Wat is het Wijkplatform de Gagels?
Het wijkplatform is een waardevol platform voor de wijk De Gagels. Organisaties zoals de
wijkvereniging, Woonconcept, OmniaWonen, politie, gemeente, scholen en bewoners
praten over de leefbaarheid in de wijk. In overleg met deze bewoners en instanties wordt
gezocht naar verbeteringen. Voorbeelden van onderwerpen
die besproken worden zijn: speelvoorzieningen,
verkeersveiligheid, openbaar groen, het wijkcentrum en de
Iedereen heeft een mening
saamhorigheid in de wijk. Iedere partij geeft aan hoe hij/zij
over de wijk, zo ook ik. Actief
tegen het onderwerp aankijkt en welke mogelijkheden er zijn.
meedenken en meepraten
over de leefbaarheid van
Samen, elk van uit een eigen discipline, zetten de partijen
onze wijk voor bewoners,
zich in voor deze wijk, en
bezoekers en kinderen is voor
willen ze de leefbaarheid in
mij het
de wijk De Gagels
Als woonconsulent ben je
uitgangspunt. Iedereen wil
nauw betrokken bij de
toch wonen waar het goed,
bevorderen.
veilig en prettig wonen is?
Daar kan ik middels het
wijkplatform een steentje aan
bijdragen.
Danny Kurver, Wijkbewoner

Het wijkplatform komt elke
drie maanden bijeen voor
een overleg in het
wijkgebouw. Tijdens deze
bijeenkomst wordt één
onderwerp uitgebreid
besproken en worden er
ook afspraken gemaakt
hoe hier mee verder
gegaan moet worden. Aan het einde van het overleg wordt
er afgesproken wat het onderwerp van het volgende
overleg is. Als het nodig is kunnen verschillen de partijen
zich dan al
voorbereiden door
informatie te
Wij vinden het belangrijk dat het
verzamelen of aan
prettig wonen is in de wijk.
anderen te vragen wat
Signalen die de leefbaarheid
hun mening hierover
beïnvloeden worden in het
wijkplatform besproken. Mijn
is.

leefomgeving van de
huurders. Door een goed
contact op te bouwen met
niet alleen de huurders,
maar ook met andere
partijen in de omgeving van
de huurder ben je goed in
staat om in de meeste
gevallen alert te reageren
op het ontstaan van
probleemsituaties en bijtijds
samen met andere partijen
maatregelen te nemen.
Karla Meijer,
Woonconsulent Omnia
Wonen

ervaring is uitsluitend positief. We
zijn in contact met de bewoners,
samen kun je een eind komen!
Hans Hanema,
Bewonersconsulent
Woonconcept

Tijdens het wijkplatform wordt veel informatie
uitgewisseld en
kunnen er
goede
Als contactfunctionaris krijg ik
afspraken
belangrijke informatie mee voor de
gemaakt
gemeentelijke organisatie waar we
worden. De
vaak iets mee kunnen. Ook kijkt het
leden zijn
platform wat bewoners zelf kunnen
doen en waar de gemeente kan
hierdoor goed
ondersteunen.
op de hoogte van wat er speelt in de Gagels en
Kor
van der Velde
kunnen ieder hun steentje bijdragen.
Contactfunctionaris/beleidsmedewe
Wilt u ook lid worden van het wijkplatform? Neem
rker kernen en wijken
dan contact op met de Wijkkracht. Zij kan u meer
vertellen. Ook kunt u dan vrijblijvend een keertje
meedraaien.
Wijkkracht: Renske de Man, r.deman@timpaanwelzijn.nl, 06-29469986

