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Oostslootbuurt

Een wandeling door de buurt met
de klankbordgroep Oostslootbuurt
Weet u het nog? Een aantal bewoners heeft zich
aangemeld om mee te denken over de aanpak van de
Oostslootbuurt. Deze bewoners zijn de ambassadeurs van
de Oostslootbuurt. Samen hebben wij een klankbordgroep
gevormd. Eind augustus zijn we samen door de buurt
gelopen. Doel was aandachtspunten en wensen te
bespreken. Hieronder leest u wat er allemaal voorbijkwam
aan onderwerpen.

Stap voor stap de aandachtspunten bespreken
De klankbordgroep sprak onder andere over het onderhoud van de
voortuintjes en openbaar groen, onveilige verkeerssituaties, overlast
van hangjongeren, extra parkeervakken, zwerfafval, wateroverlast,
ontbreken van verlichting enzovoort. Maar er is ook gesproken over
het achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld gevels. Daarnaast staan
er panden tussen de huizen die gróót onderhoud nodig hebben.
Al deze aandachtspunten zijn genoteerd. De klankbordgroep komt
maandelijks bij elkaar. Tijdens de overleggen bespreekt de groep
de stand van zaken van al deze punten.

Het enthousiasme van de klankbordgroep versterkt de samenwerking.
Leuk! Het is prettig om op deze manier met elkaar op te trekken.
De vervolgstappen
De gemeente overlegt de verzoeken uit de klankbordgroep met
diverse vakmensen, zowel in- als extern. Waar mogelijk wordt de
wens direct uitgevoerd. Wij hebben gesprekken met Woningstichting,
Zeestad en ondernemers. Met deze partijen bespreken wij de plannen
over de uitvoerende werkzaamheden die zij in de toekomst willen
uitvoeren. Ook komen de quick wins aan de orde: dat zijn de zaken
die snel te regelen zijn en niet zo veel tijd kosten. Denk bijvoorbeeld
aan het achterstallig onderhoud van openbaar groen.
Bespreken ontwerp met bewoners
Het project bevindt zich nu nog in de ontwerpfase. In deze fase
nemen we de wensen van de klankbordgroep die mogelijk zijn,
mee in het ontwerp. Zodra het ontwerp definitief is, willen we dit
ontwerp graag met u bespreken. We denken aan een combinatie
van het digitale platform ‘ingesprek.denhelder.nl’ en een buurtsessie
in het Buurthuis Centrum.
Om te starten met de uitvoerende werkzaamheden zijn we als
gemeente afhankelijk van de uitvoerende werkzaamheden van
Zeestad en Woningstichting. Woningstichting begint in het eerste
kwartaal 2022 met de plannen Spoorstraat. De uitvoering van
Zeestad op de kop van de Oostslootstraat wordt begin 2023 afgerond.
Vanwege deze plannen is de kans groot dat we de planning van de
gemeente moeten aanpassen.

Uw wijkconciërge én uw
wijkmanager stellen zich voor.

Wist u dat al?
Elke wijk in Den Helder heeft een wijkconciërge en een
wijkmanager. Sara van Dommelen en Esther van der Plaat
en stellen zich kort voor.

Sara van Dommelen, wijkconciërge Stad binnen de Linie:

“Als wijkconciërge ben ik het eerste aanspreekpunt voor
de wijk. Ik ben de ogen en oren van de wijk Stad binnen
de Linie. U vindt mij veel aanwezig in de wijk.

Esther van der Plaat, wijkmanager Stad binnen de Linie:

“Als wijkmanager onderzoek ik wat er in de wijk speelt.
Samen met de bewoners en organisaties bepalen we en
wat er moet gebeuren in de wijk om de wijk
te verbeteren.
De kern van mijn taak is om signalen van bewoners en organisaties
op te vangen. Initiatieven van deze partijen en de gemeente
wil ik met elkaar verbinden. Het wijkgericht werken bestaat al
langere tijd en staat centraal in mijn denken en doen. Op allerlei
gebieden, zeker op leefbaarheid, is het mijn taak om na te gaan
wat er speelt. U kunt denken aan vraagstukken variërend van
zorg en schuldenproblematiek tot openbare orde en veiligheid.
Bewonersparticipatie, maatwerk, zelfredzaamheid en integraliteit
zijn belangrijke uitgangspunten voor de inzet van de gemeente in
wijken en buurten. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in wat er
speelt en bij te dragen aan oplossingen, vindt u mij regelmatig ‘op
locatie’ in de wijk. De gemeente kan dan gericht inzet plegen. Ik leg
graag de verbinding met en tussen bewoners, wijkcoördinatieteam,
Wijkplatform en (bewoners)organisaties.
Ik los geen meldingen over problemen in de openbare ruimte op.
Mocht u last hebben van losliggende stoeptegels, parkeeroverlast,
een kapotte lantaarnpaal of overlast, dan kunt u dit online melden
via www.denhelder.nl/melden of bellen naar 14 0223.”

Wat kan ik voor u doen? Heeft u vragen over de openbare ruimte?
Ziet u kansen tot bewonersparticipatie of een mooi initiatief?
Gaat u een groot project doen wat effect heeft of kan hebben op
de leefomgeving of waarbij u bewoners wilt betrekken? Ruimt u
zwerfvuil op, maar heeft u niet het juiste gereedschap? Wilt u een
afvalbak in de omgeving adopteren? Houdt u van tuinieren en wilt u
een stukje openbaar groen beheren? Wilt u samen met de buurt een
Opschoondag organiseren? Heeft u een vraag en weet u niet bij wie
u hier terecht kunt? Laat het me vooral weten.
Mijn inloopspreekuur, samen met de wijkagent, is iedere donderdag
van 13.00 tot 14.00 uur in de openbare bibliotheek School 7.
U mag mij ook bellen via algemene nummer van de gemeente
140223. Ik bel u dan terug.
Esther en Sara hebben geregeld contact met elkaar om het een
en ander af te stemmen.
Praat mee, bijvoorbeeld via ingesprek.denhelder.nl
Ingesprek.denhelder.nl is een digitaal platform voor bewoners,
ondernemers en organisaties. Op dit platform gaan we met elkaar in
gesprek over projecten in onze gemeente. Dit kan op verschillende
manieren. U kunt bijvoorbeeld uw mening geven over voorstellen
van de gemeente. Bij sommige projecten kunt u ook zelf ideeën
inleveren. Om dit te kunnen doen moet u zich wel eerst even
registreren. Zodra wij over uw buurt op dit platform met elkaar in
gesprek gaan, hoort u dat natuurlijk. Maar ook nu al is het leuk en
interessant om even te kijken waar u over mee kunt denken.
Via een (nieuws)brief houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen in uw wijk. Maar houd ook onze website
www.denhelder.nl/Oostslootbuurt in de gaten.
Heeft u nog vragen of tips? Neem dan contact op met
Co Jonker (projectleider) of Chantal Tatipata (omgevingsmanager)
via telefoonnummer 140223.

