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VOOR U, VANUIT ÚW WIJK
Als bewoners van Tiel ontvangt u
deze wijknieuwsbrief. Waarom?
Omdat er in uw buurt behoefte is aan
informatie en ontmoeting. Vanaf 2018
werd de leefbaarheid in uw buurt
onderzocht. Dat is door Mozaïek,
Thius en studenten van de HAN
gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat
een nieuwsbrief de bewoners het
meest aanspreekt. De onderwerpen
in deze nieuwsbrief zijn door actieve
vrijwilligers en buurtsupportgroepen
(gecoacht door de wijkcoach van
Mozaïek) verzameld.

IDEE VOOR OF ZORGEN OM JOUW WIJK?
DE WIJKCOACHES VAN MOZAÏEK HELPEN JE VERDER.
Heb je een idee voor een activiteit of iets anders in jouw wijk maar weet je niet hoe
je dit aan moet pakken? De wijkcoaches van Mozaïek helpen je verder. Ook kun je
bij hen terecht als vereniging of clubhuis. Of het nu gaat om het vinden van nieuwe
vrijwilligers of het aanvragen van subsidies, zij weten de weg. Maak je jezelf zorgen om
bijvoorbeeld je buurvrouw? Ook dan staan ze voor je klaar. Doordat ze zowel jouw buren
als bijvoorbeeld een wijkagent, wijkregisseur of woonconsulent kennen, weten ze bij
wie ze moeten zijn voor verdere hulp.
De coronamaatregelen worden steeds weer
aangepast. Hierdoor moet je ook steeds
weer je activiteit of initiatief aanpassen.
Hoe ga je om met deze maatregelen.
Mozaïek merkt dat bewonersinitiatieven en

verenigingen hier tegen aan lopen. Ben je
aan het zoeken hoe de maatregelen het
beste toegepast kunnen worden of heb je
een hele andere vraag? Neem gerust op
met de wijkcoaches van Mozaïek.

COLOFON
De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn
samengesteld door de sleutelfiguren in
de wijken, de zogenaamde buurtsupport
groepen die Mozaïek ondersteunt. Heeft
u een onderwerp of agendapunt? Mail het
naar info@mozaiekwelzijn.nl of neem
contact op met een van de wijkcoaches.
Ook als u vragen heeft of om in contact te
komen met een organisatie of medewerker.
Nog eens nalezen?
De nieuwsbrief kunt u vinden op onze
website: www.mozaiekwelzijn.nl

JOREN VAN MOOK
tel. 06-287 599 58
j.vanmook@mozaiekwelzijn.nl

ABDELMALIK BOUDEHAN
tel. 06-234 037 42
a.boudehan@mozaiekwelzijn.nl

MARC HORSTEN
tel. 06 -300 329 72
m.horsten@mozaiekwelzijn.nl

Wijkcoach Tiel Centrum en Passewaaij

Wijkcoach Tiel - Oost en West:

Wijkcoach Tiel - Noord:

Vogelbuurt, Bomenbuurt, het Ooij
Latenstein en de Lok (Oost)
Burgemeestersbuurt, Hertogenwijk,
Ridderweide en Bloemenbuurt (West)

Rauwenhof, Drumpt, Hennepe,
Groenendaal, Schepenbuurt,
Kloosterbuurt en de Oranjewijk

Actief in Tiel

VRIJWILLIGERS VIND JE MET
ACTIEF IN TIEL!
Stichting Actief in Tiel is een soort
‘Marktplaats’ voor vraag en aanbod van
hulp. Of het nu gaat om het zoeken van
vrijwilligers voor een dierenambulance of
sportvereniging, of iemand die de hond
uitlaat. Iemand die graag anderen wil
helpen om boodschappen te doen of af en
toe een wandeling wil maken. Het platform
Actief in Tiel brengt inwoners met elkaar en
met organisaties uit Tiel samen.
Wacht niet en plaats je vacature nu op:
www.actiefintiel.nl

VUURWERKMELDPUNT
Het vuurwerkmeldpunt is telefonisch
bereikbaar tussen 8:00-23:00 uur. U kunt
bellen naar 06-117 597 28. De handhavers
op straat beantwoorden uw telefoontje.
Zij komen direct in actie bij een melding.
Het meldpunt is tot 31 december 17:00 uur
bereikbaar. Het meldpunt in combinatie
met de maximale inzet van handhavers
moet de overlast van vuurwerk beperken.
Bereikbaarheid
Het telefoonnummer 06-117 597 28 is van
8:00-23:00 uur te bellen. Op 31 december
is het meldpunt tot 17:00 uur bereikbaar.
Er kan buiten deze tijden gemaild worden
naar vuurwerkoverlast@tiel.nl. De melding
wordt gebruikt om de volgende dagen extra
te surveilleren op de genoemde plaatsen.
Overlast beperken
De maximale inzet van handhavers van
Avri moet de overlast van vuurwerk op het
moment dat het nog niet mag worden
afgestoken beperken.
Overlast in beeld
Het meldpunt helpt niet alleen bij het
bestrijden van overlast, maar geeft ook
inzicht: Waar is de meeste overlast?
En hoeveel overlast is er in de gemeente?
De meldingen die binnenkomen, zijn ook
nuttig om de aanpak voor volgend jaar te
bepalen.

Het Inloophuis Tiel

IEDEREEN IS WELKOM VOOR
GEZELLIGHEID, INFORMATIE OF
EEN GOED GESPREK
Iedereen heeft wel eens zin in een
praatje, een ontmoeting met een ander:
gezellig kletsen over van alles en nog wat,
praten over dingen die je meemaakt of
vertellen over dingen die je tegenzitten.
In het Inloophuis is iedereen welkom
voor gezelligheid, informatie of een goed
gesprek. Je kunt ook rustig de krant lezen of
een spelletje doen. Daarnaast organiseert
men veel activiteiten waaronder twee keer
per week een goede maaltijd voor weinig
geld. Kijk wat er te doen is of kom eens
langs: je bent welkom. Het inloophuis is
tussen kerst en nieuw dagelijks geopend
van 12-15 uur. Het Inloophuis s gevestigd
in de Dr. Schaepmanstraat 23 te Tiel.
BuurtApp

NEXTDOOR TIEL
Wilt u ook samen met uw buurtbewoners
in een appgroep? Meld u dan aan bij
Nextdoor, www.nextdoor.nl. In deze app
leggen buren contact en delen ze tips.
Je kunt er samen de veiligheid bespreken
en makkelijk een dringende waarschuwing
bij een verdachte of gevaarlijke situatie
sturen. Zo kunnen we samen de veiligheid
in de buurt vergroten.

ALTIJD HANDIG
Deze organisaties zijn er
voor u en uw wijk:
• Mozaïek, (0344) 611 566
•	Wijkregisseur gemeente,
(0344) 637 111
•	Sociale Poort Tiel, (0344) 637220
•	Meldpunt bijzondere zorg,
(088) 144 7040
• Thius, (0344) 614 106
• Kleurrijk Wonen, (0345) 596100
• Politie, (0900) 8844
•	Meld Misdaad Anoniem,
(0800) 7000

