Nieuws over de
Coöperatieve Wijkraad
Maarten Klaassen Doet mee als wijkbewoner, woont

Kiezen
Afgelopen maand stond voor Groningen in het
teken van de gemeenteraadsverkiezingen.
Daarnaast vinden we het vooral belangrijk om
alle wijkbewoners op de hoogte te houden
van de onderwerpen waar we als wijkraad
mee bezig zijn en stellen we met veel plezier
twee nieuww leden aan jullie voor.
Op de pagina hiernaast zie je de resultaten
van twee sessies met het Wijkpanel. We hebben het Wijkpanel bevraagd naar verkeersveiligheid in de Oosterparkwijk. De komende
tijd werken we dit verder uit, samen met de
gemeente en de bewonersorganisatie.

Blog van Thea

Onbekend maakt onbemind
Een tijdje geleden werd ik door het Dagblad
van het Noorden benaderd voor een
interview. Of ik iets wilde vertellen over het
feit dat ik voor het eerst had gestemd voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Een paar
dagen nadat ik ja had gezegd tegen het
interview verscheen het artikel levensgroot
over twee pagina’s. Ik had natuurlijk nooit
gedacht dat het zo’n groot
verhaal zou worden in de krant
en ik kreeg heel veel reacties uit
mijn omgeving. “Heb je echt voor
het eerst gestemd?”, vroegen
mensen mij verbaasd. Het is ook
best wel bijzonder natuurlijk. Mijn
mening over politici is namelijk heel erg
veranderd in de afgelopen tijd.
Vorig jaar ben ik ingeloot in de Coöperatieve
Wijkraad en heb ik ja gezegd. Vanaf
dat moment heb ik samengewerkt met
verschillende gemeenteraadsleden.
Mensen op wie je kon stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Deze politici
bleken hele andere mensen dan ik had
verwacht. Geen leugenaars, maar gewoon
andere stadsbewoners die zich oprecht
willen inzetten voor de stad.
Ik zeg niet dat door deze kennismaking mijn
hele vertrouwen in de politiek is veranderd.
Nog steeds denk ik dat veel politici dingen
beloven en uiteindelijk niet doen, maar
door het contact met de gemeenteraad
afgelopen jaar ben ik er wel achter gekomen
dat er ook veel goede mensen tussen
zitten waar ik met vertrouwen op durf te
stemmen. Als je me niet gelooft, dan wil ik
je van harte uitnodigen om eens langs te
komen. Kun je meteen mee discussiëren
over wat jij wilt verbeteren in de wijk!

Contactgegevens
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Hallo!

samen met vriendin 2 jaar in de Oosterparkwijk
Je kan altijd bij je buur terecht! Dat vind ik leuk aan de
Oosterparkwijk. De Oosterpark is een leuke wijk doordat er
een goede mix is tussen jong en oud en verschillende culturen.
Ik ervaar het als een gezellige wijk en dat moet zeker niet
veranderen! Ik vind het ook mooi om te zien dat er veel ruimte
is voor parken en groen in de wijk.
Ik heb ja gezegd tegen de Coöperatieve wijkraad omdat het
een mooie mogelijkheid is om op een ander niveau mee te
denken over hoe we de Oosterparkwijk nog een stukje leuker

Mirjam Rinkel Doet mee als wijkbewoner, woont 17 jaar
in de oosterparkwijk 56 jaar, samenwonend
Ik vind de Oosterparkwijk een prachtige
groene wijk met mooie architectuur. Bij zo’n
wijk past het om bezig te zijn met groen en
duurzaamheid. Het zou mooi zijn als juist
bewoners meer betrokken raken bij het
maken van beslissingen over hun wijk. De
Coöperatieve Wijkraad is daarvoor een mooi

en mooier kunnen maken. Het lijkt me leuk om een voorloper
op verduurzaming te worden. Daarnaast zou ik me bezig willen
houden met het financieel bewust te maken van de bewoners
en hulp te bieden aan diegene die daar behoefte aan hebben.
Ik verwacht dat we ons met de
Coöperatieve Wijkraad bezig gaan houden
met de onderwerpen die spelen in de wijk.
Dat we de wijk gaan vertegenwoordigen
en de wensen van de wijk gaan
uitvoeren. Dat we niet ons eigen belang
vooropstellen maar goed luisteren naar de
wensen van bewoners!

vernieuwend experiment. Het lijkt me leuk om bezig te gaan
met nieuwe ideeën, zoals plasticrecyclingplekken binnen de
wijk, compostbakken of wormenhotels.
Eerder zat ik al in het wijkpanel en daardoor was mijn
belangstelling voor de Coöperatieve Wijkraad al gewekt. Des
te leuker dat ik nu voor de Wijkraad zelf ingeloot ben. Ik ben
nieuwsgierig naar hoe deze vernieuwing uit gaat pakken en
ik doe graag mee aan het experiment. Ik hoop dat we echt
zichtbaar dingen tot stand kunnen brengen!
Ik heb er zin in!

De vergadering is geopend!
Iedereen is welkom op de vergaderingen
die we op verschillende pekken in de wijk
houden. We vragen vicevoorzitter Tjarda
Wietsma van de Coöperatieve Wijkraad
om ons te vertellen hoe zij de eerste open
vergaderingen heeft ervaren:
Waarom hebben jullie gekozen voor
open vergaderingen?
We vinden het idee achter open
vergaderingen erg belangrijk! Ik denk dat
de aanwezigheid van meer wijkbewoners
en initiatieven in de wijk maakt dat er weer
nieuwe ideeën en andere inzichten naar
voren komen. Die zie je als wijkraadleden
soms over het hoofd.

En hoe verlopen deze vergaderingen
tot nu toe?
Zelf vind ik de sfeer eigenlijk altijd goed. Wel
wordt er af en toe stevig gediscussieerd over
bepaalde onderwerpen en dat is spannend,
maar het betekent ook dat bewoners echt
geven om de toekomst van de wijk.
Eerst hadden jullie gesloten
vergaderingen, merk je verschil nu
iedereen kan aanschuiven?
Ja, de vergaderingen zijn zeker veranderd
in de afgelopen tijd, ook al verschilt per
vergadering hoeveel mensen er zijn en
hoe actief de inbreng is. In de drukkere
vergaderingen moet je goed oppassen dat

Nieuws uit de werkgroep milieu
Toen aan het wijkpanel werd gevraagd waar zij zich wel eens aan
ergerden in de Oosterparkwijk kwam er één antwoord heel vaak naar
voren. Hondenpoep en zwerfvuil, daar ergerden bewoners zich aan.
Met dit onderwerp wil de Coöperatieve Wijkraad dan ook graag aan
de slag. En daarin staan ze niet alleen. De Bewonersorganisatie
Oosterpark is al langer bezig met dit probleem. Meer bakken
neerzetten voor vuilnis en hondenpoep klinkt als een simpele
oplossing, maar het plaatsen én het legen kost wel heel veel geld.
Daarom hebben de Bewonersorganisatie en de Coöperatieve
Wijkraad de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden die
goed werkt en betaalbaar is. Samen liepen ze een rondje door de
wijk om te kijken waar de nieuwe afvalbakken het best geplaatst
zouden kunnen worden.
Op dit moment heeft de Bewonersorganisatie 20 afvalbakken
geadopteerd. Dat houdt in dat ze samen met WerkPro zorgdragen
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je wel dicht bij het onderwerp blijft en niet
afdwaalt. Dat is soms nog wel een uitdaging.
Vind je dat de vergaderingen altijd open
moeten blijven?
Absoluut! Dankzij de open inloop hebben
we al heel wat agendapuntjes extra kunnen
bespreken en krijgen we ontzettend veel
inspiratie om mee aan de slag te gaan!
Donderdag 10 januari, 19:30 uur
Dinsdag 22 januari, 19:30 uur
Donderdag 7 februari, 19:30 uur
Dinsdag 19 februari, 19:30 uur
Donderdag 7 maart, 19:30 uur
Dinsdag 19 maart, 19:30 uur

voor het legen van de afvalbakken.
De Coöperatieve Wijkraad heeft een bedrag vrijgemaakt voor de
aanschaf van een wagentje waarmee de bakken geleegd gaan
worden. De hondenbakken die overblijven komen vast te zitten
aan ondergrondse vuilnisbakken, zodat ze door de gemeente
geleegd kunnen worden. Een aantal
kinderen uit de Oosterparkwijk hebben
in een workshop een aantal mooie
schilderingen/tekeningen gemaakt
waarmee de 20 nieuwe afvalbakken een
heel eigen gezicht gaan krijgen!
Naast het plaatsen wil de werkgroep
milieu in de toekomst ook onderzoek
gaan doen naar het gebruik van de nieuwe
afvalbakken. Studenten van WIJS (Wijk
Inzet door Jongeren en Studenten) gaan
onderzoeken hoe de nieuwe bakken
Een schets van één van de
gebruikt worden en of er aanpassingen
nieuwe hondenafvalstations in
nodig zijn.
de Oosterparkwijk.

Volg Coöperatieve Wijkraad
op Facebook!

