UITVOERINGSPLAN
WINSUM ZUIDOOST

Het mooie van lokale initiatieven is dat ze over de hele wereld plaatsvinden.

Loesje.

Versiedatum 18 mei 2016.
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Inleiding.
Het uitvoeringsplan vloeit voor uit het wijkplan, de wijkvisie van Winsum Zuidoost en geeft in
hoofdlijnen weer welke plannen er zoal zijn en hoe we de voortgang zien. Teveel willen is niets willen
en om die reden worden er soms speerpunten benoemd die als eerste gerealiseerd kunnen worden.
Zowel het wijkplan/de wijkvisie als andere zaken zijn Bottom up tot stand gekomen, middels
gesprekken, vragenlijsten en de optrommelactie in de wijken Ripperda, Potmaar en Lombok. Tijdens
de tweede wijkontmoeting hebben inwoners samen met het wijkteam de speerpunten benoemd.
Wijkteam WZO.
Het wijkteam geeft momenteel verder vorm en inhoud aan de plannen, samen met meerdere
inwoners vanuit het dorpsdeel zuidoost willen we middels werkgroepen de gedachten en plannen
verder uitwerken. Het wijkteam bestaan momenteel uit:
Mounet Stuiver
Anouk van der Velden.
Gert Kauw
Jan Langelaar
Tinus van der Weide.
Het wijkteam is op zoek naar versterking uit onder andere Ripperda 3 en Potmaar zodat er nog een
breder draagvlak kan ontstaan. Tijdens de tweede wijkbijeenkomst hebben meerdere wijkbewoners
hun contactgegevens achter gelaten, het wijkteam neemt binnenkort contact met de inwoners op.
Sociaal en Cultureel.
De uitkomsten van de uitgezette vragenlijsten en de optrommelactie geven een beeld weer dat er in
Winsum Zuidoost naast alle praktische zaken behoefte bestaat aan meer samenhang en verbinding in
de wijk. De leefbaarheid in Winsum Zuidoost wordt een belangrijk thema om verder vorm te geven.
De wijkinloop bij Terra (Groene School) versterkt deze uitkomsten en onderstreept het belang er van.
De volgende thema’s komen daarbij naar voren:
-

Festiviteiten en bewegen.
School en spelen.
Zorgen voor elkaar.
Culturele activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten.

Rond zorgen voor elkaar valt vooral te denken aan kleinschalige samenwerking van meerdere
partijen in de wijk. Activiteiten in en rondom gebouwen in de wijk zoals voorstellingen,
voorlichtingsbijeenkomsten, een jaarlijkse markt met streekproducten, een rommelmarkt extra
ordinair, met kunst antiek en curiosa dan wel een bloemen en plantenmarkt zijn voorbeelden
hiervan. Een langere termijnambitie is een eetcafé en een huttenpark in de wijk. Een werkgroep van
vijf a zes personen kan verder vorm en inhoud geven aan deze prachtige ideeën.
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Speerpunten:
Tijdens de wijkbijeenkomst van 18 mei 2016 zijn de volgende speerpunten benoemd:
1. Meet & Eat, het realiseren van een eetcafé in welke vorm en plaats in de wijk dan ook.
2. Speurtocht voor jong en oud met tussentijdse activiteiten in of bij locaties. Een interactief
gebeuren waarbij de deelnemer tijdens de speurtocht actief bezig kan zijn om daarna de speurtocht
te vervolgen.
3. Brei & haak café, een wekelijks treffen bijvoorbeeld in 1 van de scholen om samen met elkaar met
handenarbeid te verrichten daarbij de sociale component niet uit het oog verliezend.
Kartrekkers Anouk en Mounet.
Verkeer en Veiligheid.
Vanuit de optrommelactie en de vragenlijsten komen een aantal aandachtspunten naar voren die
vooral gaan over het verkeer in de wijk en de persoonlijke veiligheid met betrekking tot het
onderwerp. De aandachtspunten/verbeterpunten die worden genoemd zijn de volgende; droge,
effen en schone voetpaden; afvalbakken bij bankjes en elders in de wijk; controle op snelheid bij De
Meeden; Stortafval gemeente op grond van bewoners afvoeren; auto’s niet parkeren in bermen en
op de stoep en de parkeerproblematiek bij de scholen; betere verlichting op sommige plaatsen.
Tijdens de tweede wijkbijeenkomst zijn als prioriteit de volgende drie speerpunten aangeven.
1.Voetpaden met name tegenover De Twaalf Hoven en nabij De Steenbakkerij, met name het
onderhoud, de wateroverlast, de begaanbaarheid en risico’s tot vallen/struikelen/natte voeten.
2. Afvalbakken bij bankjes en elders in de wijk om zwerfvuil tegen te gaan en zakjes met hondenpoep
in te kunnen werpen.
3. Parkeren bij scholen geeft overlast mede qua verkeersveiligheid dat geldt voor alle scholen tijdens
de wijkbijeenkomst is De Meeden als speerpunt benoemd.
Karttrekker Gert.
Schoon & Groen.
Uit de enquête en de optrommelactie is naar voren gekomen dat veel bewoners het belangrijk
vinden om in een schone en groene wijk te wonen. In een groepje van ongeveer 4 personen gaan we
nadenken over onderwerpen zoals groenbeheer en zwerfvuil. Het is de bedoeling dat we de
komende jaren diverse activiteiten gaan opstarten.
Op de website www.winsumzuidoost.nl hebben we een paar ideeën en mogelijkheden genoemd:
1. Het adviseren van de gemeente (elk jaar bezoeken de burgemeester en een wethouder onze wijk;
tijdens de wandeling door de wijk kunnen we dingen noemen die ons bezighouden en die we graag
willen veranderen);
2. Het informeren en mobiliseren van de bewoners voor de jaarlijkse schoonmaakactie (mogelijk
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kunnen we deze actie uitbreiden en ook onderhoudswerkzaamheden op pakken);
3. Het organiseren van een fotowedstrijd met een thema voor kinderen en jongeren (natuur,
gebouwen, groen, zwerfvuil, water enz.);
4. Het organiseren van een tuinenkeuring met een jury en een prijs (of verschillende prijzen in
verschillende categorieën);
5. Het inventariseren van het groen en de natuur in de wijk en het uitzetten van wandelingen (zo
mogelijk samen met de scholen in de wijk);
6. Het opstarten en beheren van een moestuin (groente voor eigen gebruik of voor de voedselbank);
7. Het opzetten van een huttenpark voor kinderen en jongeren;
8. Het vormgeven van een park aan de oostkant van Winsum (Potmaarbos, IJsbaan, AZC terrein);
Op 18 mei 2016 hebben we in een groepje van 10 mensen gesproken over de onderwerpen die voor
ons prioriteit moeten hebben.
We vonden dat we in ieder geval door moesten gaan met het opruimen van zwerfvuil (daar is al een
werkgroep voor o.l.v. Ekke Schuitema – www.winsumschoon.nl )
De punten die verder genoemd zijn kunnen we groeperen tot 3 speerpunten:
1. De inrichting en het onderhoud van de particuliere tuinen in de wijk
(hoe kunnen we de bewoners helpen bij het aanleggen en onderhouden van de eigen tuin)
2. Het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk groen
(hoe kunnen we samenwerken met de gemeente Winsum als het gaat om het gemeentelijk groen)
3. Meedenken en meesturen bij de ontwikkeling van Winsum Zuidoost (het gebied rondom De
Twaalf Hoven)
De komende maanden willen we met een aantal buren bij elkaar komen om deze speerpunten
verder vorm te geven en uit te werken
Scholen.
Het wijkteam is al in gesprek met een aantal scholen in de wijk. Het plan is om met alle scholen in
contact te treden en vormen van samenwerking te realiseren. Gedacht wordt aan
themabijeenkomsten in de winterperiode zoals workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en
recreatieve ontspanning. Met Terra wordt al intensiever samengewerkt voor de wijkontmoetingen
evenals De Twaalf Hoven voor de maandelijkse Bingo en Klaverjasavonden.
Communicatie.
De communicatie met de inwoners van de wijk verloopt via Nextdoor.com, de Website Winsum
Zuidoost en de Facebookpagina Winsum Zuidoost. Tijdens het Congrestival is 1 van de leden van het
wijkteam bereidt om tekst en uitleg te geven over de Nextdoor App aan andere deelnemers.
Energiebronnen.
Vanuit de wijk is er vraag naar andere vormen van energie zoals groene led verlichting in
groengebieden en zonnepanelen op huizen wellicht ook op huurhuizen in samenwerking met Wierden
en Borgen. De groene ledverlichting wordt binnenkort deels gerealiseerd in en om De Appelhof.
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Nieuwe ideeën:
Tijdens de wijkontmoeting zijn er een aantal nieuwe ideeën geopperd. Het wijkteam staat daar
sympathiek tegenover en zal e.e.a. in het eerstvolgend overleg gaan bespreken. Ook hierbij komen
een drietal punten naar voren, namelijk:
1. Samenwerking met De Twaalf Hoven betreffende het verder uitbreiden van de moestuintjes.

2. Het maken van afspraken met de gemeente nader vorm te geven en vast te leggen in
bijvoorbeeld een afsprakenkader Winsum Zuidoost. Voor de verzekering van alle vrijwilligers
eveneens afspraken vastleggen in een overeenkomst, inclusief het wijkteam.

3. Het aanstellen van een buurtcoach, buurtconciërge voor Winsum Zuidoost door Wierden en
Borgen.

Wijkteam Winsum Zuidoost.
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