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WIELWIJK FIETST! DE LAATSTE LOODJES
Vanaf 2008 worden er vanuit het

project Wielwijk Fietst! tal van ac-
tiviteiten georganiseerd. Nu gaan
de laatste maanden in. In maart
wordt het project met de Europese
partners afgesloten en in april is de
laatste activiteit in Wielwijk. On-
dertussen wordt gewerkt aan het
blijven uitvoeren van activiteiten.
Hieronder een overzicht.

Meest actueel
Het meest actueel is Train de trai-
ner 'Ouderen en mobiliteit'. Vorig
jaar zijn een aantal vrijwilligers van
het Waterwiel getraind om oude-
ren te begeleiden in het plannen en
het begeleiden van een reis met het
openbaar vervoer. Daar komt nog
meer bij kijken dan je op het eerste
gezicht zou zeggen, zeker als de vrij-
willigers ook weer andere vrijwilli-
gers moeten trainen. De Wielborgh
heeft besloten om in samenwerking
met de SSKW dit project over te
nemen en verder uit te zetten in de
organisatie en de stad. Dit moment
werd samen met de uitreiking van
certificaten gevierd op 16 januari in
het Waterwiel met muzikale opvro-
lijking van het Shantykoor. Het AD
schreef er een artikel over.

Onderzoek en
monitoring
Het onderzoekscentrum Drecht-
steden heeft in de vragenlijst van
de najaarsomnibus enkele vragen
over Wielwijk Fietst! meegenomen.
Binnenkort worden de uitkomsten

: '-end.

Fietslessen
De fietslessen worden elke donder-
dagochtend aangeboden. Aanmel-
den kan bij het wijkcentrum. Met de
DWO wordt gesproken over hoe na
afronding van het project de fietsles-
sen voort te zetten.

Fietsclub
De Fietsclub is niet te stuiten en
fietst elke donderdag gewoon door.
Wie belangstelling heeft, mag zich
aanmelden bij Berry Eichhorn. De
start is elke donderdag om 9.00 van-
af het wijkcentrum.

School op Seef:
Hier is een afsluitende actie met
scholen. De afspraak is dat in het
eerste kwartaal de scholen allemaal
het School op Seef verkeersveilig-
heidcertificaat halen. Vervolgens
vieren we dat, waarschijnlijk op 25
april, om het hele project samen fees-
telijk af te sluiten.

Natuurfietstocht
Er is door Weizigt een natuurfiets-
tocht ontwikkeld. De tocht gaat over
de voor Dordrecht kenmerkende dij-
ken richting de Biesbosch met Wiel-
wijk als vertrek- en aankomstplaats.
De scholen gaan met de groepen 7
en 8 de tocht in het voorjaar fietsen.
Maar de tocht staat ook op de web-
site en kan dus ook door bezoekers
van buiten de wijk worden gefietst.
De start is vanuit het wijkcentrum.

Zie voor de fietsroute:
www.wielwi.jk. nl
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De uitreiking van certificaten werd gevierd op 16 januari in het Waterwiel
met muzikale opvrolijking van het Shantykoor.

Foto: Jan Beun
Verkeersplannen
Binnenkort starten de werkzaamhe-
den aan de Laan der VN. Daarmee
wordt ook een dubbelzijdig fiets-
pad van de Patersweg richting Ka-
rel Doormanweg gelegd. Maar, ter
hoogte van de Kotterstraat houdt
het alweer op, waardoor fietsers als
nog een oversteek moeten maken.
Juist op het moment dat auto's, ko-
mend van de verkeerslichten, net een
beetje snelheid hebben gemaakt. Op
de avondschouw in september (in
samenwerking met Wielwijk Fietst!)
waren bewoners hier niet echt blij
mee. Inmiddels tekent en berekent

fietskunst in de wijk te laten plaat-
sen. Dit is toegekend. Inmiddels
zijn drie kunstenaars geselecteerd.
Op schrikkeldag 29 februari laten
ze hun ontwerpen zien aan een jury
zien. Op basis hiervan krijgt één van
de kunstenaars een definitieve op-
dracht.

Afsluiting half maart
Wielwijk Fietst! is onderdeel van
een Europees project Amobilife'.
De Europese Partners komen twee
keer per jaar bijeen. In juni waren ze
in Wielwijk. In maart komen ze in
het Belgische Genk opnieuw en voor
de laatste keer bijeen. Dat worden
alle resultaten gepresenteerd en het
project afgerond.

André Lodder

de gemeente de mogelijkheden en de
kosten van het doortrekken naar de
J. van Heemskerckstraat.

Fietskunst
De fietsclub heeft een budget bij be-
wonersinitiatieven aangevraagd om

ZOEKT U EEN LEUKE
HOBBY?

Voor wijkkrant Wielwijk Ahoy zijn wij op zoet,
naar redactieleden.

Lijkt het u het leuk om stukjes te schrijven voor de wijkkrant?
Meld u zich dan bij ons aan. Daarnaast zoeken wij vrijwilli-

gers voor het opmaken van pagina's, meedoen aan de eindre-
dactie, interviews schrijven en nog veel meer.

De redactie van Wielwijk Ahoy bestaat uit een leuk team.
De mogelijkheid is er om een cursus pagina-opmaken of een

schrijverscursus te volgen.

Bel of kom gerust langs: Wijkcentrum de Admiraal,
Admiraalsplein 168, tel 078 - 65115 92.

Contactpersoon is Driss Tabghi.


