Het Gegraaf, dat zijn wij

Het Gegraaf is een fijne wijk om te wonen. De bewoners , jong en oud, helpen elkaar waar nodig en
zorgen samen voor een prettige en schone omgeving. Het Gegraaf is ook een veilige wijk, waar we
omkijken naar elkaar en waar je ’s avonds rustig een wandeling kunt maken. Een wijk waar je je thuis
voelt. Een diverse wijk waar mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug krijgen van
vrijwilligers en soms professionals. Het Gegraaf is een wijk waar kinderen prettig opgroeien, waar
ruimte is om te spelen en ze veilig lopend of met de fiets naar school kunnen. Het is een
ondernemende wijk waar veel gebeurt, waar we samen Koningsdag vieren, paaseieren zoeken of met
de dorpsquiz meedoen. Een wijk waar we ruimte geven aan ieders talent, aan ideeën en er samen aan
werken het tot een succes te maken. De focus op doen wat WEL kan!

Op naar de toekomst
De wijkcommissie Het Gegraaf heeft een nieuwe samenstelling en wil komende jaren verder bouwen
aan een fijne wijk. Als eerste stap hebben we samen onze visie opgeschreven, waar willen we naar
toe met elkaar en met de wijk, aan de hand van 4 thema’s:
-

Fijn wonen
Elkaar helpen
Lekker spelen
Samen doen

Deze thema’s werken we verder uit in concrete plannen en activiteiten. Dit zijn nieuwe activiteiten,
maar kan ook een vervolg zijn op bestaande activiteiten. Zo willen we Accent op talent graag
doorontwikkelen in de wijk en zijn we al in gesprek over de aanleg van een natuurspeeltuin.

Alleen als anderen MEEDOEN
Als wijkcommissie kunnen we dit niet alleen. Over alle thema’s gaan we in gesprek. Op de eerste
plaats doen we het samen met de bewoners en ondernemers in de wijk. Maar we hebben ook de
hulp nodig van gemeente, Woningbelang en andere organisaties. Wij willen graag samen zoeken
naar de beste oplossing. De rol van de wijkcommissie is dan:
-

Faciliteren van talenten en ideeën uit de wijk. Bewoners stimuleren mee te doen met
activiteiten en het mede organiseren ervan.
Gesprekspartner van de gemeente en andere maatschappelijke partners. Aandragen van
kansen uit de wijk en gemeente inzetten waar nodig.
Betrekken verenigingen uit de wijk, zoals o.a. Corso Buurtschappen
Informeren van inwoners, via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, Facebook etc.

Fijn wonen begint met een fijn THUIS. Naast schoon, heel en veilig vragen we ook
aandacht voor het sociale aspect. Je wilt dat de omgeving schoon is en schoon blijft.
Zowel huurders als particulieren hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid, de
gemeente en Woningbelang helpen hierbij.
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Wijkschouw
Project achterpaden en voortuinen
Opschoondag, aansluiten bij de landelijke campagne (laatste zaterdag van maart)
Elkaar leren kennen, stimuleren van buurtcontacten
Meldpunt kapotte lichten
Wijkagent zichtbaar aanwezig
Welkom in de wijk door straatcontactpersonen

In Het Gegraaf helpen mensen elkaar graag. Met Accent op ieders Talent zien we dat veel
mensen wat willen doen en dat werkt. Iedereen heeft immers soms wat hulp nodig.
Niemand kan alles alleen, door in te zetten op DOEN wat WEL kan ontstaat er een positief
proces en groeit de betrokkenheid in de wijk.
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Elkaar kennen en gekend worden
Koffie inloop
Koffie B uurtje
Bewoners dag
Hulp bij de thuisadministratie
Korte lijnen met professionals
Talentenbank

Kinderen moeten fijn opgroeien in de wijk. Belangrijk is ook dat we niet alleen over de
kinderen praten, maar ook met! Daarom organiseren we een wijkschouw met kinderen.
We laten ze bijvoorbeeld tekeningen maken met wat ze echt supergaaf vinden en wat ze
superstom vinden. Ook kijken we nog eens naar het verkeer in de wijk, de
oversteekplaatsen. En natuurlijk moet er van alles te doen zijn voor de kinderen!
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Wijkschouw/tekenwedstrijd kinderen
Natuurspeeltuin
Bestaande pleinen
Veilig verkeer
Leuke activiteiten (paaseieren, Koningsdag, Sinterklaas, ….)

De wijk moet bruisen. En als de wijk bruist raken mensen ook enthousiast om mee te
doen met andere activiteiten zoals een Opschoondag. Samen met De Hijskraan, speeltuin
Geenhoven en Zalencentrum het Graver zorgen we voor de faciliteiten als er een idee
komt uit de wijk. Lokale ondernemers koppelen we aan bewoners in de wijk.
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Dorpsquiz
Koningsdag (o.a. “vrijmarkt rondom de Hijskraan’)
De Graver spektakel
Disco avonden
Cursussen voor jeugd maar ook voor volwassenen
Darts competities
Computerclub
Ondernemend Gegraaf

