VAN GEMEENTE GESTUURD
NAAR
BEWONERS INITIATIEF
Het 23 mei moment:
Meer maatwerk in bewonersparticipatie
in de gemeente Sittard-Geleen
Van bewoners, voor bewoners!
23 mei van 19.00 tot 22.00 uur
Kerkvonderen 9 in Buchten
Aanmelden: 23meimoment@gmail.com
In Sittard-Geleen wonen veel betrokken bewoners.
Mensen, die elke dag sociale energie steken in hun
wijk of buurt. Het zou mooi zijn als die energie door
de gemeente op de juiste plekken wordt versterkt. De
gemeente is daar nu niet optimaal op ingericht en
staat open voor een nieuwe vorm van samenwerking
met bewoners en bewonersplatforms. Een
samenwerking waarbij de gemeente niet stuurt, maar
het initiatief van bewoners ondersteunt.
Bewoners onder elkaar
Laten we als bewoners onder elkaar samen bepalen
hoe wij die samenwerking voor ons zien, waarin
maatwerk en menselijkheid centraal staan. Kom
daarom mee praten op 23 mei en werk met ons aan
het bidbook bewonersparticipatie. Een document met
aanbevelingen, dat we gaan aanbieden aan het
college van Burgemeester en Wethouders. Zodat we
daarna in gesprek kunnen met elkaar over de nieuwe
samenwerking en aan de slag kunnen!

Open voor verandering
De gemeente staat open voor verandering, blijkt uit
een aantal van hun initiatieven van afgelopen jaren.
– Werken met stadsdeeljaarplannen waarin bewoners
hun wensen en visie kunnen geven.
– Inspraak beleidsnota Openbare Ruimte 2016 - 2026
– Bijeenkomst: toekomst van wijkgericht werken
– Interactieve sessie subsidiebeleid accommodaties
– Bijeenkomst Stop Afvaldumpen in het Forum
– Werkbezoek (11/2017): Buurtnetwerken in Maastricht
– Digitale Burgerpeiling mei 2018
Ultieme bijeenkomst
In Maastricht werd zichtbaar wat het kan opleveren als
je goede afspraken maakt tussen gemeente en
bewonersplatforms: betere communicatie, en minder
verspilling van sociale energie en gemeenschapsgeld.
Na het bezoek in Maastricht zijn we door de gemeente
uitgenodigd om een kerngroep samen te stellen van de
bewonersplatforms. Daarna is besloten om deze
ultieme bewonersbijeenkomst te organiseren: het 23
mei moment.
Wat gaan we doen?
We gaan samen thema’s en stellingen bespreken zodat
we antwoorden krijgen op vragen die bij diverse
bewoners en -platforms leven. Hoe rekenen we af met
formele processen van de gemeente? Hoe krijgen we
meer maatwerk in dorpen, buurten en wijken? Hoe
krijgen we een open werkwijze? Hoe zorgen we dat
mensen aanhaken en niet afhaken? Want we moeten
zuinig omgaan met de sociale energie van de mensen
die zich vrijwillig inzetten voor hun wijk en buurt.
Meld u aan!
We hopen daarom dat 23 mei bruist van de sociale
energie. De werkgroep zorgt voor goede begeleiding
en ziet er ook op toe dat het resultaat op de beste
manier wordt doorgegeven aan het College van B&W.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Mail dan
naar 23meimoment@gmail.com

