Het voorstel:
Titel:
Als groep Samen willen wij vooral voor meer verbinding en betrokkenheid zorgen in de wijk.
Inleiding / uitleg
De sleutelfiguren spelen hier een belangrijke rol in. Deze inwoners horen aan wat er speelt in
de wijk en communiceren dit met de gemeente. Ook de gemeente kan zaken communiceren
naar de sleutelfiguren. Hierdoor zijn de inwoners sneller op de hoogte. Maandelijks wordt er
vergaderd in De Mand met de sleutelfiguren en alle betrokkenen. Eens per drie maanden is
er een vergadering waar de inwoners ook voor zijn uitgenodigd.
Wij willen bij De Mand zoals vroeger een buurtcafé met ingang en terras aan de Nassaulaan.
Dan is er meteen duidelijk wat er te doen is en wie er is. De inrichting moet verbeteren zodat
het toegankelijker en gezelliger wordt. De activiteiten van De Mand moeten beter
gecommuniceerd worden.
Met het terugkeren van een buurtkrant hopen wij dat er meer verbinding komt tussen de
inwoners en activiteiten van De Mand Nu weet het merendeel van de inwoners niet wat er te
doen is in de wijk. Naast de activiteiten van De Mand, kunnen ook de inwoners stukken
aanleveren.
De organisaties Bijeen en BuurtBestuurt doen al veel voor de wijk maar het ontbreekt aan
communicatie en vindbaarheid. Nu weten de inwoners niet waarvoor en hoe ze terecht
kunnen bij deze organisaties.
Burgerparticipatie is belangrijk. Wij verzoeken het college om bij het opstellen van de
participatienota aansluiting te zoeken bij het VNG; project Thorbecke 2024. Dit is gericht op
lokale democratie en een democratische bestuurscultuur.
Beslispunten:
1. Sleutelfiguren zijn aanspreekpunt voor de inwoners en zorgen voor communicatie van en
naar de gemeente. Maandelijks worden er vergaderingen gehouden met betrokkenen over
de geluiden die uit de wijk komen.
2. De Mand. Er moet een eigen ingang met terras komen aan de Nassaulaan zodat het weer
een ontmoetingsplek wordt. Ook is dan zichtbaar óf en wát er te doen is. Het interieur
gezelliger en toegankelijker worden.
3. De buurtkrant wordt maandelijks uitgegeven en door de inwoners samengesteld met wat
er in de wijk leeft of speelt. Ook activiteiten van De Mand, Bijeen en BuurtBestuurt staan er
in.
4. Communicatie BuurtBestuurt en Bijeen moet verbeteren zodat de inwoners weten hoe en
waarvoor ze bij deze organisaties terecht kunnen.
5. Burgerparticipatie. Bij het opstellen van de participatienota moet het college de richtlijnen
van VNG project Thorbecke2024 aanhouden

Titel en beslispunten voor de presentatie die op die vellen moeten komen te staan:
Vel 1:

Vel 2:

Samen

Samen

Meer verbinding in de wijk en de
inwoners betrekken.
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1. Sleutelfiguren
à Aanspreekpunt van en naar
gemeente
à Betrokken organisaties
à Maandelijks vergaderen
à Driemaandelijks open
vergadering
2. De Mand
à Bekendheid
à Agenda duidelijk
à Terras en ingang Nassaulaan
à Huiselijke sfeer binnen

3. Buurtkrant
à Activiteiten van de wijk
à Verbinding tussen inwoners
à Inwoner levert zelf aan
4. Bijeen en BuurtBestuurt
à Communicatie en vindbaarheid
verbeteren
à Onbekend bij inwoners
5. Burgerparticipatie
à Gemeenschap bepalend
à VNG Thorbecke 2024

