
 
Surf naar www.oostpactdoor.nl/wijkportaal 
 

  
Klik rechtsboven op de button ‘Aanmelden’ 
 

 
1. Er verschijnt een nieuw scherm. Vul hier je voornaam en achternaam in.  

Klik op de button ‘Verder’. 
 

 
2. Op dit scherm vul je het emailadres en wachtwoord in dat je voortaan wil gebruiken 

om in te loggen op het Wijkportaal. Klik op de button ‘Verder’. 
 

http://www.oostpactdoor.nl/wijkportaal


 
3. Op dit scherm zie je een code. Die vul je in de balk in. Klik op de button ‘Verder’. 

 

 
4. Nu heb je een account aangemaakt! Je kunt nu met je inloggegevens altijd terecht op 

het Wijkportaal van Schiedam-Oost! Klik op de button ‘Ga naar Mijn WijkConnect’ 
 

5. Nu ben je in Mijn Wijkconnect. Hier beheer je alles wat jij op het wijkportaal doet.   
Bovenaan de pagina kies je ‘instellingen’. 

 

 



6. Dit scherm verschijnt. Hier vul je je accountprofiel verder in. Vergeet je foto niet! 
Ben je klaar? Klik op de button onderaan ‘Update’. 

 

 
7. Midden op de pagina staat ‘account’, in dat veld ben je nu. Daarnaast staat ‘Bewoner 

Schiedam-Oost’. Klik daarop en vul de vakjes verder in. Vergeet ook hier je foto niet 
te uploaden! Hier kun je je ook aanmelden om zichtbaar te worden in het 
burenboek van het Wijkportaal. 

 
Nu kun je ook actief worden in het Wijkportaal. Daarvoor kies je bovenaan de pagina voor 
‘bewoner’ of ‘organisatie’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BEWONER 
 

Kies ‘Bewoner’. In het nieuwe scherm kies je je wijk in de lijst: Schiedam-Oost. Klik op de 
button ‘Verder’. 
 

 
Nu kun je dingen toevoegen aan de ‘Agenda’ of het ‘Prikbord’. Links in je scherm zie je de 
twee buttons. Let op: zet hier alleen zaken die interessant of belangrijk zijn voor andere 
bewoners. Het is namelijk zichtbaar voor alle leden van het Wijkportaal.  
 
  



Organisatie/ondernemer 
 

 
Na punt 6. Kies je bovenaan de pagina voor ‘organisatie’.  
Vul in om wat voor organisatie het gaat en klik op de button ‘Verder’. 
Vul de naam van de organisatie in en klik op de button ‘Verder’. 
Kies in de lijst je wijk ‘Schiedam-Oost’ en klik op de button ‘Verder’. 
 
Vul op deze pagina het volledige profiel in van je bedrijf. In het midden van de pagina staan 
de buttons ‘Beschrijving’, ‘Foto’s’, ‘Adres’, ‘Openingstijden’, ‘Websites’ en ‘Medewerkers’. 
Klik hier stuk voor stuk op om die gegevens in te vullen. Klik op ieder blad telkens onderaan 
op ‘Opslaan’. Alles ingevuld? Schuif de button naar links waar staat ‘Zet online’. Nu 
verschijnt je organisatie in het Wijkportaal! 
 
Rechts vind je onder elkaar ‘Presentatie’, ‘Agenda’, ‘Prikbord’, ‘Etalage’ en ‘Pakket’. De 
‘Presentatie’ is nu roze. Daar heb je zojuist alles al ingevuld. Klik op een van de andere 
buttons om ook daar zaken in te vullen. Heb je een evenement? Dit vul je in bij ‘Agenda’. 
Heb je een mededeling of vraag? Dit vul je in bij ‘Prikbord’. Heb je iets te verkopen of aan te 
bieden? Dit vul je in bij ‘Etalage’. Wil je een nieuw item aanmaken in een van de pagina’s? 
Klik dan op het +-teken. Wil je iets weggooien? Klik dan op het prullenbak-teken. 
 
Om alles in het wijkportaal te bekijken ga je gewoon terug naar 
oostpactdoor.nl/wijkportaal. Surf, klik en scrol door alle oranje buttons om te zien wat de 
wijk en de buurtbewoners allemaal te bieden hebben! 
 
 
  


