Nieuws over de
Coöperatieve Wijkraad
Blij met JA!
Na de loting voor de Coöperatieve Wijkraad en het Wijkpanel was
het best spannend. Hoeveel mensen zeggen JA tegen hun plek als
ze ingeloot zijn? We merkten dat de ingelote wijkbewoners wat
tijd nodig hadden om erover na te denken. Inmiddels hebben al 9
bewoners en 6 gemeenteraadsleden JA gezegd tegen een plek in de
Wijkraad en zijn er ruim 170 Wijkpanelleden. Daar zijn we bijzonder
blij mee. In deze wijkkrant stellen we alvast vier Wijkraadleden aan je
voor. Nieuwsgierig geworden? Hou de website in de gaten!

Hallo!

Met veel plezier stellen we vier Wijkraadleden aan je voor.

Benoeming
20 december 2017 is een belangrijke dag voor de Coöperatieve
Wijkraad. Dan worden alle 17 leden benoemd door de
gemeenteraad. Je kunt het meemaken: om 16:30 uur begint het op
het Stadhuis aan de Grote Markt.

Wijkpanel al aan de slag
De deelnemers van het Wijkpanel zijn al aan de bak. Ze doen
mee aan het onderzoek naar de Coöperatieve Wijkraad. En
tijdens een eerste online sessie krijgen ze op 11 december vragen
voorgeschoteld zoals: Waar bent u trots op in de wijk? Welke
onderwerpen wilt u op de agenda van de Coöperatieve Wijkraad
plaatsen? En waarom? Heeft u concrete ideeën voor de wijk? De
resultaten zijn een belangrijke start voor de Wijkraad.

blog door Frank Brander

Langs de deuren voor een JA!
Inmiddels heb ik wel wat ervaring met langs
de deuren gaan. Vroeger als bezorger van
folders, later met flyers de wijk in,
en nu langs vele deuren om aan
te bellen en vragen naar een JA!
voor de Coöperatieve Wijkraad.
En ik moet zeggen: dat laatste is
toch wel het leukst!
Want pas als je in gesprek bent
met een echte Oosterparker
of iemand die net in de wijk is
komen wonen, kom je er achter waarom
iemand JA of NEE zegt.
Voor zowel de Wijkraad als het Wijkpanel gaan
we langs de deuren, om iedereen persoonlijk
te vragen JA te zeggen. Zo kunnen we direct
vragen beantwoorden en onduidelijkheden
wegnemen.
Wat we veel gehoord hebben? ‘Daar heb ik
geen tijd voor’, ‘Ik doe al heel veel voor de
wijk’, en ‘Daar ben ik te oud voor’. Gelukkig
hebben we voor het Wijkpanel aan al deze
zaken gedacht, ook als je weinig tijd hebt of
denkt te oud te zijn. Iedereen die is ingeloot
moet immers mee kunnen doen.
De komende tijd ga ik zeker door met langs de
deuren gaan. Zeg jij JA als ik aanbel?

Contactgegevens
en meer informatie

Margriet van der Werf (68), happy single, woont

Jan Pieter Loopstra (62), getrouwd

met kat Anna-belle
doet mee als wijkbewoner, woont al 35 jaar in de wijk

doet mee als gemeenteraadslid

“Het is fijn wonen in de Oosterparkwijk. Men kent
elkaar, overloopt elkaar niet en biedt hulp indien
nodig. Ik heb na enige aarzeling JA gezegd tegen
de Coöperatieve Wijkraad. Die aarzeling komt doordat
ik niet kan inschatten hoeveel energie de Wijkraad van
me vraagt. Ik heb al vanaf mijn 18e reuma en ben altijd
actief geweest met vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in
de Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid. Vandaar
dat ik denk dat mijn speerpunten in de Wijkraad
liggen op de fysieke toegankelijkheid van de wijk en
gezondheidsvraagstukken.”

“Ik vind de Oosterparkwijk bijzonder omdat de wijk een
duidelijke eigen identiteit heeft en omdat je er nog veel
saamhorigheid ziet.
Ik verwacht dat we ideeën en wensen naar voren kunnen
brengen en daar invulling aan kunnen geven, waardoor
het leven een stukje leuker wordt. Ik wil met de Wijkraad
bereiken dat de democratie echt naar de wijkbewoners
wordt gebracht.
Onderwerpen waar ik mijn aandacht op zal richten
zijn onder andere de openbare ruimte, buurtcentra,
speeltuinen, activiteiten tegen eenzaamheid en het
organiseren van cursussen.”

Koosje van Doesen (67), getrouwd, 2 kinderen en

Elbart C Luth (54), gescheiden

2 kleinkinderen
doet mee als gemeenteraadslid

Doet mee als wijkbewoner, woont bijna 2 jaar in de wijk

“Ik ken de Oosterparkwijk goed. Het is een leuke, divers
samengestelde wijk met betrokken bewoners. Ik wil graag
de bewoners ondersteunen bij de plannen die ze hebben
om de wijk nog mooier en leefbaarder te maken.
De Coöperatieve Wijkraad en het digitale platform zijn
nieuwe instrumenten om de bewoners in de wijk een stem
en een eigen verantwoordelijkheid te geven.
Het is een experiment waar ik veel van verwacht. Dat ik
daar een bijdrage aan mag leveren, vind ik bijzonder.”
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Volg Coöperatieve Wijkraad
op Facebook!

“Ik vind de Oosterparkwijk een heel prettige wijk,
gemoedelijk en lekker dicht bij de binnenstad. Het is
een echte volkswijk met een mooie sociale samenhang.
Ik denk dat de Coöperatieve Wijkraad eraan moet werken dat
de zwakkeren in de samenleving niet buiten de boot vallen
en dat we omkijken naar elkaar. Onderwerpen die ik ook
belangrijk vind, zijn: goede voorzieningen, groen in de wijk,
schone leefomgeving, voldoende sociaal en maatschappelijk
werk en aandacht voor opgroeiende jeugd.“

