Agenda bijeenkomst 14 januari 2015
1.
2.
3.
4.

Kort kennismakingsrondje
Aanvullende punten op agenda?
Afspraak vastleggen afspraken en conclusies
Onderwerpen
a. Inventarisatie compleet + evt. korte toelichting gericht op begrip
b. In drie groepen een onderwerp bespreken
c. Plenair terugkoppelen
d. Afspraken voor volgende bijeenkomst en evt. uitwerkingen tussentijds

·

Participatie of hoe verbind je en hoe communiceer je om betrokkenheid te vergroten en wensen op te halen
ü Wat gebeurt er in mijn buurt
ü Welke (nieuwe) middelen kunnen we inzetten om nieuwe initiatieven op te halen
ü Wat gebeurt er met ideeën en vragen die inwoners aan gemeente/politiek richten
ü Welke initiatieven ondersteun je wel, wat niet. En hoe halen we ideeën en wensen uit buurten op?
ü Wijkraden behouden, hervormen, een nieuwe structuur of leden zien als betrokken inwoners op nieuwe
initiatieven vorm te geven.
ü Stadsdeelorganisatie, overkoepelende platforms, welke rol zien we op dat niveau?
ü Bewoners: buurtrechten en andere nieuwe ontwikkelingen, kansrijk? Wat gaan we onderzoeken?
ü Wat vinden we en hoe gaan we om met visie/uitwerking van Jack v.d. Hoek t.a.v. bewonersinitiatieven
· Bestuursstijl van de gemeente Haarlem
ü Ondernemers – voldoende betrokken en/of actief in de wijken?
ü Economisch beleid: meer wijk gericht?
ü Detailhandelsbeleid: werkt het nu of kan het beter in een aantal wijken? Kansen bij leegstand?
ü Welke specifieke voorzieningen zijn er in (deel van) wijken nodig?
ü Buurt en bewonersbedrijven: is dat iets voor wijken in Haarlem en zo ja welke
ü Volkshuisvestingsbeleid Haarlem:
§ voldoende sociale huurwoningen-middeldure huur en/of woningen voor specifieke doelgroepen (huur, dan
wel koop). Werkt het beleid of wat moet/kan er (in een deel van) de wijken verbeteren.
§ Zelfbouw initatieven (collectief/particulier)/kluswoningen ed.: kan/moet dat beter?
ü Veiligheidsbeleid: hoe staat het met de wijkgerichte preventieve aanpak? Wijkspecifiek? Integraal?
ü Kunnen inwoners een rol spelen bij het verhogen van het veiligheidsgevoel? Wat is er nodig?
· Bezuinigingen op onderhoud
ü Wat ga je hier als bewoners van merken?
ü Hoe voorkom je verloedering
ü Hoe houd je onderhoud van parkten op niveau, zodat ze hun functie behouden
ü Perkjes in de wijken: blijven die, gaan ze op voor adoptie door omwonenden of bedrijven?
ü Groenadoptie: werkt dat? Hoe ga je hier mee om.
ü Buurtbeheer?
ü Onderhoud aan huizen: is dat in onze ogen/beeld wijkbewoners op orde, of kunnen we het naar een hoger
niveau brengen/ Welke rol kunnen wijkbewoners en de werkgroep hierin spelen.
5. W.v.t.t.k
6. rondvraag
n.a.v. bijeenkomst november:
Afspraak 1:
We hebben geen secretaris. Ienke maakt het eerste verslag (november) en elke keer neemt een andere deelnemer de rol
op zich. Het gaat om het weergeven van korte impressies, dan wel weergave van afspraken.
Afspraak 2:
We komen eens per 4-6 weken bijeen.

