Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen

Jaarplan 2019 –hoofdlijnenWaar houdt de wijkraad zich in 2019 zoal mee bezig?
•

Wijkvisie Verkeer volgen van ontwikkelingen, maatregelen, communiceren, overleg met
gemeente, verkeerskundig onderzoek, visie eventueel actualiseren

•

Verhalen over mijn wijk, follow-up, tentoonstelling, wandeling

•

Duurzame wijk, opzetten van een klankbordgroep met bewoners tav het opzetten
duurzaamheids werkgroep; maken werkplan

•

Wijk op Groen,
Tussentijdse evaluatie, vervolgprojecten initiëren, stimuleren, procesbegeleiding

•

Verkeer / Parkeren en fietsparkeren
deelnemen aan diverse overleggen, reageren op en doorgeleiden van meldingen, aandragen
van oplossingen, deelnemen aan pilot met Buurtmus inzake wijkpakjespunt, deelname aan
deelautoproject Izoof

•

Veiligheid / Overlast / Informatie
deelnemen aan diverse overleggen, reageren op en doorgeleiden van meldingen, aandragen
van oplossingen

•

Stedelijke Distributie
deelnemen aan overleg (namens de centrumwijkraden) met de gemeente en diverse andere
partners, deelnemen aan pilots

•

Overleg gemeente, ondernemers e.a. centrumpartners (OOC en CMG)
deelnemen aan periodieke overleggen met de gemeente en diverse andere partners over
centrum aangelegenheden

•

AirBnB
samen met de andere centrumwijkraden voorkomen van en monitoren van ongewenste
ontwikkelingen

•

Sociale thema’s
samen met partners bezien van mogelijkheden tbv ondersteuning van oudere wijkbewoners

•

Ontmoetingen/Evenementen
o Inloop- en koffie uur (eens per 3 maanden)
o

Jaarvergadering januari 2020 ’s middags (plus nieuwjaarsreceptie)

o

Wijkborrel (okt 19) ;

o

Wijkdiner (nov 19)

o

Wijkschouw (voorjaar en najaar, mits voldoende meldingen)

o

Wijkwandelingen (i.o.m. Jan Hoving)

o

Pleinbarbecue Nieuwe Kerksplein (zomer)

•

Wijkraadvergaderingen
iedere 2e maandag van de maand bespreekt de wijkraad (de voortgang van)
wijkaangelegenheden

•

Communicatie, Binnenblad, Website, social media, Nextdoor, nieuwsbrief
de wijkraad houdt de wijkbewoners actief op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk en doet
kort verslag van bijgewoonde bijeenkomsten, beantwoorden van mails

•

Inkomstenverhoging, sponsoring
naar aanleiding van een gewijzigd subsidiestelsel per 2018 (met al twee achtereenvolgende
jaren minder subsidie) gaat de wijkraad op zoek naar neveninkomsten dan wel zich
oriënteren op sponsormogelijkheden

•

Afstemming centrumwijkraden
diverse ontwikkelingen in de wijk zijn wijkoverstijgend en vragen om afstemming met de
andere centrumwijkraden

•

Omwonendenoverleg 24 uurs opvang
Bijwonen van periodiek overleg geïnitieerd door de gemeente met betrekking tot
ontwikkelingen en mogelijke overlast rondom de zgn 24 uursopvang in de Wilhelminastraat

•

Omwonendenoverleg bezoekers the Lounge
bijwonen van periodiek overleg geïnitieerd door de gemeente met betrekking tot
ontwikkelingen en mogelijke overlast van bezoekers coffeeshop the Lounge
………

