Verslag wijkoverleg
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

23 juni 2011
De Twaalf Hoven
26 wijkbewoners, waarvan 5 uit de kerngroep Ripeprda 1
Monica Blom, opbouwwerker Stichting Welzijn & Dienstverlening (SW&D) en
contactpersoon:
Telefoon: 06 488 74 339
E-mail: m.blom@s-w-d.nl
Afwezig m.k.: Janet Appelhof, dorpencoördinator gemeente Winsum
1. Opening
Monica Blom heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Inleiding
De reden van deze wijk bijeenkomst is een bewonersrapportage van Ripperda 1 welke eind
vorig jaar tot stand is gekomen en het daar uit voorgekomen werkplan. Deze avond heeft tot
doel de rest van de wijk te betrekken bij het plan en te komen tot concrete acties: de
wijkagenda.
3. Toelichting
Aanleiding voor het project is De Dorpenatlas van 2008. Er heeft toen een onderzoek
plaatsgevonden naar zaken als bevolkingopbouw,werk en inkomen, voorzieningen en
leefbaarheid. Wat toe opviel was dat d wijk Ripperda opvallend lager scoorde dan de rest van
Winsum op het onderdeel leefbaarheid.
De gemeente heeft de SW&D gevraagd onderzoek te doen en een plan op te stellen naar de
wensen en mogelijkheden van wijkbewoners om een leefbare en veilige woonomgeving te
realiseren waarin ook kwetsbare bewoners zich thuis voelen.
De Stichting heeft uit praktische overwegen er voor gekozen om eerst in Ripperda 1 op
onderzoek uit te gaan. Er zijn gesprekken gevoerd met wijkbewoners over hoe zij het wonen
en leven in de wijk ervaren, wat de sterke en zwakkere kanten zijn en waar zij graag
veranderingen of verbeteringen zien en hoe de wijk daar zelf iets aan kan doen.
Daaruit is een enorme lijst aan wensen en ideeën ontstaan welke in zijn teruggebracht tot 6
doelen/wensen:
Speel- en ontmoetingsplekken in de wijk:
1. Ontmoetingsplek voor jongeren
2. Schoolpleinen toegankelijk
Een schone, veilige en groene wijk:
3. Eigen leefomgeving schoonhouden en mensen hierop aanspreken
4. Contacten met scholen
Samen wonen en leven in één wijk
5. Klussen in de wijk
6. Leren hoe je mensen aan kunt spreken op gedrag
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De gemeente is akkoord gegaan met het plan van aanpak en heeft de SW&D de opdracht
gegeven hiermee, samen met de wijk, aan de slag te gaan. De Dorpencoördinator van de
gemeente heeft ook een aantal uren tot haar beschikking om het proces te ondersteunen.
Inmiddels hebben ook een aantal organisaties zich positief uitgesproken over het plan en hun
medewerking toegezegd: de Wierden en Borgen, de scholen in de buurt en De Hoven.
Het doel van het plan is te komen tot een leefbare en veilige woonomgeving, d.m.v. een
brede wijkaanpak samen met buurtbewoners en organisaties
4. Top 5, de wijkagenda:
In de afgelopen weken zijn tijdens gesprekken met o.m. de Wierden en Borgen nog een
aantal aandachtpunten toegevoegd aan de actielijst (zie bijlage).
De aanwezigen gaan in 3 groepen uiteen. De opdracht is:
Bespreek
- Wat zijn de verschillen en overeenkomsteen tussen de 3 buurten binnen de wijk
- Kan iedereen achter de genoemde punten staan en zijn er eventuele aanvullingen?
- Maak een top 5 van de belangrijkste of meest aansprekende acties
Verschillen en overeenkomsten
Ripperda 2 herkent zich niet zo in de genoemde problematieke als, ´doorgangswijk´ of
´geringe sociale betrokkenheid´. Ripperda 2 bestaat voornamelijk uit koopwoningen. Als er
minder huurwoningen in een buurt zijn, is er ook minder verloop.
Zij herkennen wel de overlast van scholen en verkeersveiligheid.
Ripperda 1 en 3 komen aardig overeen, met dat verschil dat Ripperda 3 een drietal
jongerenflats heeft, welke weer specifieke problematiek met zich meebrengt zoals
drugsoverlast.
Men herkent de geringe sociale contacten.
Elke buurt heeft hinder van zwerfafval.
Er wordt vastgesteld dat er relatief weinig 70-plussers in de wijk wonen.
Kan iedereen zich vinden in de genoemde punten en aanvullingen
Ripperda 3 herkent zich in de wens een ontmoetingsplek voor jongeren te realiseren.
Wat betreft het toegankelijker maken van de schoolpleinen wordt gewezen op het voorbeeld
van de Tiggeldobbe, waar ouders en gemeente zich hebben ingezet voor de herinrichting van
het schoolplein met de voorwaarde dat deze toegankelijk is voor de jeugd in de wijk.
Het idee wordt geopperd om de beide basisscholen onderdak te geven in een nieuw te
bouwen brede school welke tevens een buurtfunctie kan krijgen.
Top5, De wijkagenda
1. Plek in de wijk (met stip op 1)
Tevens een ontmoetingsplek voor jongeren
Van hieruit werken aan eenzaamheid door mensen te bezoeken
2. Buurtkrant-website
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Om contacten te maken, wijkbewoners te informeren, weten wat er speelt
3. Wijkteam
Signaleren, bespreken en koppelen naar organisaties/meldpunt
4. Zorg voor de eigen leefomgeving + leren aanspreken op gedrag (korte termijn doel)
5. Contacten met scholen
O.a. Groende school i.v.m. zwerfvuil en basisscholen i.v.m. verkeersveiligheid
5. Hoe nu verder?
De WIJKAGENDA is nu een feit.
Monica zal het initiatief nemen om per onderdeel contact te zoeken met wijkbewoners die
mee willen denken en werken om de plannen uit te voeren.
De Dorpen coördinator wordt geïnformeerd en zal betrokken zijn bij de uitvoering.
Via een artikel in De Wiekslag zal de rest van de wijk geïnformeerd worden.

Ripperda aan Z
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