarnaast ontvangt u van haar ook meer informatie over het behouden 
van uw vitaliteit.

Het programma wordt op dit moment nog verder bepaald.  
Eventuele extra sprekers zullen aansluiten bij de vragen die binnen  
uw complex leven. 

Laat u zich verrassen en zien we u de 24e bij wijkvereniging “De Flat”?

Adres: 
Wijkvereniging De Flat

Doctor Jan Schoutenlaan 187 
3145 SX Maassluis


