Nieuwe online buurtplatform voor de Westelijke Mijnstreek krijgt vuurdoop in Sittard
Noord-Oost
Het nieuwe online buurtplatform www.westelijkemijnstreekonline.nl is klaar voor gebruik.
Na maanden van voorbereiding gaat de buurtwebsite op 30 maart live. De lancering van dit
nieuwe online platform wordt gevierd samen met alle betrokkenen: bewoners in de buurt,
ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers en geïnteresseerden.
Programma
Wethouder Verblakt en wethouder Geilen lanceren het buurtplatform op maandag 30 maart
om 9 uur in buurtcentrum De Oase in Sittard Noord-Oost. Onder het genot van een kop
koffie en een stuk vlaai zullen diverse betrokkenen iets vertellen over het platform. Met een
duidelijke instructie en eventueel hulp met registreren wordt afgesloten. De wijk Sittard
Noord-Oost krijgt de primeur van het online platform dat straks ook voor alle andere wijken
in de Westelijke Mijnstreek beschikbaar wordt.
Wat:
Waar:
Wanneer:
Voor wie:

Lancering www.westelijkemijnstreekonline.nl
Buurtcentrum De Oase, Bachstraat 51, 6137 RX Sittard
Maandag 30 maart van 9.00 tot 10.30 uur
Alle geïnteresseerden

Digitale ontmoetingsplek
Het online platform www.westelijkemijnstreekonline.nl is een eenvoudige internetpagina
waarop jong en oud via een muisklik op een plaatje (een zgn. cube) gemakkelijk informatie
kan ontsluiten. De gratis website ondersteunt mensen in de wijk in alle opzichten. Heeft u
vragen? Zoekt u een product of heeft u een klus? Heeft u misschien zorg nodig of wilt u
gewoon graag contact met buurtgenoten?
Dan is www.westelijkemijnstreekonline.nl dé digitale ontmoetingsplek. Zo vindt u er diensten
en producten van bedrijven en zorgaanbieders in de buurt, net zo gemakkelijk als
verenigingen, of de buurman om de hoek die net als u graag een potje biljart speelt. En dat op
een eenvoudige, toegankelijke manier. De interactie op de website helpt mensen langer hun
zelfstandigheid te bewaren en zorgt voor meer verbinding tussen bewoners van de wijk
onderling. De site wordt een kweekvijver van activiteit. Vóór en dóór de buurt.
Planning
De nieuwe website is een gemeenschappelijk initiatief van acht zorg- en welzijnsaanbieders in
de regio en woningcorporatie ZOwonen. Het platform van Sittard Noord-Oost wordt gezien
als een pilot. In de loop van 2015 zullen andere buurten/wijken in de Westelijke Mijnstreek
gefaseerd aanhaken op het platform. Conform planning zal eind 2016 de hele Westelijke
Mijnstreek aangesloten zijn op Westelijkemijnstreekonline.nl.

Cubigo en SocialCare
Cubigo (www.cubigo.nl) ontwikkelt de digitale basis van het platform, Social Care
(www.socialcare.nu) is verantwoordelijk voor het beheer van het platform.
Samenwerkende Partners
De gemeente Sittard-Geleen stelt namens de Westelijke Mijnstreek een opstartsubsidie voor
de opzet en uitrol beschikbaar aan de samenwerkende partners: Cicero Zorggroep, Daelzicht,
LEVANTOgroep, Atrium-Orbis, Pergamijn, Partners in Welzijn, SGL, Vivantes en
woningcorporatie ZOwonen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Meer informatie?
Voor meer informatie over het online platform kunt u contact opnemen met Sylvia Vranken
van Social Care, te bereiken via sylvia@socialcare.nu of via 06-41827390. Ook kunt u
contact opnemen met Simone Poell van LEVANTOgroep, te bereiken via
simone.poell@levantogroep.nl of via 06-24735255 .

