NIEUWSBRIEF
Op weg naar kansengelijkheid in
wonen en voorzieningen

Beste lezer,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van gemengd wonen en voorzieningen. Graag stellen we u door middel van
deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de thema’s wonen en voorzieningen, als
onderdeel van Verbeter Breda. Welke kansen liggen er om kansengelijkheid op de niveaus van de stad, de wijk en
de buurt te creëren? En welke rol spelen voorzieningen en wonen in het verbeteren van de leefomgeving?

Bart de Laat over samenwerking
‘’één team Hoge Vucht’’
Verbeter Breda heeft het doel om tweedeling in de
stad tegen te gaan. Dat vraagt om een meerjarige
aanpak én goede samenwerking. Op stedelijkén op wijkniveau. In de wijk Hoge Vucht is een
mooie stap genomen. De drie woningcorporaties
WonenBreburg, Alwel en Laurentius gaan voortaan
samenwerken als “één team Hoge Vucht”.
Het doel? Vanuit dezelfde ambitie werken aan een
evenwichtige wijk waar bewoners zich gehoord
voelen, mee kunnen doen en graag wonen. Op
dinsdag 22 maart vond de kick-off van “één
team Hoge Vucht” plaats in buurtcentrum ONS
in Geeren Zuid. Bart de Laat, stadsregisseur bij
WonenBreburg, reflecteert op deze avond. ‘’Vanuit
kleine stapjes is een grote verandering mogelijk.
Laat dit een mooie eerste stap zijn!’’, aldus Bart de
Laat.
Lees meer

Buurtpunt De Sleutel
- welkom in de wijk

Even voorstellen

‘’Je bent welkom en mooi zoals je bent’’. Vanuit
deze gedachte verbindt Natasja Donkers en haar
team met de stichting in ‘De Sleutel’ inwoners in
de Haagse Beemden met elkaar. De Sleutel is als
ontmoetingsplek een inspirerend voorbeeld hoe
een plek dient als huiskamer van de buurt. Voor
vele bewoners een terugvalbasis en een plek om
te ontspannen, leren, ontmoeten, winkelen of om
even stoom af te blazen. Diverse activiteiten worden
vanuit de Sleutel gefaciliteerd, waarbij rekening
wordt gehouden met de wensen en behoeften van

Vanaf januari 2022 zijn wij van SpaceValue
en BLASt met veel energie werkzaam als de
regisseur voor de gepreksplatforms gemengd
wonen en voorzieningen. Samen met de bewoners
gaan we op zoek naar creatieve oplossingen om
kansengelijkheid op de niveaus van de stad, de wijk
en de buurt tegen te gaan. Ton Van Beek is namens
stichting BLASt werkzaam. Marty van de Klundert,
Eelke de Rooij en Isa Bosmans versterken dit team
Lees meer

Lees meer
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