Digitaal gesprek van het Wijkpanel voor de Coöperatieve Wijkraad
Wie deden er mee

78

Deelnemers
online
gesprek
maandag 11
december

Samen stuurden ze
1062 berichten.
Wie zit in het
Wijkpanel
67
49

43

leeftijden
44

Positief aan de Oosterparkwijk
veel groen

diversiteit: oud en jong,
gezinnen en alleenstaanden

goede ligging
mooi(e architectuur)

vlak bij centrum, toch rustig

Thema’s voor de Wijkraad om aan te werken
Wat

Hoe

Straat- en zwerfvuil en
hondenpoep aanpakken

Meer, grotere
containers, vaker legen,
Hondenpoepbakken

Verkeersveiligheid
verbeteren

19
16-24

25-34

35-50

50-64
Man

65+

115
107
totaal aantal
wijkpanel 220

Vrouw

Ingelote bewoners van Oosterparkwijk
Vanaf 16 jaar
Zitting: 2 jaar
Het lidmaatschap vervalt als men niet
meer woonachtig is in de wijk.
Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

Overlast drugs en jongeren
Sociale cohesie bevorderen:
eenzaamheid, zorg

Het Wijkpanel functioneert het beste als
er informatie is over wat er
speelt in de wijk

de agenda van de Wijkraad
bekend is

de Wijkraad feedback
geeft na advies van het
Wijkpanel

we een goed beeld hebben
van de rol, middelen etc
van de Wijkraad

Informatie
Het Wijkpanel wil liefste digitaal bevraagd worden.
Het Wijkpanel wil digitaal op de hoogte worden gehouden over wat
speelt (bijvoorbeeld met een nieuwsbrief of via mail).

De Coöperatieve Wijkraad is een nieuwe
samenwerking tussen gemeente en wijkbewoners.
Elf wijkbewoners nemen daarin samen met
zes gemeenteraadsleden beslissingen over de
Oosterparkwijk. Wijkbewoners zijn in de meerderheid.
Want als het gaat over de wijk, weten zij het beste
wat er speelt en wat er nodig is. Een loting heeft
bepaald welke wijkbewoners er in komen.
De Wijkraad organiseert dat alle Oosterparkers mee
kunnen praten. De wijk beslist zo samen over wat
ertoe doet.
Contactgegevens
en meer informatie

Coöperatieve Wijkraad
Frank Brander
Telefoon: 06-38544815

Buurtwacht, wijkagent
vrijwilligers, evenementen

Waar gaat het dan over?

Dat gaat de Wijkraad straks zelf bepalen. Maar het zijn altijd
onderwerpen die in de wijk spelen. Het groen in onze prachtige
parken, speelplekken voor de kinderen, zorgen voor elkaar,
veilige straten, kunstwerken… het kan van alles zijn.

Wijkpanel

De Wijkraadleden hoeven niet alles zelf te bedenken en
beslissen. Er is een Wijkpanel met straks 400 bewoners die ze
kunnen vragen mee te denken. Ook voor het Wijkpanel heeft een
loting bepaald wie er in komen.

Mail: cooperatieve.wijkraad@groningen.nl
Website: cooperatievewijkraad050.nl
Volg Coöperatieve Wijkraad op Facebook!

