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Samen aangepakt in Gorecht-West
einde van de dag was geweldig, honderden
(wedstrijd)ballonnen gingen de lucht in als
afsluiting. Overigens kunnen we u alvast
vertellen dat we erg veel wedstrijdkaarten
hebben ontvangen. In december zullen we
de winnaar bekend maken. Gesteld kan
worden dat we gezamenlijk een nieuwe,
frisse start hebben gemaakt voor een
levendige wijk!

Samen met de bewoners

Afgelopen zomer hebben wij u geïnformeerd in een nieuwsbrief over de
ontwikkelingen binnen de wijk Gorecht-West. In deze nieuwsbrief willen
we de laatste gebeurtenissen op het gebied van de wijkvernieuwing met
u delen. Samen aanpakken in de wijk, zoals ons hoofdthema luidt, is de
afgelopen maanden weer duidelijk naar voren gekomen; wij laten u
graag weten wat we samen hebben aangepakt.
Terugblik op 18 september 2010
Zaterdag 18 september 2010 heeft de officiële
‘aftrap wijkvernieuwing Gorecht-West´
plaatsgevonden in en om de Vredekerk. Op
deze druk bezochte dag werden de
geïnteresseerde aanwezigen meegenomen

langs het verleden, heden en uiteraard de
toekomst van de wijk Gorecht-West.
Kinderen namen letterlijk de aftrap in
samenwerking met een keeper van FC
Groningen, er was gezellige muziek en de
penalty shoot-out was een groot succes. Het

Plannen maken kunnen wij niet alleen.
Bewoners hebben een gevoel bij de wijk en
weten precies wat er zich afspeelt.
Om deze reden hebben we een groep
willekeurige bewoners betrokken bij het
maken van een wijkplan. In dit wijkplan
gaan we beschrijven hoe de wijk er in de
toekomst moet uitzien en wat er allemaal tot
die tijd nog moet gebeuren. Drie dagen
zitten de bewoners om tafel met de
organisaties. De eerste dag heeft plaatsgevonden op 12 oktober en kan een succes
genoemd worden. De ideeën en aanvullingen van bewoners blijken enorm belangrijk
in het proces!

Oproep
Gorecht-West heeft een ton (€100.000)
bewonersgeld gekregen. Het is belangrijk
dat de ideeën voor besteding van dit geld
vanuit de bewoners zelf komen. Het kan
zelfs zo zijn dat deze ideeën ook zelf
uitgevoerd worden door bewoners, dit
bespaart weer geld.

Wilt u meepraten en meebeslissen over uw
wijk. Geef u dan op voor de regiegroep. U
beoordeeld samen met andere bewoners de
binnengekomen ideeën. Vooral in de Ter
Laanstraat en Goeman Borgesiusstraat
zoeken wij nog mensen die zich actief willen
bezighouden.

U moet rekening houden met een
maandelijkse bijeenkomst.
Voor informatie hierover kunt
u bellen met Jenny Steenhuis
06-24706955
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Nieuws van Bewonerscommissie GW
Onder het motto “De bewonerscommissie is er voor alle wijkbewoners”
willen wij u regelmatig op de hoogte houden van alle belangrijke informatie met betrekking tot de Wijkvernieuwing.
De aftrap van de wijkvernieuwing op
18 september is druk bezocht, er hebben
zich inmiddels 130 mensen aangemeld voor
het Bewonersplatform. Wij willen iedereen
die zich heeft aangemeld voor het platform
hartelijk bedanken. Zodra er in hun buurt
wordt begonnen met de werkzaamheden
zullen zij worden uitgenodigd en worden ze
bij de plannen betrokken!
Op 27 september hebben wij een bewonersavond georganiseerd voor alle huurders van
Gorecht-West. Sylvo Gaastra van de
Woonbond was aanwezig om uitleg te
geven en vragen te beantwoorden. Het
belangrijkste onderwerp voor deze avond
was het bespreken van de “sociale leidraad”
hierin zijn allerlei afspraken vastgelegd
welke van belang zijn bij een wijkvernieuwing, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de
verhuisvergoeding, vervangende woonruimte enz. Ongeveer 180 huurders maakten
gebruik van de mogelijkheid om vragen te
stellen en hun mening te geven.

Op 12 oktober was de eerste van in totaal 3
bijeenkomsten met leden van de bewonerscommissie en een aantal wijkbewoners
(deze wijkbewoners zijn willekeurig gekozen
uit het bewonersplatform) zij gaan in
samenspraak met professionals aan de
hand van wensen, knelpunten en ervaringen een goed wijk plan maken voor
Gorecht-West. In begin 2011 gaan wij de
hoofdlijnen van het wijk plan presenteren

aan de wijkbewoners. Vervolgens gaan we
ze uitwerken op buurt, straat en woning
niveau.
Op 29 november is er een avond voor
eigenaren van koopwoningen gepland.
De bewonerscommissie wil indien mogelijk
opkomen voor de belangen van deze groep.
Op dit moment proberen wij zoveel mogelijk
informatie te verzamelen van soortgelijke
situaties om vervolgens te kijken op welke
wijze wij deze groep huiseigenaren kunnen
ondersteunen zodat zij later zelf zo goed
mogelijk kunnen opkomen voor hun eigen
belang.

