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EN
    NU...

DE
WIJK

IN!



‘Die losse stoeptegel weer 
vastleggen lukt wel, we 
moeten nu vooral gaan ont-
dekken waar onze integrale 
bovengrens ligt.’ Niet alles 
is een wijkbelang; een alge-
meen belang kan boven het 
belang van de buurt gaan. 
Leg helder op tafel wat wel 
en niet kan..

Verbindt mensen aan en zorg dat ze blij worden van elkaar! En; leer van 
bewoners houden..



Denk breed; vergeet daarbij het 
geluid uit meer dan 1 wijk niet !

We doen het samen, voor Marleen van Damen



Leer door elkaars bril kijken. 
Een ervaren brillenkijker 
luistert heel goed en laat zich 
niet met een kluitje in het riet 
sturen. Weet wie welke bril 
heeft en ga daar respectvol 
mee om. Houdt rekening met 
een verschillend taalgebruik 
en mensbeeld!



Voer het gesprek open en eerlijk. We moeten echt een 
veilige organisatie zijn. Dat zijn/waren we ook op de 
wijktoppen!!



Oost, Zuid, Noord en West; de wijkregisseur zorgt voor de rest

Laat snel zien wat een integrale 
wijkagenda (eigenlijk) is; creëer 
een voorbeeld. Heel belangrijk: 
sociaal, jeugd, stoeptegels en 
groen; alles doet er in mee! En 
vooral; redeneer niet vanuit aan-
dachtsgebieden maar vanuit de 
bewoner! Let op: de breedte zorgt 
voor een ‘andere betrokkenheid’. 
Het wordt de agenda van de ambi-
ties, timmer het niet dicht (leg niet 
alles in detail vast).



We geven je een hint, zorg dat je verbindt!

Misschien moeten we masterclas-
ses gaan organiseren (Cathy!!). 
Met als optie voor een eerste: voet-
balverenigingen/voetbalvelden; 
aanbod van Roel Bergeijk, mana-
ger sport. Thnx Roel en Cathy !



We moeten nog wel even 
studeren op een paar 
kwesties: ergens komen 
ideeën binnen, en dan? 
En vooral ook: hoe gaat de 
Eigenbrakelaar dit is een 
Ideeënmakelaar zijn/haar 
rol spelen ?!

Kijk regelmatig naar wat je 
hebt gevangen en vraag ook 
steeds om nieuwe ‘blikken’



Hoe overleef je dealen met 3 wethouders? Vul niet teveel in, voor 
hem of haar. Denk breed en kom als ambtenaren vroeg in het 
proces bij elkaar. Spreek af: wie trekt de kar, met de opdracht 
daarbij ook de belangen van de ‘anderen’ te bewaken!



‘Ik loop hier al een tijdje rond en 
weet: het is beter om te duwen 
dan om te trekken. Neem het 
nooit over, maar geef (alleen) 
een klein zetje!’

Tekst:
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