Nieuws over de
Coöperatieve Wijkraad
Het verkeer
in de wijk

Hallo!
Tjarda Wietsma Doet mee als wijkbewoner, woont bijna 2 jaar in
de wijk op kamers
“De wijk een stukje mooier en beter maken, dat is wat ik verwacht van
de coöperatieve wijkraad. Nu ik zelf ingeloot ben kan ik daaraan bij gaan
dragen! Ik heb besloten om ja te zeggen tegen de Coöperatieve Wijkraad,
omdat het mij een mooi experiment lijkt. Ik ben benieuwd hoe wij als
Wijkraad beslissingen gaan maken over de Oosterparkwijk en welke ideeën
en projecten hieruit naar voren komen. Ook lijkt het mij interessant om
samen te werken met de gemeente en met andere organisaties uit de wijk.”
“Vooral de onderwerpen veiligheid, zorg en onderwijs vind ik belangrijk
in de wijk. Ik heb er veel zin in om me hier in de wijkraad mee bezig te
gaan houden!”

De Wijkraad gaat zich bezighouden met verschillende thema’s in
de wijk. We zijn een tijd geleden van start gegaan met de thema’s
‘afval’ en ‘hondenpoep’. Nu beginnen we ook met het thema
‘verkeer’.

Hoe doen we dat?
We beginnen bij het Wijkpanel, want we willen beslissen zoals de wijk
dat zou doen. We hebben kort geleden een vragenlijst verzonden
waarin mensen mogen vertellen hoe zij gebruik maken van het
verkeer en welke verkeerssituaties in de Oosterparkwijk onveilig zijn.
Vervolgens gaan we op basis van deze informatie online in gesprek
met de panelleden. Dit gebeurt op maandagavond 19 november. We
sluiten af met een laatste vragenlijst.
Ken je ook onveilige verkeerssituaties in de wijk? Laat het ons weten
met een foto of beschrijving via contact@coopwijkraad050.nl

Margaret Tholen Doet mee als wijkbewoner, woont 25 jaar in de
Oosterparkwijk
“De Oosterparkwijk ligt vlakbij het centrum, maar toch heeft het een heel
eigen dorpsgevoel. Het is een sociale en diverse buurt en dat voel je als je
door de straten fietst.
Ik vind het belangrijk dat bewoners wat te zeggen hebben over wat
er in hun wijk gebeurt. Zij weten tenslotte het beste wat er onder
bewoners leeft. Dus toen ik gevraagd werd vond ik ook dat ik moest gaan
meepraten. Mijn wens voor de Oosterparkwijk is dat het een wijk blijft
van en voor iedereen. De verbondenheid en het sociale karakter van de
Oosterparkwijk moeten in het oog worden gehouden en ik denk dat de
Wijkraad daar bij uitstek de plek voor is.”

Met moed en drive stop ik er mee

Aletta de Boer Doet mee als wijkbewoner, woont 20 jaar in de
Oosterparkwijk

Blog van Muzjda

Een jaar geleden werd ik gevraagd om mee te doen aan de
Coöperatieve Wijkraad. Daar ben ik met veel drive ingestapt en
heb er absoluut geen spijt van gehad. Maar na de zomer heb ik
besloten om te stoppen met de Coöperatieve Wijkraad.

“Wat ik vooral bijzonder vind aan de Oosterparkwijk is de architectuur en dat
het een rustige, groene wijk is op maar vijf minuten fietsen van het centrum.
Er is wat mij betreft de laatste jaren al veel verbeterd: nieuwe winkels en
(koop)woningen, ook voor jongeren, waardoor de bevolking in de wijk
diverser is geworden. Er is meer groen bijgekomen en de wijk ziet er op
veel plaatsen aantrekkelijker uit.
Ik vind het een goed idee dat de bewoners zelf mogen meepraten over
hun wijk en ideeën voor verbetering kunnen aandragen. Hopelijk kunnen
we er met de Coöperatieve Wijkraad voor zorgen dat de Oosterparkers
zich (nog) prettiger en veiliger in hun buurt gaan voelen.
Daarnaast vind ik het voor mijzelf een mooie manier om meer bij de wijk
betrokken te raken en andere wijkbewoners te ontmoeten.”

Tijdens de zomervakantie heb ik nagedacht
over wat de Coöperatieve Wijkraad voor mij
betekent en wat het mij brengt. En of ik me
niet te veel af laat leiden van het leven naast
de Coöperatieve Wijkraad. Ik mistte de focus
op m’n eigen leven. Al twee jaar loop ik met
het idee om weer een eigen zaak te starten.
De Coöperatieve Wijkraad moest nog een vorm aannemen bij de
start. En dat nam veel tijd in beslag. Vooral voor mezelf, omdat
ik erg gedreven ben om alles op z’n poten te zetten. Als ik eerlijk
ben, mag dit experiment wel drie jaar duren, in plaats van twee.
Zodat we één jaar hadden om de vorm te bepalen en elkaar
goed te leren kennen. En daarna naar buiten toe, om samen
te werken met de wijk. Want dit is een geweldige manier om
samen te werken.
Door de Coöperatieve Wijkraad heb ik zekerheid, motivatie,
structuur, vertrouwen en moed gekregen om m’n pad te volgen
en een eigen zaak te starten.
Lees de rest van m’n blog op
www.cooperatievewijkraad050.nl

Contactgegevens
en meer informatie

Openbare vergaderingen
De Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk vergadert
sinds de oprichting eind 2017 tweewekelijks. Dit
gebeurde steeds achter gesloten deuren, maar
vanaf september kun je de vergaderingen bijwonen.
Waarom nu pas openbaar? Het was even zoeken
naar de juiste vorm om te vergaderen. Het was al
moeilijk genoeg achter gesloten deuren, vandaar
dat besloten is om eerst de wijkraad goed te
organiseren, voor de deuren open te zetten voor
de wijk. Die deuren zetten we nu open. We nodigen
iedereen uit die mee wil denken en mee wil praten.

Coöperatieve Wijkraad
Mail: contact@coopwijkraad050.nl
Website: www.cooperatievewijkraad050.nl

Volg Coöperatieve Wijkraad
op Facebook!

Donderdag 1 november, 19:30 uur
Avanti, Damsterdiep 291-293
Donderdag 29 november, 19:30 uur
Ons Belang, Zaagmuldersweg 82c
Dinsdag 11 december, 19:30 uur
Bina’s keuken, Oosterhamrikkade 119

