
Dubbel 
Duurzaam 
in Nieuwdorp

Sinds eind vorig jaar loopt het project 
Dubbel Duurzaam in onze gemeente. 
Met Dubbel Duurzaam worden woning-
eigenaren gestimuleerd hun woning 
duurzaam en levensloopbestendig te maken. 
Dit door bewustwording te creëren en 
door inwoners concreet op weg te helpen.

Twee scans
Via Dubbel Duurzaam kunnen woning-
eigenaren gebruik maken van twee woningscans: 
een energie- en een zorgscan. Een onafhankelijke 
duurzaamheidscoach voert de scan(s) op locatie uit. 
Het resultaat is een rapportage die de mogelijkheden 
beschrijft om enerzijds het energieverbruik te 
verminderen én duurzame energie op te wekken en 
anderzijds de maatregelen die nodig zijn om zo lang 
mogelijk op een veilige manier thuis te blijven wonen. 
Denk bijvoorbeeld aan een inloopdouche, een traplift 
of het verwijderen van dorpels.

Meer weten?
Wil je meer weten over Dubbel Duurzaam  
of waar de gemeente Stein wat duurzaamheid 
betreft mee bezig is? Kijk dan op:  

www.gemeentestein.nl/duurzaam

Alsjeblieft! 
Deze flyer gaat over het Wijkactieprogramma 
Nieuwdorp om je te informeren over actuele 
opgaven en vraagstukken in de wijk. Zo weet je 
wat er speelt in jouw buurt én waar je de komende 
periode zelf aan kunt deelnemen.

Bruisend 
hart
Voor een 
toekomstbestendig 
Nieuwdorp is een 
bruisend wijkcentrum 
gewenst. Dat hebben 
inwoners van Nieuwdorp 
destijds aangegeven.  
Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe 
zo’n bruisend wijkcentrum gerealiseerd kan worden; 
een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers 
zich allemaal thuis voelen. Maar wat is daar allemaal 
voor nodig? En wie is daarvoor aan zet? 
Veel vragen dus.

Wie?
Vivantes, Zaam Wonen, Kerkbestuur, Buurtcentrum, 
DOP, gemeente Stein en stedenbouwkundig bureau 
bestuderen diverse mogelijke invullingen van het 
Bruisend Hart. Ook zal overleg worden gevoerd 
met de klankbordgroep Bruisend Hart. 

Wat?
Een aantal (ruimtelijke) onderzoeken is al gedaan 
en anderen zijn nog noodzakelijk. Het is belangrijk 
onderzoek te doen naar de mogelijke benutting 
van de bestaande gebouwen (kerkgebouw en 
schoolgebouw) voor het realiseren van een aantal 
toekomstige bestemmingen. Met de gemeente wordt 
nog gesproken over de wensen en mogelijkheden 
van het buurtcentrum. 

In de bijeenkomst van de projectgroep van 2 maart 
is afgesproken om de aanbesteding op te starten 
richting de bureaus om onderzoek te doen naar 
het kerkgebouw en schoolgebouw. We hopen dat 
dit onderzoek in april / mei kan starten, waarna de 
diverse ruimtelijke invullingen nader kunnen worden 
uitgewerkt. Deze worden vervolgens met alle partijen 
besproken. Tevens zullen de inwoners van Nieuwdorp 
daarover op de hoogte worden gesteld.

We houden je op de hoogte!



Houd de brievenbus 
in de gaten!

Huur jij een woning van Zaam Wonen in Nieuwdorp, 
of woon je in Nieuwdorp in een straat waar 
Zaam Wonen huurwoningen heeft? 

En vind je het belangrijk om mee te denken over 
de toekomst van jouw woning èn jouw straat? 

Kom dan naar de bewonersavond 
die Zaam Wonen in april organiseert! 

Deze maand valt een persoonlijke uitnodiging 
in de brievenbus. Graag tot dan!

www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Blijf geïnformeerd!

Om inwoners goed te informeren over lopende 
projecten en ontwikkelingen in Nieuwdorp vinden 
onder andere informatiebijeenkomsten plaats 
en wordt deze flyer verspreid. Daarnaast worden 
borden en banieren in de wijk geplaatst en wordt  
www.gemeentestein.nl/nieuwdorp ingericht. 

De bedoeling is dat je daar straks alle informatie 
vindt over het WAP: van aankondiging 
tot achtergronddocumentatie. 

Kortom, we houden je geïnformeerd!

Op sociale 
ontdekkingstocht 
in Nieuwdorp!

Wat maakt Nieuwdorp nou Nieuwdorp?  
Wat kom je dagelijks tegen en hoe zie jij jouw 
toekomst in de wijk? Dat zijn enkele vragen 
die we komende weken gaan stellen tijdens 
straatinterviews of als we bij je aanbellen.

Wanneer? 
Op diverse werkdagen én op zaterdag  
14 maart tussen 10.00 - 14.00 uur.  
Je herkent ons aan onze naambadges.

‘We’ is de projectgroep 360 graden Nieuwdorp. 
Dit zijn wijkbewoners, Partners in Welzijn,  
Zaam Wonen en de gemeente. We bekijken 
de ‘sociale staat’ van de wijk: onderlinge  
contacten, activiteiten, inzet en behoeften. 

Doe dus mee met de interviews, want jouw  
mening kan leiden tot nieuwe activiteiten.  
De uitkomsten bespreken we tijdens  
een bijeenkomst in het voorjaar.

Meer weten? 
Meer info op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp  
of stel je vraag aan de dorpscontactpersoon  
Rob Meijers via rob.meijers@gemeentestein.nl


