Anderhalf jaarverslag
2019 -2020
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Voorwoord

Willem van der Veen

Margriet van der werf

Na een jaar deel te mogen hebben genomen als
wijkbewoner in de Coöperatieve Wijkraad, merk
je goed wat er leeft in eigen buurt. Uit mijn eigen
ervaring is het leuk als de buurtbewoners je
herkennen en een beroep op je doen voor advies of
komen met een goed idee. Ik vind de inbreng van de
jeugd in de wijk erg leuk om te zien. Er zijn geweldig
mooie prullenbakken gemaakt, die nu door de hele
wijk hangen. Er is een werkplekje waar kinderen
leuk kunnen knutselen. Er staat nog een aantal zeer
interessante veranderingen in de wijk te gebeuren,
zoals de aanpak van de zaagmuldersweg. Mooie
dingen om naar uit te kijken!

Tweeëneenhalf jaar; als je er voor staat lijkt het een
lange periode, achteraf was het een vloek en een
zucht. Ik kijk terug met zowel positieve als negatieve gevoelens. Positief vanwege de inzet van zoveel
wijkbewoners en raadsleden die met zijn allen hun
schouders onder dit project hebben gezet om het
te laten slagen, negatieve gevoelens de lange zoektocht en toch de vraag wat is en was nu onze zeggingskracht. Bij aanpak van grotere projecten loop
je toch tegen de traagheid van het systeem aan en
de (soms niet) welwillende ambtenaren om iets in
een vlot tempo geregeld te krijgen.

Wietse de Boer
Als wijkbewoner en lid van de wijkraad ben ik sinds september
2019 actief voor de wijk. Stond 2018 voornamelijk in het
teken van het opzetten van de wijkraad en de voorbereiding,
2019 was voornamelijk gericht op het verder vormgeven,
het ontwikkelen en uitvoeren van de gemaakte plannen,
zoals “Altijd Een Goed Idee”. Zo kunnen we terugkijken
op de twaalf ideeën van wijkbewoners die door en met de
wijk zijn gekozen en op dit moment worden gerealiseerd. In de
uitvoering van de plannen, merken we dat de samenwerking
met de gemeente beter kan, we stuitten soms voor ons gevoel nog weleens op onbegrip en weerstand.
Tegelijkertijd begrijpen we ook steeds beter dat het geen ambtelijke onwil is, maar dat de gemeentelijke
organisatie tijd nodig heeft om onze nieuwe manier van werken toe te passen in gemeentelijke uitvoering.
We weten dat we elkaar nodig hebben om al het mooie van de Oosterparkwijk te behouden en verder
te ontwikkelen. Ik ben trots op de prijs die de CWR heeft gewonnen voor politieke vernieuwing, maar de
grootste prijs die je kunt krijgen is wonen in de Oosterparkwijk.
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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 benoemd 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.
Verloop
Waar de focus in 2018 lag op het leren kennen van de wijk, heeft de Coöperatieve
Wijkraad zich in 2019 en 2020 gericht op het samen bedenken en uitvoeren van
concrete veranderingen in de wijk. In de open vergaderingen wisten wijkbewoners
de Coöperatieve Wijkraad goed te vinden met hun ideeën en natuurlijk hadden de
leden ook zelf plannen voor de wijk. Uit deze plannen is er in de wijk ruimte
gemaakt voor kunst op basisscholen, is hondenpoep en zwerfvuil aangepakt als
thema en is er een buurtbus aangeschaft die als multifunctioneel vervoer kan
dienen in de wijk.
Altijd een goed Idee
Om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij besluiten voor de wijk is in 2019
Altijd een Goed Idee opgezet. Wijkbewoners dienden meer dan 60 nieuwe ideeën
in voor de Oosterparkwijk en meer dan 1000 wijkbewoners brachten hun stem uit
tijdens de stemdagen in november. Uiteindelijk kwamen 12 ideeën uit de bus waar
de initiatiefnemers samen met de leden van de Coöperatieve Wijkraad mee aan de
slag zijn gegaan. 7 ideeën zijn op dit moment al te bewonderen in de wijk!
Vergaderingen
De Coöperatieve Wijkraad vergadert 1 keer in de maand met uitzondering van de
schoolvakanties. Er is 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 is
gekozen voor wisselende vergaderlocaties in de wijk, namelijk ‘Ons Belang’ en ‘Avanti’.
Door de komst van het coronavirus werden de open vergaderingen sinds maart in een
online omgeving gehouden.

Naast de Coöperatieve Wijkraad is er een Wijkpanel. Het Wijkpanel bestond in zomer 2020 uit
397 ingelote wijkbewoners 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 8.
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Werkgroepen
De Coöperatieve Wijkraad werkte de afgelopen twee jaren 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 worden aangedragen door het Wijkpanel en door wijkbewoners die naar
de vergadering komen. Ook komen onderwerpen voort uit de gesprekken met
organisaties en uit de leden zelf. Hieronder vind je een overzicht van werkgroepen
die in het afgelopen anderhalf jaar actief zijn geweest in de Oosterparkwijk.

Milieu

De werkgroep Milieu houdt zich bezig met het groen en de straten in de wijk. De
afgelopen anderhalf jaar lag de focus op de volgende onderwerpen:

Honden
In 2020 hebben we met een aantal hondenbezitters gesproken. Er is onder andere
nagedacht over een omheind losloopveld in het Oosterpark, zodat aangelijnde
honden ook in het park kunnen wandelen zonder belaagd te worden door
loslopers. Naast de plannen voor een dergelijk gebied is er ook doorgepraat over
de opruimplicht, aaneensluiting van losloopgebieden en een hondenraad die
direct contact kan leggen met een gemeenteambtenaar om over onderwerpen te
overleggen. We juichen toe als hondenbezitters goed met elkaar in gesprek zijn. Ook
hebben we als eerste wijk in de stad op veler verzoek hondenhaltes met poepzakjes
op veel plekken in het park geplaatst en lijkt het systeem goed te werken.

Buurtbus
In 2019 kwam de buurtbus in de Oosterparkwijk, gesubsidieerd door de
Cooperatieve Wijkraad. De bus heeft een driedubbele functie gekregen: vervoer
van personen, spullen en afval. De Buurtbus is heel zichtbaar met kleurige
bestickering. De Buurtbus (met als uitvalsbasis Het Oude Politiebureau) is
voornamelijk druk geweest met het afvoeren van afval: vijf dagen per week worden
20 adoptieprullenbakken en 5 hondenhaltes geleegd. Ook wordt de bus ingezet om
grofvuil op te halen bij mensen die dit niet zelf kunnen, dit is ook gedaan tijdens de
grofvuilactie in december 2019 waar meer dan 15 volle containers zijn afgevoerd.
Tenslotte wordt de bus ook ingezet voor wijkaccommodaties, tijdens wijkactiviteiten
en -evenementen en het vervoer van bewoners naar bijvoorbeeld de huisarts of
ziekenhuis. De chauffeurs van de bus hebben werkervaringsplekken via WerkPro, en
er zijn veel vrijwilligers actief.

Verkeer

Uit de enquête onder het wijkpanel bleek dat de Zaagmuldersweg als meest
onveilige straat wordt ervaren. Voordat we overgingen tot het maken van een plan,
zijn er onderzoeken gedaan om te kijken hoe hard auto’s rijden op deze weg en of
we automobilisten konden motiveren om hun snelheid te minderen. De uitslag van
de onderzoeken was dat veel automobilisten zich aan de snelheid houden, maar dat
fietsers en voetgangers zich toch niet altijd veilig voelen op de weg.
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We willen dit gevoel van onveiligheid tegengaan door betere verlichting, meer
fietsstroken, het verven en uitbreiden van zebrapaden en door twee zijwegen
te transformeren tot uitritten. Door de coronacrisis lopen de aanpassingen wat
vertraging op. Naast het project rondom de Zaagmuldersweg, richten we ons ook op
overlast van fietsers en scooters in de wijk. We laten extra verkeersborden plaatsen
in het park om een aantal verkeerssituaties te verduidelijken.

Sociale Cohesie

De werkgroep sociale cohesie heeft er zich voornamelijk gericht om van het
Linnaeusplein een aantrekkelijke plek. Na signalen te hebben gekregen over overlast
aldaar, hebben studenten een uitgebreid onderzoek gedaan en een aantal
aanbevelingen gedaan. We hebben ook zelf gesprekken gevoerd met wijkbewoners
over hun wensen rondom het plein. Het was de bedoeling dat we 3 tekeningen
zouden laten maken waar de wijk een keuze uit kon maken, maar corona zorgt voor
vertraging van dat plan. Wel is zeker dat het plein een opschoon en opleukbeurt
krijgt en wat fleuriger wordt. Een mooie start is de herplaatsing van het monument
Swint, waar we als Coöperatieve Wijkraad zorgen dat het monument vast omringd
wordt door mooie bloemen.

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 anderhalf jaar ging een groot deel van de communicatie
over de campagne rondom Oosterpark Altijd een Goed Idee. De werkgroep heeft
hiervoor posters laten ontwikkelen, de Facebookpagina bijgehouden en meegedacht
over de inrichting van de website waar Altijd een Goed Idee een plekje op kreeg.
De communicatie vanuit de Coöperatieve Wijkraad wordt deels ondersteund door
Gemeente Groningen.

Regelaars

Deze werkgroep bestaat onder andere uit de voorzitter en de secretaris van de
Coöperatieve Wijkraad. De werkgroep bereidt de openbare vergaderingen voor en
is het eerste aanspreekpunt voor wijkbewoners. Binnengekomen e-mails worden via
de werkgroep Regelaars opgepakt en bij de juiste werkgroep neergelegd om mee
aan de slag te gaan. Door het coronavirus heeft de werkgroep opnieuw nagedacht
over een manier om vergaderingen toch openbaar te kunnen blijven houden. Er zijn
nieuwe online vergadermethoden ontwikkeld, zodat wijkbewoners altijd kunnen
blijven meedoen en meedenken met de Coöperatieve Wijkraad.
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Wijkpanel
Het Wijkpanel bestond in 2019 en 2020 uit 397 ingelote wijkbewoners van 16 jaar en
ouder. Het wijkpanel wordt altijd betrokken bij besluitvorming over onderwerpen. In
de afgelopen anderhalf jaar kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

11-17 februari 2019
Online vragenlijst over Jongerencentrum Oosterpark (JOP).
Voor een onderzoek over de huidige en gewenste situatie bij het Jongerencentrum
Oosterpark, schakelde een studente van de Hanzehogeschool het wijkpanel in.
7-19 mei 2019
Online vragenlijst over duurzaamheid
De werkgroep duurzaamheid legde hun plannen voor aan het wijkpanel om te kijken
of deze aansloten bij de mening van de wijk.
15-23 juni 2019
Online vragenlijst over de Zaagmuldersweg
De werkgroep verkeer vroeg om input van de wijk over de aanpak van de
zaagmuldersweg.
1-10 november 2019
Online stemmen over Zaagmuldersweg
Vanuit de werkgroep verkeer werden de plannen om de Zaagmuldersweg aan te
pakken op verschillende punten getoetst bij het wijkpanel. Van de 211 wijkbewoners
die de vragenlijst invulden, stemden 186 voor de plannen.
18 november – 1 december 2019
Altijd een Goed Idee
Tijdens Altijd een goed idee konden alle wijkbewoners stemmen op ideeën. Het wijkpanel is in deze maanden apart ingelicht over Altijd een Goed Idee met de oproep
om eigen plannen in te brengen en om hun stem uit te brengen.
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Leden 2019-2020

Huseen Yasin

Jan Pieter
Loopstra
Raadslid

Wietse de Boer

Thea Bakhuys

Amrut Sijbolts
Raadslid

Aletta de Boer

Margriet
van der Werf

Yaneth Menger
Raadslid

Mirjam Rinkel

Jan Visser
Raadslid

Chiel
Schuppers

Fransien
Volgenant

Henk Wierenga

Willem van
der Veen

Jeffry van
Hoorn
Raadslid

Koosje van
Doesen
Raadslid

Margaret
Tholen
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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.

2019 CWR
Ondersteuning
Google Drive abonnement: mail en drive

911,4

Afscheidscadeaus

52

Zaalhuur, consumpties en vergaderingen

3387

Notulist vergaderingen

3.312,75

Lidmaatschap LSA

50

Bezorging en drukwerk

436

Wijkkrant pagina's

400

Activiteiten en projecten CWR
Verkeersprojecten Zaagmuldersweg

21.500

Altijd een goed idee budget ideeën

24.850

Altijd een goed idee campagne

2418

Subsidies
Subsidie kranslegging Bevrijdingsdag

100

Kranslegging rouwkrans CWR

138

Subsidie kleurrijk buffet

3.485

Subsidie 100 jr Oosterparkwijk

17.000

Subsidie workshop afvalbakken

4.245

Subs.koningsdag Oosterparkwijk

500

Subsidie Moestuinbakken

1.260

Subsidie Busuitje Duinenzathe

750

Subsidie Riciotti ensemble

1.500

Subsidie buurtbarbeque Hortensialaan

400

Subsidie ouder en kindactiviteiten

250

86.944,26
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2020, tot 14 juli
Ondersteuning
Google drive abonnement: mail en drive

915,20

Boeketten

96

Zaalhuur, consumpties en vergaderingen

833

Notulist vergaderingen

1.567,50

Lidmaatschap LSA

50

Wijkkrant pagina's

400

Activiteiten en projecten CWR
Altijd een goed idee Bordjes

1.031,50

Kosten weghalen snoeikorf

500

Subsidies
Subsidie kleurrijk buffet

900

Subsidie ouder en kindactiviteiten

250

Subsidie kranslegging

60

Subsidie peukenbakken

7743

14346,20

Budget:

200.000

Totaal van 2018
Totaal van 2019
Totaal van 2020
Totaal 2018-2020:
Te besteden:

72.519,14
86.944,26
14.346,08
173.809,60
26.190,40
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Uitslag Oosterpark Altijd een Goed Idee
Met deze 12 goede ideeën gaat de wijk aan de slag

Twee maanden lang konden wijkbewoners ideeën inbrengen en stemmen op ideeën van andere wijkbewoners.
Het doel? Om 25.000 euro te besteden zoals de wijk het zou besteden. En dat is gelukt! Met meer dan 1000
stemmen op ideeën hebben we een ontzettend goed beeld gekregen van wat de wijk graag zou willen. Dat
is mede te danken aan het enthousiasme van de wijkbewoners zelf. Er verschenen promotiefilmpjes op
Facebook, flyers werden uitgedeeld en in buurtapps stroomden oproepjes binnen om te stemmen op ideeën.
Na al deze inspanning is het tijd om de uitslag bekend te maken. Met trots presenteren we hieronder de 12
meest gekozen ideeën voor de wijk!

Zeilbootje Gorechtvijver

€150

Michiel Hoving bouwde eerder al een zeilbootje dat rondzeilt in de
Gorechtvijver. Zijn voorstel is om nieuwe bootjes bouwen die professioneel in
elkaar zitten en jaren meegaan. Aan de reacties op de website te zien, willen
veel Oosterparkers de belevenissen van de nieuwe zeilboot meemaken! Een
bescheiden voorstel dat veel steun vond in de wijk.

Prachtige bloemenvelden aan het
Van Starkenborgkanaal

€2700

“De wijk kan wel wat kleur gebruiken!”, met deze uitspraak begint Linda haar oproep
voor meer bloemen in de wijk. Het geeft meer kleur en vrolijkheid én is goed voor
bijen en vogels. Op de website verschijnen al veel reacties van bewoners die graag
meehelpen met zaaien, dus we verwachten binnenkort een zee aan kleurrijke
bloemen in de wijk!

Een AED en reanimatiecursussen, daar red je
levens mee!

€2500

Door een eigen ervaring kwam Tria erachter hoe belangrijk AED’s in de buurt eigenlijk
zijn. In oktober kon ze samen met een collega iemand op straat reanimeren dankzij
een aanwezige AED in de straat. Tria’s idee is om AED’s in de wijk 24 uur per dag
bereikbaar te maken en reanimatiecursussen aan te bieden. Een verstandig idee en
dat zien we ook terug in de reacties van wijkbewoners.

Nix afval!

€400

Stichting de Jonge Onderzoekers stelt voor om afval een heel nieuw leven te geven.
Spijkerbroeken, colablikjes en oude elektronicaonderdelen kunnen namelijk tot heel
veel mooie dingen worden omgetoverd. De stichting wil graag op woensdagmiddagen
met de jeugd uit de wijk aan de slag om van afval weer iets moois te maken. Dat gaat
verspilling tegen en is gewoon ontzettend gezellig.

Voor het grijpen! Leensysteem
Het Zwerfvuilteam loopt elke maandagmorgen door de straten van de wijk. Ze horen
vaak van mensen dat ze graag willen helpen maar overdag bijvoorbeeld aan het werk
zijn. Met een grijpstok leensysteem in het park kan je afval-grijpen op het moment dat
het jou uitkomt. Want als je buiten wilt zijn en daarbij iets nuttigs kunt doen ligt deze
mogelijkheid met dit idee voor het grijpen. Zo kan je daadwerkelijk van nut zijn voor
het milieu en voor je wijk. Zonder dat je vieze handen krijgt!
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€900

Eetbaar groen in de wijk

€3500

Het voorstel van Christel, Jolanda en Ria is om meer notenbomen in de wijk te laten
planten. Notenbomen zijn gemakkelijker te onderhouden dan vruchtbomen, maar
leveren wel eetgenot op voor de hele wijk. Ook is het een mooie manier om elkaar te
ontmoeten tijdens het plukken in de herfst. Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat en
komen jullie graag tegen tijdens het plukken, dames!

Hier begint de zee!

€950

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van Oosterparkers. Het zwerfvuilteam
wil graag de wijk op een andere manier laten zien dat zwerfvuil schadelijk is. ‘De zee
lijkt ver weg, maar de plastic soep begint in de stad!’. Door informatiebordjes naast
de goten van de straat wil het team bewustwording creëren. We zijn ontzettend blij
met jullie inzet en benieuwd naar het eindresultaat van dit idee!

Snoeikorf voor tuinafval

€2250

Jammer toch dat groen afval bij ons in de wijk niet apart wordt ingezameld? Jammer toch
dat dat allemaal in de ondergrondse container verdwijnt? Vooral tuinafval stopt Anne
liever niet graag in een vuilniszak. Daarom wil zij graag een snoeikorf voor tuinafval in het
Pioenpark. Iedereen kan daar z’n snoeiafval kwijt. Deze korf wordt van tijd tot tijd geleegd
zodat er weer ruimte is voor nieuwe takken, bladeren en uitgebloeide bloemen.

Tafeltennistafel: de nieuwe ontmoetingsplek voor
8 tot 88

€3000

Sybolt de Jong stelt voor om tafeltennistafels te laten plaatsen in de speeltuin bij
het Kooikerplein. Geïnspireerd door een bezoek aan Berlijn, waar Sybolt ze op elke
straathoek terugzag, stelt hij nu voor om een eerste tafel in de Oosterparkwijk neer te
zetten. We spelen graag binnenkort het eerste potje, Sybolt!

Minibieb
Nienke, Annemarie en Liesbeth willen graag een boekenkast op straat, waar iedereen

€1500

gratis een boek kan lenen of juist een mooi boek kan achterlaten. Naast deze
boekenkast, die op meerdere plekken kan worden neergezet in de wijk, willen ze ook
lees-activiteiten organiseren voor jong en oud. De drie dames zijn niet de enige boekenwurmen in
de wijk, want er werd veel gestemd op dit idee! Een mooie toevoeging voor de wijk en we leggen
er zelf ook graag een boekje of twee neer binnenkort.

Speeltuin Kooijkerplein speelbaar houden
Waar de speeltuin aan het Kooijkerplein in de lente en zomer bruist van de activiteit,
is de plek in de herfst en winter donker en veel minder bezocht. Genoeg reden voor

€4000

Mirjam om een idee in te dienen voor sfeerverlichting in de donkere maanden, zodat
de speeltuin het hele jaar benut kan worden. Een onwijs goed idee en deze mening
wordt door vele wijkbewoners gedeeld! We verwachten dan ook sprookjesachtige
gezelligheid aan het Kooijkerplein nadat het plan is uitgevoerd.

De Paradijsvogeltuin
De Paradijsvogeltuin wordt een plek waar wijkbewoners geïnspireerd kunnen raken en
waar dromen van wijkbewoners kunnen samenkomen en werkelijkheid kunnen worden.

€3000

Met het budget kunnen onder andere moestuintjes aangelegd worden en wordt het
een mooie openbare plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Samen met de bewoners die ideeën hebben ingebracht gaan we de komende tijd aan de
slag om de ideeën uit te voeren in de wijk. We houden je op de hoogte van de vorderingen
via de wijkkrant, onze Facebookpagina en onze website, www.cooperatievewijkraad050.nl.
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Totaal:
€24.850

Terugblik 2019 - 2020
10 mei 2019 Hondenhaltes worden
geverfd op de Borgmanschool
Om overlast van hondenpoep in de wijk tegen te
gaan worden er hondenhaltes aangeschaft die elk
worden voorzien van een unieke vrolijke tekening,
gemaakt door kinderen uit de wijk.

14 juni 2019 Feestelijke
opening Hondenhaltes
Studenten van Stichting move
organiseren een wandeltocht
met basisschoolleerlingen en
geïnteresseerde wijkbewoners
om de geplaatste hondenhaltes
te bewonderen.

2 oktober 2019 start Altijd een
Goed Idee
De Coöperatieve Wijkraad heeft een primeur!
Op de website stemvan.groningen.nl kunnen
wijkbewoners nu online hun ideeën doorgeven,
waarna er door de hele wijk gestemd kan worden
op goede ideeën. Meer dan 60 ideeën worden
ingediend op de website.

November 2019
Stemmen op het voorstel
Zaagmuldersweg en Wielewaalplein
Het wijkpanel stemt over de aanpak
voor de Zaagmuldersweg. Van de
211 leden die hun stem uitbrengen,
stemmen 186 leden voor de plannen
die in de afgelopen tijd gemaakt zijn.
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2 december 2019 Uitslag
Altijd een Goed Idee
Meer dan 1000 wijkbewoners brengen
hun stem uit tijdens Altijd een Goed
idee. Het resultaat is een lijst met 11
ideeën die nu officieel kunnen worden
uitgevoerd in de wijk.

4 december 2019 Wieke
Paulusma wint Europese prijs met
Coöperatieve Wijkraad
Gemeenteraadslid Wieke Paulusma wint de
European Innovation In Politics Award 2019 met de
Coöperatieve Wijkraad. Hoewel de bokaal op haar
naam staat geeft Wieke Paulusma aan dat de prijs
eigenlijk voor heel Groningen is, ‘de koploper op het
gebied van democratische vernieuwing’.

1 juni 2020 Deze ideeën zijn al zichtbaar
in de wijk
Een half jaar na de uitslag van Altijd een Goed Idee zijn
al 6 ideeën zichtbaar aanwezig in de wijk, waaronder
het ingezaaide bloemenveld aan de Florakade. Ook het
idee dat de meeste stemmen kreeg, het zeilbootje in de
Gorechtvijver vaart inmiddels trots rond op het water.

27 juni 2020 Bezoek Burgemeester en
Wijkwethouder aan de Goede Ideeën
De burgemeester en wijkwethouder Carine Bloemhoff
brachten een bezoek aan de Oosterparkwijk. Ze
maakten ook een rondje langs alle ideeën die zichtbaar
zijn in de wijk.

In de media
De Oosterpark: meer kunst,
minder afval
Uit Dagblad van het Noorden, 8 januari 2019
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.

Peiling

„Vlak nadat we begonnen met de raad hebben we een uitgebreide peiling gehouden
en de leden van het panel gevraagd hoe ze over de wijk denken”, zegt wijkraadsecretaris Margriet van der Werf. „Daar kwam onder meer uit dat driekwart van de mensen heel graag iets wil doen aan het zwerfvuil in de wijk.”
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.

Twee ton voor twee jaar

De Oosterpark is de eerste wijk in Groningen die een coöperatieve wijkraad heeft.
Aan de benoeming van de leden ligt geen stemming maar een loting ten grondslag.
Het experiment duurt in eerste instantie twee jaar, waarin de wijkraad met dank aan
de gemeenteraad twee ton te besteden heeft.
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Coöperatieve Wijkraad laat
bewoners stemmen op ideeën
voor Oosterparkwijk
OOGtv 20 november 2019
De Coöperatieve Wijkraad laat wijkbewoners stemmen op 23 verschillende ideeën
voor de Oosterparkwijk. De organisatie heeft 25.000 euro te besteden en laat de
bewoners bepalen waar het geld voor gebruikt wordt.
De afgelopen maand konden mensen al ideeën indienen bij de Coöperatieve
Wijkraad. Deze werden beoordeeld en vervolgens is een selectie gemaakt van
23 mogelijke investeringen. Men kan via stemvan.groningen.nl een account aanmaken en vervolgens ideeën aan het winkelmandje toevoegen. De mand kan
tot 25.000 euro gevuld worden. Ideeën waarop wijkbewoners kunnen stemmen
zijn onder andere een minibibliotheek, een AED en reanimatiecursussen, en een
hondenspeelplaats.

Nieuwe minibibliotheek
Oosterparkwijk een succes
24 april OOG TV
De nieuwe minibibliotheek in de Oosterparkwijk is een succes. Vorige week is de
bieb geopend en sindsdien is er alweer een hele nieuwe selectie boeken.
De minibieb was een van de elf ideeën met de meeste stemmen bij het project
‘Altijd een goed idee’ van de Coöperatieve Wijkraad van de Oosterparkwijk. Daarom
kregen de drie beheerders 1500 euro om de bieb te realiseren. “Af en toe fiets je wel
eens ergens langs zo’n minibieb en dat vind ik altijd wel van die leuke initiatieven,”
vertelt initiatiefnemer en beheerder Nienke Dokter. “Op een gegeven moment kreeg
ik zo’n hele stapel boeken, ik denk van mijn moeder, en toen dacht ik: wat moet ik
eigenlijk met al die boeken?” Ze vond twee mensen die wilden helpen. “Lezen is
leuk, het is leerzaam, lekker ontspannen…”, legt Liesbeth Weusten uit. “Toen kwam
het idee van de Coöperatieve Wijkraad dat je ideeën kon indienen.”
De bieb is aan de Zaagmuldersweg, buiten Het Kopland. “Het leek ons een mooie
plek om dat hier te doen. Het Kopland was eigenlijk meteen enthousiast, want dit is
de vrouwenopvang en die wilden ook wat verbinding in de wijk.”
Je kan boeken lenen uit de kast, maar ook ruilen. “De bedoeling is eigenlijk dat je of
een boek leent en gewoon later weer terugbrengt, of een boek uit je eigen kast ruilt
met een boek hier,” zegt Dokter. “Dus dan kan je dat boek gewoon houden.”
Er is extra gedacht aan de coronamaatregelen. Zo wordt verwacht dat iedereen de
boeken schoonmaakt. Als het weer kan willen de beheerders in de toekomst vooral
meer activiteiten organiseren. “Een deel van het geld is nu besteed, maar de andere
helft van het geld kunnen we nog gebruiken voor activiteiten,” zegt Weusten. “Daar
zijn we nu over aan het nadenken, want nu in de coronatijd is dat natuurlijk even
wat anders. Het leukste was geweest als we een leuke boekenmarkt konden organiseren en dat het ook een plek is voor ontmoeting. Maar dat gaat natuurlijk nu niet.
Nu is het dus nadenken wat we misschien wat meer online kunnen doen.” De minibieb is onder andere via Facebook te volgen.
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