
Wijkactieplan Buurtplatform Parkwijk 2019 

Voor het jaar 2019 heeft Buurtplatform Parkwijk de volgende onderwerpen als actiepunt staan: 

 Onderwerp Omschrijving Actie 

1. Boomspiegels Bewoners stimuleren om boomspiegels 

te ‘adopteren’: zelf inplanten, beheren 

en bijhouden. De gemeente spuit dan 

op de stoep voor de boomspiegel de 

tekst ‘Van ons’, waardoor voor 

groenbeheer duidelijk is dat deze 

boomspiegel niet geschoffeld dient te 

worden. 

1x per jaar plantjes uitdelen voor 

in de boomspiegels. Door hier 

gericht aandacht aan te besteden 

in de nieuwsbrief en via de 

gemeentepagina worden 

bewoners enthousiast gemaakt 

voor dit initiatief. 

2. AED Mede zorgdragen voor een netwerk van 

BuurtAED’s, zodat in geval van een 

hartstilstand een AED nooit ver weg is. 

Actie van eind 2018 herhalen: 

indien bewoners via de actie 

BuurtAED het grootste deel van 

de financiering via eigen 

middelen regelen doneert 

Parkwijk maximaal € 500, indien 

aan duidelijke eisen wordt 

voldaan. 

3. Verkeers- 

veiligheid 

Meedenken over snelheid in het 

algemeen en 30km zones in het 

bijzonder 

Bewoners bewust maken van hun 

snelheid, met name in 30km 

zones. Acties kunnen zijn flyeren 

en het plakken van stickers 30km 

op vuilcontainers. Door de 30km 

zones ‘zichtbaar’ te maken kweek 

je bewustwording bij bewoners. 

Daarnaast actief straten 

doorgeven aan de gemeente 

waar de SID geplaatst kan 

worden en de uitkomsten delen 

met de bewoners. 

4. Communicatie Opzetten nieuwe website en versturen 

nieuwsbrieven 

Zorgdragen voor een website die 

goed uitdraagt waar het 

buurtplatform voor staat. 

Daarnaast op zeer regelmatige 

basis nieuwsbrieven versturen 

waardoor er meer informatie 

over activiteiten en nieuws uit de 

wijken bij de bewoners bekend 

wordt. 

  



5. Duurzaamheid Energietransitie Opzetten van initiatieven en 

kweken van bewustwording bij 

bewoners van de mogelijkheden 

voor CO2 reductie en 

energiezuinigheid van woningen.  

6. Sociale 

cohesie 

Buurtparticipatie en betrokkenheid Stimuleren van initiatieven om 

eenzaamheid onder (met name) 

oudere bewoners tegen te gaan. 

O.a.  participeren in Gooi Leeft. 

7. Groen Opschoondagen Opzetten van activiteiten rondom 

de opschoondag die jaarlijks 

landelijk georganiseerd wordt. 

8. Jeugd Speeltuin initiatief Meedenken en participeren in 

een speeltuin voor de 

allerkleinsten in de wijk Oranje 

Nassau Zuid. In samenspraak met 

de gemeente. 

 

 


