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De avond begint met een verhaal van Luc over hoe het wijkbureau de afgelopen weken bezig is
geweest met de wijkopgave. Bij die opgave was hun als speciale opdracht meegegeven om extra hard
te proberen om jongeren en anders inactieve (cq onzichtbare) bewoners te bereiken. Hij vertelt hoe
ze bij verschillende groepen, bijeenkomsten en buurten zijn geweest en elke keer met een grote
flipover goeie en verbeterpunten opgehaald hebben. Deze punten zijn uiteindelijk gegroepeerd en
zullen de belangrijkste pijnpunten van de binnenstad laten zien. Opvallend detail was nog dat ze
besloten hadden zich te concentreren op bewoners en ondernemers en niet in gesprek te gaan met
toeristen en passanten.
Daar in overvloeiend begon de discussie over wat wij als wijkraad met onze wijkraadpleging hier nog
aan zouden kunnen toevoegen. Sjoerd was heel stellig met "we gaan niet het werk van het
wijkbureau verhalen". Andere zoals Marieke waren nogal gecharmeerd van het idee om te proberen
om de door het wijkbureau verzamelde punten te gaan verdiepen. Dit kon ook op de instemming van
Luc rekenen.
Peter was het echter niet eens met Marieke haar idee en vond dat we vooral eerst aan onze
zichtbaarheid en imago zouden moeten werken. Hij vond dat we onze tijd beter konden besteden
aan het zoveel mogelijk kennismaken met alle partijen van de binnenstad. Hij was dan ook tegen
verdiepingsslag samen met het wijkbureau om niet de indruk te wekken dat de wijkraad een
verleningen van de gemeente is. Hij kreeg in zijn verhaal bijval van Corrie.
Hans en Sjoerd konden van beide partijen wel de voor- en nadelen zien en zorgden daarmee voor
een impasse.

Er werd besloten de vraag bij de voltallige wijkraad neer te leggen

Gaan we
-

werken aan ons images en relaties met andere binnenstadpartijen en laten we deze
wijkraadpleging schieten?
in samenwerking met het wijkbureau werken aan een verdieping van de nu gevonden
pijnpunten?

Om iets voor 10 uur sluit Sjoerd de vergadering.

