Wederkerigheid in Noordoost
Inleiding
*
*

Wederkerigheid, ingaan op inclusie en inclusief denken, de gulden regel
Noordoost, wie of wat is Noordoost

Wij zijn Noordoost
1. Wij zin Noordoost. Burgers, bedrijven, initiatieven en organisaties, gemeente en politiek
2. Wij zoeken parallelle belangen in elkaar OP. Wij doen dat vanuit onze eigen idealen, maar
zien ook de idealen van anderen, ook als die anders zijn.
3. Wij willen een inclusieve wijk zijn, een wijk waar Inclusief Denken, inclusie en inclusiviteit
voorop staan. Wij realiseren ons dat dat niet gemakkelijk is. Wederkerigheid vergt veel van
ons, maar dat is nodig om dicht bij elkaar te komen, om samen te zijn.
4. Wij zijn een grote wijk met heel veel verschillen. Verschillen tussen ons individueel, maar ook
tussen groepjes en groepen die zelf onderling veel gemeen hebben. Wij respecteren die
verschillen.
5. Wij zoeken en bevorderen verbinding in/voor de wijk. Verbinding met onze medebewoners,
met ondernemers en organisaties in onze wijk, verbinding met de gemeente en haar
vertegenwoordigers.
6. In die verbinding zijn wij open, inclusief en transparant. Wij verwachten dat ook van anderen.
7. Wij nemen initiatieven voor onze wijk, onze buurt, onze straat, maar ook met onze naaste
buren. Voor elk initiatief zoeken wij draagvlak. Draagvlak om tot een gezamenlijke
initiatieven te komen, initiatieven waarin wij tegengestelde belangen vooraf hebben
verenigd.
8. Wij houden elkaar op de hoogte van wat wij doen, of juist niet doen. Wij doen dat met open
vizier, met communicatiemiddelen die voor iedereen open staan. Samen wat samen kan, en
apart als dat niet anders kan.
9. Wij zorgen voor duidelijke, eenduidige informatie voor wat in onze wijk gebeurt en voor
informatie die op onze wijk betrekking heeft.
10. Wij verwachten van politiek en gemeente dat zij ons daarin, naar onze behoefte,
ondersteunen. Zij faciliteren ons met tijd en geld, nodig om onze wijkambities te kunnen
realiseren. Ook als dat op korte termijn nodig is.
11. …..
12. …………….
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