Wijkopgaven Zuidwest 2018 in beeld – het proces!
Wat zijn Wijkopgaven?
Wijkopgaven zijn opgaven in de wijk die een duurzame en meerjarige (extra-) inzet vragen, vertaald
in concrete opgaven voor dit jaar: wat willen we bereiken, wat gaan we doen, wat is hiervoor nodig
en welk resultaat hebben we eind 2018 – begin 2019 hierin bereikt? Wat betekent dit voor de
opgave die volgt?

Hoe we de Wijkopgaven in beeld hebben gebracht!
We hebben in 2017 de Wijkopgaven in beeld gebracht. Gebaseerd op heel veel (bestaande en
nieuwe-) inbreng vanuit bewoners & ondernemers, via de vele signalen en analyse hierover, analyse
van de monitor gegevens en ons professioneel inzicht. De volgende stappen hebben we gehanteerd:
1. Als eerste: wat zijn bestaande / lopende zaken die wij nog steeds belangrijk vinden?
Waarover wij al heel actief met bewoners & professionals in gesprek zijn. Ofwel wat doen
we al waar de vernieuwing in zit?
2. Als tweede: Welke zaken hebben wij speciaal anders / beter gedaan? Welke methodieken
hebben we gevonden die ons verder helpen?
3. En als derde: wat hebben andere voor ons gedaan? Welke methoden hebben zij gehanteerd
om opgaven duidelijk te maken?

Vernieuwing van de wijkparticipatie
Het overzicht van de Wijkopgaven 2018 en keuzes hierin is voorlopig vooral informerend en
inspirerend. Een groot gedeelte van de wijkopgaven zijn gedefinieerd op basis van vele signalen
vanuit bewoners. Bij diverse wijkopgaven is een verdergaande participatie in vormen van
samenwerking en coproductie toegepast. In de uitwerking van de wijkopgaven houden we de
belangrijkste uitgangspunten van de vernieuwing van de wijkparticipatie steeds voor ogen.
o
o
o
o

Meer flexibele vormen van participatie
Betrokkenheid tijdens de planvorming i.p.v. aan het eind
Betrokkenheid van een meer gemêleerde groep inwoners
Heldere afspraken over invloed en besluitvorming

We zoeken voortdurend de gesprekken met het bestaande- en nieuwe netwerk van actieve
bewoners, ondernemers en professionals.

Vormen van participatie in Zuidwest
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Samen met de Wijkraad is de Academie van de Stad op zoek naar de “unusual suspect” in de
wijk.
Sociale wijktafel: benoemen van de sociale opgave in de wijk – uitwerken via thematische
netwerkanalyses tot gerichte interventies; in ontwerp zijn het vooral de professionals in de
uitvoering samen met bewoners
met sleutelfiguren in de wijk met regelmaat in gesprek zijn
met bewoners in gesprek traditioneel tijdens een avond
in gesprek met bewoners vanuit een marktkraampje in het winkelcentrum
op locatie in gesprek over het functioneren van b.v. het Park Transwijk of het Rondje Stadseiland
met behulp van “De Gedachtenlezers”
door Doenja georganiseerde Huiskamer-gesprekken in Kanaleneiland Noord waar bewoners de
vraag stellen “wat kunnen we zelf doen”? Leidt tot de oprichting van de groep “Mannen van
goede daden””
beheeroverleg Vasco da Gamalaan (winkelstrip) waarin bewoners vragen om een integrale
wijkaanpak
Welkom in de wijk aanpak in uitvoering door Doenja – en vrijwilligers in de wijk
Facebookenquete over de beleving in de buurt, straat, woning en het samenwonen in de wijk
Door Doenja, JoU, Buurtteam een gezamenlijke wijkanalyse van belangrijkste sociale opgaven
Muurschildering van Munir aan de Croeselaan gebaseerd op gesprekken met wijkbewoners in de
Dichterswijk
Bewonersbod gericht op begeleiding oudere door buurtbewoners in de Rivierenwijk
Wijkbezoeken en – onderzoeken door studenten en collega’s andere steden
Buurtfonds: een deel van het initiatievenfonds in beheer bij een groep buurtbewoners in
Rivierenwijk
Wij zijn de wijk: actieve inzet van Grafisch Lyceum studenten in de Rivierenwijk
Goede burenclub: mensen die zich voor elkaar inzetten in de wijk vanuit een buurthuis in
Zelfbeheer (De Nieuwe Jutter)
Festival Dichterswijk: elkaar ontmoeten en spreken over het samenleven in de wijk
Buurtfeest Rivierenwijk – een traditie – gesprekken over de wijk
Verbinden van verschillende initiatieven aan elkaar

Dynamische Wijkopgaven in uitvoering
1.
2.
3.
4.

Een opgave die past binnen de context van de bestaande gemeentebegroting,
Een opgave die het noodzakelijk maakt om tot bestuurlijke her-prioritering te komen
Een opgave die valt buiten de context van de bestaande geme entebegroting
Een opgave die door derden gerealiseerd kan worden.

Iedere Wijkopgave vraagt om een passend inzet. Aansluitend bij bestaande netwerken of nieuwe
netwerken creërend. Op zoek naar een optimale vorm van wijkparticipatie.

