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Betreft: Advies WijkplanCKM

Geachte mevr. Bergmans, beste Joyce,
Wijkraad Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel heeft het WijkplanCKM ontvangen en
doorgenomen. We hebben allemaal een deel van het plan bestudeerd en onze bevindingen tijdens
onze interne vergadering ten tafel gebracht.
Het WijkplanCKM begint met een duidelijke schets van de huidige situatie van de verschillende
wijken op basis van ruimtelijke en sociale kwaliteit.
Al met al kan uit deze wijkschets worden geconcludeerd dat de bewoners zeer tevreden zijn over
de leefomstandigheden in hun wijk, wat natuurlijk niet inhoud dat we er met z’n allen al zijn.
In de toekomstvisie van het plan komen de ambities en de voorgestelde doelen op langere termijn
ter sprake. De wensen, de dromen van de bewoners. Hierbij liggen de accenten vooral op de
opgroeiende jeugd, de opkomende vergrijzing en de daarbij behorende zorgvraag. Ook de
leefbaarheid en de veiligheid in de wijken komt hier zeker aan de orde.
Niet onbelangrijk, zeker voor ons als Wijkraad, is het uitvoeringsplan. Hierin worden de
activiteiten in beeld gebracht die vooral op korte termijn in de wijken kunnen worden uitgevoerd.
Dit uitvoeringsplan is voor de Wijkraad een zeer goed handvat om al de plannen in het
WijkplanCKM te waarborgen en om de continuïteit te bewaken! Wij zijn tenslotte Ambassadeur
van het WijkplanCKM.
Er is voor dit Wijkplan een beperkt uitvoeringsbudget beschikbaar. Dit betekent dat we met weinig
middelen nogal wat tot stand moeten brengen. We zullen mede hierdoor een beroep moeten doen
op de inzet van de bewoners van de wijken. Hierdoor wordt het plan wel kwetsbaarder; voor een
deel staat of valt het met de inzet van de bewoners. De Wijkraad speelt hierbij een belangrijke,
stimulerende rol.
Wij zijn als Wijkraad zeer tevreden over de opzet en de inhoud van het WijkplanCKM. Het is een
goed plan, geschreven voor de toekomst. Het is allemaal nog abstract; de vertaalslag zal o.a. door
de Wijkraad en betrokkenen gemaakt moeten worden. Het plan komt hierdoor wel dichter bij de
bewoner te staan, wat het erg aantrekkelijk maakt voor de Wijkraad.
Wij willen als Wijkraad dan ook een positief advies uitbrengen voor het vaststellen van het
WijkplanCKM.
Wij wensen U veel succes met de vervolgstappen om tot vaststelling van het WijkplanCKM te
komen en worden over het verdere verloop hiervan gaarne op de hoogte gehouden.
Mochten er naar aanleiding van dit advies nog vragen en/of opmerking zijn, dan verneem ik deze
graag van u.
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