Beste deelnemers van het buurt- en bewonersnetwerk Venlo-zuid,
Uit diverse signalen constateer ik dat er nog onduidelijkheden zijn over het buurt- en
bewonersnetwerk. Om onduidelijkheden weg te nemen wil ik via deze mail een korte uitleg geven wat
uitgangspunten en doelstellingen van het buurt- en bewonersnetwerk zijn.
Het buurt- en bewonersnetwerk dient te functioneren als een klankbord, een plek waar uitwisseling
van ideeen plaatsvindt en waar verbindingen worden gelegd. Het is geen statisch gegeven. Voor
iedere buurtbewoner die zich geroepen voelt om in het netwerk te participeren is er altijd ruimte. Sjeak
Kuiperij is hier een goed voorbeeld van. Hij zat met het idee om actie te ondernemen tegen het te hard
rijden bij hem in de buurt. Per toeval ziet hij op Omroep Venlo een berichtje over de bijeenkomst van
het buurt- en bewonersnetwerk. En denkt: 'ik moet naar die bijeenkomst om het verkeersproblematiek
aan te kaarten'. Dus, Sjeak voelde zich op dat moment geroepen om aanwezig te zijn bij de volgende
bijeenkomst, wat hij dan ook deed.
Het buurt- en bewonersnetwerk is een plek waar buurtbewoners informatie met elkaar kunnen delen,
waar samenwerkingen tot stand gebracht worden of waar gezamenlijk besloten wordt om nieuwe
initiatieven op te pakken. De initiatiefnemers oftewel kartrekkers kunnen worden ondersteund met de
voorbereiding en uitvoering door professionals zonder dat deze iets overneemt. Dus hij/zij voert het
zelf uit, alleen of met andere bewoners.
Het hoeft niet altijd vanuit problemen gewerkt te worden. Er kunnen ook initiatieven opgepakt worden
vanuit interesse, trend, beroep of behoefte voor een voorziening.
Het buurt- en bewonersnetwerk is een nieuwe werkwijze om bewonersparticipatie te vergroten en te
versterken op wijkniveau.
Iedereen praat, denkt en beslist mee in het netwerk door:
- brede ontmoeting,
- concrete afspraken,
- meerdere (tijdelijke) werkgroepen.
Dus de nadruk ligt in samenwerking, netwerken en aan de slag gaan en niet alleen maar overleggen.
Benamingen als bewonersoverleg, buurtoverleg schept verwarring en wordt gelinkt met de werkwijze
van de Wijkoverleggen. In onze communicatie is van belang te hebben over het buurt- en
bewonersnetwerk.
Mocht er nog onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag.

Hieronder volgt de afspraken c.q. acties van de vorige bijeenkomst.
Op de laatste bijeenkomst (20 feb) zijn drie werkgroepen met kartrekkers gevormd die gaan werken
aan:
- communicatie, dhr. Jack Driessen
- verkeersproblematie in de Krekelveldstraat, dhr. Sjeak Kuiperij
- zwerfvuil, dhr. Ed Bastiaans.
Het voorstel mbt zwerfvuil van dhr. Ed Bastiaans heeft een ieder reeds ontvangen per mail.
Met Omar Youssef contact gehad over het onderwerp 'jeugdzaken'. Hij is bereid om de kar te trekken
en zal volgende bijeenkomst zijn ideeen nader toelichten.
Personen die niet aanwezig waren, maar zich willen aansluiten bij een van de werkgroepen,
kunnen contact opnemen met de kartrekkers.
De volgende bijeenkomst staat gepland op 10 april 2013, van 19:30 tot 21:30 uur in Zwanehoaf .

