Visie en Missie:
Wijkplatform Noordoost: ‘Een netwerk van en voor bewoners en betrokkenen’.
Binnen een gemeente is het van belang dat burgers verantwoordelijkheid krijgen en tegelijk nemen.
Burgers moeten hun verhaal kwijt kunnen en weten waar ze daarmee terecht kunnen. Burgers die
betrokken zijn bij initiatieven en daarmee ook de verantwoordelijkheid nemen voor het welbevinden
van hun eigen leefomgeving. De oorspronkelijke opzet van gemeente en wijkraden bleek in de
praktijk de verbinding tussen bewoners en gemeente niet te verstevigen. De gemeente heeft met de
opzet van wijkplatforms geprobeerd een nieuwe structuur te bedenken waarbinnen de verbinding
wel verstevigd kan worden. De wijkplatforms zijn door de gemeente (t.w. het gemeentebestuur) in
het leven geroepen om buurtgroepen , bewonerscomités, ondernemersverenigingen en
maatschappelijke organisaties met elkaar en met de gemeente in verbinding te brengen.
Onderliggend doel is de afstand tussen bewoners en betrokkenen inclusief de gemeente te
verkleinen. Voorheen werden de wijkraden hiervoor ingezet. Nu wil het gemeentecollege dat deze
aanpak breder wordt uitgezet. Daarbij wordt gestreefd naar een grotere betrokkenheid en
vertegenwoordiging van alle bewoners in de stad. Gezocht wordt naar een aanpak waarbij meer
groepen meegenomen worden, polarisatie wordt tegengegaan en zwakkere groepen actief
betrokken worden. De wijkplatforms moeten hiervoor een actieve start maken. Het gezamenlijk
streven is om hierdoor zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden aan iedereen in de stad.
Onze uitgangspunten liggen besloten in de volgende kernwoorden:
Maatwerk
Diversiteit
Inclusiviteit
Verbinding
Continuïteit
Hiermee beogen wij een gestructureerd overleg te voeren met zowel de georganiseerde als de niet in
groepen georganiseerde bewoners, met ondernemers en met vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties. Iedereen is welkom en voelt zich welkom. Dat is ons ultieme doel.
Met de wijkplatforms beogen wij een netwerkorganisatie te introduceren die de verbinding legt
tussen buurtorganisaties en de gemeente. Die helpt de schakel te versterken die nu tussen gemeente
en bewoners op een aantal punten versterkt kan worden. Een netwerk wat zwakke groepen oppakt,
helpt en de weg wijst naar hoe verder te kunnen gaan en zodoende de zelfredzaamheid bevorderd.
Een netwerk wat ook kijkt naar wat er niet is en niet alleen naar wat er al wel is. Gelijke kansen voor
iedereen. Herkent en erkent dat ieder mens een individu is met zijn /haar expressie en dat met
respect mag blijven. Een netwerk dat ook individuele hulp biedt zonder mensen in een keurslijf te
proppen. Zodoende sluiten wij geen enkele bewoner buiten. Wij doen wat we doen voor alle
bewoners en betrokkenen in noordoost. Wij willen de unieke elementen van onze wijk en bewoners
etaleren ten goede voor allemaal. Door maatwerk overal toe te passen is het mogelijk iets te kunnen
aanbieden en als klankbord te fungeren voor iedereen.
Het Wijkplatform Noordoost gaat regelen dat er:
- een verbinding komt tussen mensen en groepen in de wijk
- een verbinding komt tussen de wijk en de gemeente
Van hieruit moeten mensen zelf initiatief & invloed willen en kunnen uitoefenen op plannen en
projecten van de gemeente voor hun omgeving. Voor wie dat niet kunnen, zal het platform helpen
dit wel te kunnen. Mensen leven in een levende wijk en niet in projecten. Wij willen samen met
anderen de wijk leefbaar, leuk, gezond en duurzaam maken voor iedereen door wederzijdse
initiatieven te realiseren.

Soms willen wij ons bemoeien met anderen die initiatieven nemen (dat kunnen b.v. ontwikkelaars,
maatschappelijk organisaties, bedrijven of de gemeente zijn). Soms hebben wij alleen een mening
over grote of kleine dingen in de wijk. Bijvoorbeeld opmerken wat er speelt in de wijk of belangrijke
onderwerpen, initiatieven etc. en dat aankaarten. De mensen uit de wijk zullen zelf ook initiatief
nemen dat wel tegelijk moet worden afgestemd met het initiatief wat de gemeente neemt. Er is een
goede verbinding tussen de twee partijen nodig voor de uitvoering van plannen.

Aantal uitgangspunten:












Bewoners behulpzaam zijn bij het vinden van hun weg en hen te helpen beren op die weg te
overwinnen
De weg naar de gemeente plaveien door hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen en die
dan ook te nemen
Noordoost in dialoog te laten gaan
Wijkbijeenkomsten organiseren
Wijk breed thema`s zowel als buurt thema`s oppakken en daarbij assisteren.
Alle mensen laten voelen dat ze herkend en erkend zijn
Lokale democratie bevorderen
Initiatieven en zelfredzaamheid ondersteunen.
Verbinden van bewoners, professionals, organisaties, bedrijven, overheden die in de buurt
actief zijn
Wederkerigheid, inclusie en diversiteit doen denken. De gulden regel
Zoeken naar win-win. Niet schuwen om tegenstellingen, dilemma`s of lastige onderwerpen
te benoemen en te bespreken

Wij zullen o.a. de volgende instrumenten gebruiken om bovenstaande te bewerkstelligen.
 Wijkbijeenkomsten
 Nieuwsbrief
 Raadpleging/enquêtes
 Samenwerkingsverbanden aangaan

Conclusie:
Wij pretenderen niet op alle problemen oplossingen te vinden. Vanuit het wijkplatform willen we
elke persoon de kans geven om gezien en gehoord te worden. Wij streven naar een goede verbinding
tussen gemeente en burger. Hieruit moet een gevoel ontstaan dat beide partijen serieus genomen
worden en dat je als burger weet deel uit te maken van het geheel, los van het feit of partijen hun zin
hebben gekregen of niet. Tegelijkertijd ga je hier polarisatie mee tegen. Wij streven naar een goede
duurzame verbinding tussen de gemeente en de bewoners. Dat zij elkaar weten te ondersteunen,
versterken en uitdagen daar waar nodig zodat de bewoners de regie weer krijgen over een groot deel
van hun eigen welbevinden en de gemeente faciliteert dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd draagt de
gemeente zorg bij het verbinden van landelijke initiatieven met de stad Utrecht

