
Binnenkort pronkt de Sint-Martinuskerk weer als vanouds

Restaureren onder den toren 

Hoe?
In eerste instantie zal Ellen 
op bezoek gaan bij alle buurt-
bewoners, organisaties en 
diensten, om met hen kennis 
te maken en te luisteren 
naar hoe zij het leven in de 
buurt ervaren. Het project 
werd recent op gang getrapt 
met een buurtvergadering in 
De Notelaar en een buren-
wandeling met na afloop een 
terrasje. Afhankelijk van de 
noden en wensen die daar 
aan bod kwamen, zal Ellen 
concrete acties en verbin-
dende activiteiten op touw 
zetten. 

Waarom?
Rond De Notelaar wonen 
heel wat mensen op een 
vrij kleine oppervlakte. 
Daarnaast bevindt zich hier 
ook de kern van alles wat 
met vrije tijd te maken heeft 
en zijn er ook heel wat orga-
nisaties en diensten actief. 
Dat kan soms voor moeilijk-
heden zorgen. Met dit project 
versterken we de wijk door te 
luisteren naar de bekommer-
nissen en ideeën van de 
buurtbewoners. We creëren 
ontmoeting en leggen linken 
tussen diensten zodat deze 
buurt samen sterker wordt.

Wie? 
Ellen Van Dun, die namens 
SAAMO als opbouw werker 
actief is in de Bloemenwijk in 
Malle, gaat nu samen met alle 
bewoners en organisaties in 
en rond De Notelaar aan de 
slag om van die wijk een zorg-
zame buurt te maken. Zij trekt 
actief naar de mensen uit de 
buurt om hen te leren kennen 
en te weten te komen wat er 
leeft en wat hun noden zijn. 
Op die manier wil zij mensen 
met elkaar verbinden. 

Wat?
Het gemeentebestuur diende 
een project in voor Zorgzame 
Buurten. Net zoals in 132 
andere gemeenten, werd 
dit goedgekeurd en krijgen 
we gedurende twee jaar 
ondersteuning om van de 
wijk rond De Notelaar een 
zorgzame buurt te maken. 
We willen hier ontmoeting en 
verbinding creëren en samen 
met alle buurtbewoners en 
organisaties werken rond 
bepaalde leefbaarheids- en 
samenlevingsproblemen. We 
willen ook bekijken hoe we 
inwoners individueel kunnen 
versterken.
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In samenwerking met SAAMO, de organisatie die werkt aan een samenleving 
waarin er plaats is voor iedereen, zet het gemeentebestuur haar schouders onder het 
nieuwe project Zorgzame Buurten. Onder de toepasselijke noemer ‘Samen Sterker – 
De Notelaar’ willen we van de buurt rond De Notelaar een zorgzame buurt maken.

Samen naar een Zorgzame 
Buurt in en rond De Notelaar




