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We gaan wat laten zien, de
komende twee jaar!
19 oktober 2017 was het zover, de loting voor de Coöperatieve
Wijkraad en het Wijkpanel. Een spannende dag voor de
Oosterparkwijk, want iedereen had opeens de kans om zeggenschap
te krijgen over de eigen wijk. Aan de deur, door de bekende
voortuinen van de Oosterparkwijk, belde ik aan. En zo tref je een
student die zich eigenlijk nooit met de wijk had bemoeid.
Een oud-ondernemer die zo’n uniek experiment wil laten slagen.
Een bewoner die nog nooit had gestemd. Gemeenteraadsleden die in
de wijk gevoetbald, gewerkt, en gewoond hebben.
Elf bewoners en zes gemeenteraadsleden vormen sindsdien de Coöperatieve
Wijkraad. Met een agenda die ze hebben gekregen van het Wijkpanel wilden ze snel
aan de slag: “We moeten wat laten zien de komende twee jaar”. Sinds de dag dat de
leden JA hebben gezegd lopen ze anders door de wijk. De Coöperatieve Wijkraad wil
de goede dingen doen, en dat willen ze goed doen. Dus ze beslissen niet zelf, maar
vragen het Wijkpanel wat die van onderwerpen vinden.
Heb jij wel eens een roze kasteel op de hoek van een straat gezien? Dat was de
vrees van een jurist toen we de spelregels aan het schrijven waren. Je begrijpt dat ik
die niet weer om advies heb gevraagd. Met volle vertrouwen in de Oosterparker en
de loting hebben we zo weinig mogelijk spelregels opgeschreven. Met niet heel veel
meer regels dan ‘zorg voor het goede gesprek in de wijk, en beslis dan zoals de wijk
zou beslissen’ zijn ze begonnen. En wat er toen is gebeurd kan je lezen in dit eerste
jaarverslag.
Een jaar dat in het teken stond van turbulente groepsprocessen, een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, veel aandacht uit het hele land, ontdekken dat
beslissingen nemen niet zo makkelijk is als het lijkt, rekening houden met je
eigen en andermans belangen, leren opdrachten te geven aan de gemeente, voor
het eerst stemmen, eigen regels maken, met grote zorgvuldigheid publiek geld
uitgeven, en heel veel meer betrokken mensen bij de eigen Oosterparkwijk.

Frank Brander
Aanjager Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk
Gemeente Groningen
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Inleiding
De Coöperatieve Wijkraad is een democratisch experiment. Om de zeggenschap
en besluitvorming voor en door de wijk te versterken, trekken bewoners en
raadsleden samen op. Het doel van de Coöperatieve Wijkraad is om het gesprek
over de wijk weer terug de wijk in te brengen. Dat betekent dat Oosterparkers
zeggenschap krijgen over dat wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over
verkeersveiligheid, zwerfafval en armoede. Op 20 december 2017 zijn
tijdens de vergadering van de gemeenteraad bewoners en raadsleden door
de burgemeester beëdigd als lid van de Coöperatieve Wijkraad (CWR). De
wijkbewoners zijn door middel van loting door de wijkwethouder gevraagd om
mee te doen. Er is voor loting gekozen, zodat elke wijkbewoner evenveel kans
maakt om in de Coöperatieve Wijkraad te komen.
Start
In februari begon de Coöperatieve Wijkraad met drie bijeenkomsten. De leden
leerden elkaar kennen en maakten afspraken over de werkwijze. Ze ontdekten
samen de positie en de rol van de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk.
Daarnaast kreeg de relatie met het Wijkpanel veel aandacht. De bijeenkomsten die
gingen over het proces werden nog eens herhaald in juni en december. Omdat de
Coöperatieve Wijkraad de eerste in haar soort is in Nederland, was het op sommige
momenten een zoektocht om uit te vinden wat er gedaan moest worden en hoe
deze werkzaamheden ingevuld moesten worden. In dit proces werd dan ook veel
aandacht en tijd gestoken. Omdat we niet allemaal bekend zijn met wat er in
de wijk speelt hebben we het gebiedsteam en Meldpunt overlast en zorg van de
gemeente uitgenodigd. Ook het WIJ-team en de wijkagent vertelden over hun rol in
de wijk. Ook moest er energie gestoken worden in het compleet krijgen en houden
van de CWR (6 raadsleden en 11 bewoners) en het Wijkpanel (400 bewoners). De
fantastische ondersteuning van Frank Brander bleek onmisbaar in dit proces.
Vergaderingen
De Coöperatieve Wijkraad vergadert 1 keer in de 14 dagen met uitzondering van
de schoolvakanties. Er is eerst gekozen voor een roulerend voorzitter en een
professionele notulist. De vergaderingen worden voorbereid door de werkgroep
regelaars. Margriet van der Werf is de secretaris van de CWR en Amrut Sijbolts is
de penningmeester. Er zijn dit jaar 18 vergaderingen geweest, vanaf september
waren de vergaderingen openbaar. Tijdens de openbare vergaderingen was Lennart
Kloppenburg vaste voorzitter en Tjarda Wietsma vicevoorzitter. Er is gekozen voor
wisselende vergaderlocaties in de wijk. We zijn te vinden bij ‘Ons Belang’, ‘Avanti’
en ‘Bij Bina’. Dit zijn alle drie plekken die groot genoeg zijn, goed te bereiken en
verspreid over de wijk.

Naast de Coöperatieve Wijkraad is er een Wijkpanel. Het Wijkpanel bestaat op dit moment uit
385 bewoners van 16 jaar en ouder. Net als Wijkraadsleden worden deze bewoners ingeloot.
Het Wijkpanel bestaat uit allerlei leeftijdsgroepen en komt uit de hele wijk. Zo is het een
afspiegeling van de Oosterparkwijk. De Coöperatieve Wijkraad maakt gebruik van het Wijkpanel
om erachter te komen welke onderwerpen leven in de wijk. Het wijkpanel wordt altijd betrokken
bij besluitvorming over een onderwerp. Ook andere groepen wijkbewoners kunnen worden
bevraagd over een bepaald onderwerp wanneer dit nodig is. Meer informatie over het Wijkpanel
en hun inbreng afgelopen jaar vind je op pagina 11.
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Werkgroepen
De Coöperatieve Wijkraad werkt met verschillende werkgroepen. Elke
werkgroep heeft een ander onderwerp en leden sluiten afhankelijk van hun
interesses en voorkeuren aan bij deze werkgroepen. De thema’s waar de
Coöperatieve Wijkraad mee werkt, worden aangedragen door het Wijkpanel
en door wijkbewoners die naar de open vergadering komen. Ook komen
onderwerpen voort uit de gesprekken die gevoerd worden met organisaties
en uit de leden zelf. Tijdens elke open vergadering wordt er verslag gedaan
van de vorderingen van de CWR en worden eventuele besluiten voor de CWR
voorbereid. We lichten kort toe waar de werkgroepen afgelopen jaar mee bezig
zijn geweest:
Gesprekken
De werkgroep gesprekken heeft een aantal gesprekken gevoerd met instanties
en organisaties in de wijk. Het doel hiervan was het ophalen van informatie en het
bekender maken van de CWR bij deze instanties en organisaties. De verslagen van
deze gesprekken zijn gedeeld met alle leden van de CWR. Met de onderstaande
organisaties hebben gesprekken plaatsgevonden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewonersorganisatie Oosterpark
JOP
Parkbeheer (straatvuil werkgroep)
Jumbo
Kernteam opvoeden, jeugd, scholen
Nijestee
de Huismeesters
Titia Rozema - Geldwijs

•
•
•
•
•

Coördinator wijkwerken van
WerkPro
Annie Tak
Bina Likumahua Pattipeiloh, de
oprichter van “Ik Trakteer”
Werkgroep ONS
Senioren werkplaats

Milieu
De werkgroep Milieu houdt zich bezig met het groen en de straten in de wijk. In
het eerste online gesprek gaf het Wijkpanel in overgrote meerderheid aan dat
zwerfvuil en overlast door hondenpoep een ergernis zijn. In een tweede vragenlijst
kon het Wijkpanel allemaal oplossingen beoordelen en aangeven waar de meeste
overlast wordt ervaren. Zo kon de gemeente de locaties bepalen waar nieuwe
afvalbakken aan ondergrondse containers bevestigd worden. Ook is een subsidie
gegeven aan een project van de Bewonersorganisatie. Zij adopteren 15 nieuwe
afvalbakken. Deze zijn samen met een kunstenaar en kinderen uit de wijk gepimpt.
Ook gaat de Werkgroep als proef hondenhaltes plaatsen. Dit zijn nieuwe afvalbakken
met dispensers voor hondenpoepzakjes. Dit gaat in tegen het beleid van de gemeente.
Maar de CWR heeft besloten dit toch te doen omdat de wijk dit belangrijk vindt. Al
deze extra afvalbakken worden in 2019 geplaatst. Ze worden geleegd door het afvalteam van WerkPro. Dit wordt gedaan met een multifunctionele bus, dat ook voor
personenvervoer gebruikt kan worden.
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Verkeer en Veiligheid
Het tweede belangrijke onderwerp in de wijk is verkeersveiligheid. De werkgroep
heeft het Wijkpanel twee keer bevraagd hierover. In een vragenlijst konden de leden
aangeven welke plekken onveilig zijn. Deze lijst is samengevoegd met een lijst
van de gemeente. Het Wielewaalplein en de Zaagmuldersweg kwamen als meest
onveilige plekken naar boven.
In een online gesprek kon het Wijkpanel vervolgens aangeven hoe we kunnen
leren van plekken waar het wel goed gaat en hoe we gedrag kunnen veranderen.
De werkgroep wil in 2019 stappen zetten om iets aan de snelheid op de
Zaagmuldersweg te doen. Op korte termijn kunnen we kleine acties verzinnen. Op
lange termijn willen we de hele straat aanpakken.

Sociale Cohesie
Dit brede thema is ook door het Wijkpanel aangedragen en staat daarom op de
agenda van de Coöperatieve Wijkraad. De werkgroep Sociale cohesie is eind 2018
begonnen en wil zich richten op het verbinden van mensen in de wijk. De eerste
actie van de werkgroep Sociale Cohesie ging over kunst in de wijk. Laura Schaap
(locatieleider Borgmanschool) en Anne Stoer (Vrijdag) hebben een voorstel aan
de Coöperatieve Wijkraad gedaan tijdens een vergadering. Met een bijdrage van
€ 20.000,- kunnen de inrichting en een start van het kunstproject gefinancierd
worden. De CWR heeft met unaniem voor dit voorstel gestemd, omdat we van
mening zijn dat dit aanbod grote toegevoegde waarde heeft voor de kinderen
uit de Oosterparkwijk. Het voornemen om ook ouders en kinderen bij de verdere
ontwikkeling te betrekken kan een impuls geven aan de sociale cohesie in de wijk.
Daarna hebben we het Wijkpanel gevraagd wat zij er van vinden: 80% was het eens
met de subsidie.

Communicatie
De werkgroep Communicatie houdt zich bezig met het vertellen van de verhalen
van andere werkgroepen aan de wijk en het op orde houden van de interne
communicatie. Afgelopen jaar is ervoor gezorgd dat alle leden een eigen e-mailadres
hebben en dat documenten kunnen worden gedeeld in Google Drive. Daarnaast
heeft de CWR een eigen website, Facebook- en Twitterpagina die door de werkgroep
Communicatie worden beheerd. De communicatie vanuit de Coöperatieve Wijkraad
wordt deels ondersteund door Gemeente Groningen.

Activiteiten
Als CWR willen we zichtbaar zijn in de wijk. Afgelopen jaar werd door de werkgroep
Activiteiten overlast van hondenpoep op ludieke wijze bij de Jumbo onder de
aandacht gebracht. In september waren we met een kraam aanwezig tijdens de
start van de nationale week van Gezondheid. De werkgroep denkt nog na over
vervolgactiviteiten tijdens het honderdjarig bestaan van de Oosterparkwijk in 2019.

Regelaars
Deze werkgroep bestaat onder andere uit de voorzitter en de secretaris van de
Coöperatieve Wijkraad. De werkgroep houdt zich bezig met het voorbereiden van
de openbare vergaderingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor wijkbewoners.
Ingekomen stukken worden via de werkgroep Regelaars opgepakt en bij de juiste
werkgroep neergelegd om mee aan de slag te gaan.
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Leden Coöperatieve Wijkraad
2017 – 2018
De 17 leden van de Coöperatieve Wijkraad kunnen maximaal 2 jaar lid zijn. Een
groot aantal van hen is volgend jaar dan ook nog actief betrokken. Hieronder
vind je een volledig overzicht van alle leden die afgelopen jaar zijn toegetreden
tot de Coöperatieve Wijkraad.

Huseen Yasin

Jan Pieter
Loopstra
Raadslid

Tjarda
Wietsma

Thea Bakhuys

Amrut Sijbolts
Raadslid

Aletta de Boer

Margriet
van der Werf

Edward
Koopmans
Raadslid

Mirjam Rinkel

Lottie
Roelfsema

Petra Brouwer
Raadslid

Maarten
Klaassen

Henk Wierenga

Arend Jan
Wonink
Raadslid

Lennart
Kloppenburg

Koosje van
Doesen
Raadslid

Margaret
Tholen
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Blog: Thea Bakhuys

Onbekend maakt
onbemind
Vorig jaar ben ik meerdere keren door de media benaderd
voor een interview. Afgelopen november, vlak na de
gemeenteraadsverkiezingen, klopte Dagblad van het Noorden bij mij
aan. 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 kunt stemmen als de gemeenteraadsverkiezingen aankomen. 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 op de open vergaderingen van de coöperatieve
wijkraad en met gemeenteraadsleden in gesprek te gaan. Kun je meteen mee
discussiëren over wat jij wilt verbeteren in de wijk!
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Financiën
De CWR heeft voor de periode van 2 jaar € 200.000,- beschikbaar om te besteden
in de wijk. De CWR heeft ook besloten om geld vrij te maken voor kleine
bewonersinitiatieven. Deze zijn ‘door, voor en met de Oosterparkwijk’ en kosten
niet meer dan €1500. Drie leden van de Coöperatieve Wijkraad mogen hier over
besluiten.
Uitgaven in 2018
In de tabel hiernaast zijn alle uitgaven over 2018 op een rij gezet. Ook toezeggingen
voor subsidies in 2019 waar in het kalenderjaar 2018 over gestemd is zijn in deze
tabel meegenomen. De uitgaven zijn opgedeeld in verschillende categorieën:
•

Ondersteuning
Alle uitgaven die belangrijk zijn om de Coöperatieve Wijkraad goed te 		
laten werken, zoals het huren van vergaderlocaties en het zorgen voor een
professionele notulist bij elke vergadering

•

Activiteiten en projecten Coöperatieve Wijkraad
Alle uitgaven die zichtbaar in de wijk zijn teruggekomen
of op de planning staan voor 2019.

•
Inzet Wijkpanel
		
Kosten voor de ondersteuning vanuit het wijkpanel. Uigaven die hiermee
te maken hebben, zorgen ervoor dat 390 wijkbewoners online konden 		
samenkomen. Vanuit huis deelden ze zo ideeën en gaven ze feedback op
ideeën van de Coöperatieve Wijkraad
•		
Subsidies
		 Uitgaven die zijn gedaan naar aanleiding van ideeën van bewoners
en organisaties in de wijk. Al deze ideeën worden door de initiatiefnemer
persoonlijk gepresenteerd tijdens de open vergaderingen, waarna er 		
gestemd wordt door de Coöperatieve Wijkraad.
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Ondersteuning
Google Drive abonnement: mail en drive

545,66

Afscheidscadeaus

119,28

Zaalhuur, consumpties en vergaderingen

2780,36

Notulist vergaderingen

2.520,00

Wijkkrant advertenties

600,00

Activiteiten en projecten
Coöperatieve Wijkraad
Promotieactiviteiten hondenhalte

1.417,00

en B-Slim
Subsidie afvalproject bus

22.450,00

Aanschaf 6 hondenhaltes

6.390,00

Inzet Wijkpanel
Software en online

6.500,00

ondersteuning Wijkpanel

Subsidies
Subsidie kranslegging
73e Bevrijdingsdag

Werkgroep ONS

741,84

Subsidie 3x kleurrijk buffet

Stichting Ik Trakteer

1.500,00

Subsidie opfleuren fietsenstalling Gouden-

Bewoners Goudenregenplein

3.960,00

Subsidie workshop afvalbakken

Bewonersorganisatie Oosterpark

2.995,00

Subsidie ateliers Borgmanschool

Basisschoolbestuur i.s.m. VRIJDAG

20.000,00

regenplein

en Siebe Jan Boumaschool

Totaal

72.519,14
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Wijkpanel
Het Wijkpanel is in 2018 vijf keer bevraagd. Twee keer is het Wijkpanel
online in gesprek geweest over de wijk en over verkeer.
In het eerste online gesprek over de wijk is een top drie ontstaan met voor
de wijk belangrijke onderwerpen:
•
Aanpakken zwerfvuil en hondenpoep
•
Verkeersveiligheid verbeteren
•
Sociale cohesie bevorderen
De CWR is hiermee aan de slag gegaan.
De drie vragenlijsten die volgden, gingen over afval, verkeer en over een
subsidie voor kunstateliers op de scholen.
Uit de vragenlijst over afval kwam naar voren dat 2/3 van de wijkbewoners
hondenpoep een probleem vindt. Ook bij het weggooien van grofvuil
worden door een groot deel van het wijkpanel problemen ervaren.
Uit de vragenlijst over verkeer leerde de Coöperatieve Wijkraad dat een
aantal verkeerssituaties door veel wijkbewoners als hinderlijk of gevaarlijk
worden ervaren.
De laatste keer dat het Wijkpanel werd bevraagd was in december. De
CWR wilde graag instemming van het Wijkpanel met de voorgenomen
financiële bijdrage voor de cultuur-/kunstateliers. 147 bewoners hebben
gereageerd op het voorgenomen besluit van de CWR, 80% was akkoord.
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Wie deden er mee

P
Onoverzichtelijke
kruising
Wielewaalplein /
Zaagmuldersweg

Onveilig
oversteken
Petrus Campersingel

258
31
582

deelnemers vulden
online vragenlijst in

deelnemers online
gesprek maandag 19
november

Te hard rijden
Florakade

Te hard rijden /
Onveilig oversteken
Zaagmuldersweg

Onoverzichtelijke
kruising
Linneausplein /
Zaagmuldersweg

Samen stuurden ze
berichten

Onveilig
oversteken
Damsterdiep

Wie zit in het
Wijkpanel

leeftijden

120
98

Onoverzichtelijke
kruising
Damsterdiep /
Zaagmuldersweg

89

48

1624

35

2534

3550

5064
Man

65+

196
194

Vrouw

totaal aantal wijkpanel
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390

11 december online
gesprek Wijkpanel
Maandag 11 december ging het
Wijkpanel voor het eerst online met
elkaar in gesprek. De belangrijkste
onderwerpen die aan bod kwamen?
Dat zijn straat- en zwerfvuil;
verkeersveiligheid en sociale cohesie.

19 oktober loting
Wijkwethouder Roeland van der
Schaaf kreeg een belangrijke envelop
overhandigd. Daarin zat de uitslag van
de twee lotingen die eerder op de dag
waren gedaan. Loting 1 voor de elf
wijkbewoners die een plekje krijgen
in de Wijkraad. Loting 2 voor de 400
wijkbewoners die in het Wijkpanel
zitting mogen nemen.

10 februari
Startdag
Coöperatieve
Wijkraad
De leden van de CWR
maakten kennis met elkaar
en bespraken onderwerpen
om mee aan de gang te
gaan. Het eerste onderwerp
dat naar boven kwam
bij het Wijkpanel én de
leden van de Coöperatieve
Wijkraad: Pak hondenpoep
en zwerfvuil aan!

21 maart
Coöperatieve
Wijkraad is
compleet
De laatste twee ingelote
wijkbewoners zeggen JA!
tegen deelname aan de
Coöperatieve Wijkraad. De
Wijkraad is compleet.

30 maart Wijkraadlid
Elbart Luth plotseling
overleden

2018

2017

Terugblik 2018

20 april – 13 mei

Het vreselijke nieuws was een
klap voor vrienden en familie. Ook
de Coöperatieve Wijkraad wordt
diep geraakt door dit bericht.
De leden van de Coöperatieve
Wijkraad hebben Elbart Luth
in drie maanden leren kennen
als een warm, toegankelijk en
beminnelijk mens.

7 juli
Eén van de oplossingen die wordt onderzocht,
is het plaatsen van hondenhaltes in de
wijk. Om te onderzoeken of de wijk dit ook
een goed idee vindt, gaan leden van de
Coöperatieve Wijkraad de straat op met
een voorbeeld van een mogelijke nieuwe
hondenhalte.
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De Coöperatieve
Wijkraad ondervraagt
het Wijkpanel
over een eerder
aangedragen
onderwerpen,
namelijk afval.
De antwoorden
bevestigen het beeld
dat de wijkraad heeft.
Er zijn veel klachten
over afval. Met
name hondenpoep
wordt als een groot
probleem ervaren.
Voor de Coöperatieve
Wijkraad wordt dit het
eerste speerpunt om
aan te werken.

27 September
De Coöperatieve Wijkraad
vergadert voor de eerste keer
openbaar! Dat betekent dat
wijkbewoners mee kunnen
kijken, denken en praten. Een
belangrijk speerpunt van de
Coöperatieve Wijkraad is dat
plannen voor en door de wijk
zijn bedacht.

19 november
Het Wijkpanel gaat na het
invullen van een vragenlijst
online in gesprek met 31
wijkbewoners om samen te
bepalen hoe de Oosterparkwijk
een verkeersveiliger wijk zou
kunnen worden. De resultaten
worden inzichtelijk gemaakt in
een infographic. (Zie pagina 13)

20 december
Drie leden van de gemeenteraad nemen afscheid van de
Coöperatieve Wijkraad. Edward Koopmans, Arend Jan
Wonink en Petra Brouwer verlaten de gemeenteraad
en daarmee ook de Coöperatieve Wijkraad. Het
drietal zal in 2019 worden opgevolgd door drie nieuwe
gemeenteraadsleden

24 december
De vragenlijst naar de subsidie
voor de schoolateliers sluit. 147
leden van het Wijkpanel zeggen
in overgrote meerderheid
‘JA!’ tegen meer kunst in de
Oosterparkwijk.

20 December
Voor het legen van afvalbakken en
het vervoeren van personen in de
wijk schaft de Coöperatieve Wijkraad
een multifunctioneel busje aan, om
in te zetten in de Oosterparkwijk.

Vragen van bewoners aan de Coöperatieve Wijkraad in 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oosterhamriktracé – Status: Loopt nog
Verkeersoverlast – Status: Wordt opgenomen door de werkgroep Veiligheid
Vuurwerkoverlast – Status: doorverwezen naar gemeente
Probleem met gebrek aan parkeerplaatsen – Status: gesprek gevoerd met bewoners
Onveilige oversteekplaatsen Zaagmuldersweg – Status: wordt opgepakt door werkgroep veiligheid
Meedenken inrichting binnenplaats/ tuin Wij – Status: Wordt opgepakt door de werkgroep activiteiten
Meedenken groenvoorziening nieuwe scholencomplex - Status: Wordt opgepakt door de werkgroep activiteiten.
P. Campersingel bouw studentenwoningen – Status: bemiddeld voor een gesprek met wethouder
Verduurzaming/ vergroening – Status: gesprek volgt met deze bewoners.
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Coöperatieve Wijkraad in
de media
Uit DVHN, 8 januari Lieke van den Krommenacker

De Oosterpark: meer
kunst, minder afval
Bewoners van de Oosterparkwijk in Groningen schaffen een busje aan om
de buurt zwerfvuilvrij te houden. Ook komen er twee kunstateliers
voor kinderen. Aldus heeft de coöperatieve wijkraad besloten, die eind
2017 in de Oosterparkwijk is geïnstalleerd.In de raad, die zich buigt over
de toekomst van de buurt, zetelen elf bewoners en zes raadsleden. Zij
nemen beslissingen over de gang van zaken in de wijk, daarbij geadviseerd
door een (online) wijkpanel van vierhonderd inwoners. (...) Zodoende
krijgt de buurt binnenkort extra afvalbakken en een aantal zogeheten
hondenhaltes voor hondenpoep. Met het nieuwe autobusje kan het
verzamelde afval straks gemakkelijker worden opgehaald. In de bus is
plaats voor zeven personen en bagage. Van der Werf: „Zo kunnen we het
ook gebruiken voor als iemand eens een keer een koelkast van de ene naar
de andere kant van de wijk moet verhuizen.”
Maakplekken
Naast geld voor een busje, investeert de raad ook twintigduizend euro in
het oprichten van een twee wijkateliers, een buurtinitiatief
waarbij amateurkunstencentrum Vrijdag, kinderopvangorganisatie SKSG,
de Siebe Jan Boumaschool, de Borgmanschool en de Hanzehogeschool
de handen ineen slaan. De ateliers moeten maakplekken worden waar
kinderen en ouders voor wie het niet vanzelfsprekend is, in aanraking
komen met kunst en cultuur. De beoogde locatie voor de ateliers, die in
februari open gaan, is de gymzaal in de Vinkenstraat.
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Uit NRC, door Clara van de Wiel. 7 maart 2018

Pionieren met de
wijkraad
Wat doen burgers zelf, met of zonder de politiek? Een experiment
waarbij de inwoners de vrije hand krijgen.
Ze kwamen uit alle delen van de wijk en kenden elkaar niet. Ervaring
met bestuur, beleid en inspraak hadden de meesten evenmin. Maar
toen de Coöperatieve Wijkraad in de Groningse Oosterparkwijk
zopas bijeenkwam, was men het over de eerste prioriteit direct eens:
hondenpoep.
Waar het over moet gaan? Dat bepaalt de raad zelf. Maar achter de
zeventien leden zit nog een Wijkpanel, van vierhonderd wijkbewoners,
ook geloot, die online kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. Zo
moet de wijkraad „beslissen zoals de wijk zou beslissen”, hoopt Brander.
In de Oosterparkwijk wordt gepionierd: zo’n wijkraad met gelote burgers
en raadsleden is er nog nergens. Wel lonkt loten vaker, als manier
om andere burgers te laten participeren dan de usual suspects.

Eerste daad wijkraad
Oosterparkwijk: weg met
zwerfvuil en poep
Frank von Hebel 12 februari 2018, uit Dagblad van het Noorden
De eerste officiële beslissing van de coöperatieve wijkraad in de
Oosterparkwijk is een feit: er moet een einde komen aan het zwerfvuil
en de hondenpoep.
De wijkraad, die zelfstandig beslissingen over het wel en wee in de wijk
mag nemen, kwam zaterdag voor de derde keer bijeen. De raad is een
experiment en telt zeventien zetels, elf wijkbewoners en zes raadsleden.
De wijkbewoners worden door loting aangewezen, maar tot nu toe
hebben er negen ingestemd.
,,De laatste twee zijn moeilijk te vinden’’, zegt projectleider Frank Brander
die het experiment namens de gemeente begeleidt. ,,Mensen geven onder
meer aan dat ze het druk hebben. Maar we blijven zoeken en mensen
benaderen.’’ Maar toch ligt er nu een besluit. Brander: ,,Uit gesprekken
met het wijkpanel blijkt
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Groot Groningen, door Mathijs, 26 januari 2018

"Als er één wijk in de stad
is waar bewoners een
mening hebben en niet
onverschillig zijn, is het
wel de Oosterparkwijk"
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Contactgegevens
en meer informatie

Bouwgroep Coöperatieve Wijkraad

Mail: cooperatieve.wijkraad@groningen.nl

Frank Brander

Website: cooperatievewijkraad050.nl

Telefoon: 06-38544815

Volg Coöperatieve Wijkraad op Facebook!
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