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Het tegelproject 'Walk of Leam' in de Verzetsbuurt in Hoogeveen.

Meer nadruk op sociale doelen
De Smederijen van Hoogeveen ontwikkelen verder met meer nadruk op sociale doelen. Het
bewonersbudget is voortaan alleen bestemd voor ideeën die de sociale leefbaarheid vergroten.
HliMtUUmi
Fysieke projecten zijn alleen
nog mogelijk als daarin het
sociale aspect naar voren
komt. Het bewonersbudget
staat ook wel bekend als de
korte klap.
De lange klap wordt belangrijker, maar de korte ldap
blijft bestaan.
Verder houdt elke Smederij
een eigen korte klap budget.
Het totaal te verdelen korte
ldap budget is verlaagd van
vierhonderd- naar driehonderdduizend euro. Inwoners
blijven beslissen waar het
geld naar toegaat, maar wel
in overleg met het wijkteam.
Vier thema's
De nieuwe wijkteams gaan
meer samenwerken met de
initiatiefgroepen. De eigen
kracht van inwoners staat

centraal. Uitgangspunt is dus
dat wat inwoners zelf kunnen
doen, ze ook zelf gaan doen.
Natuurlijk wordt bekeken
waarbij een medewerker van
het wijkteam kan ondersteunen. We gaan meer samenwerken waar dat mogelijk is
met andere organisaties,
zoals: scholen, zorginstellingen of ondernemers.
Er wordt kritisch gekeken
naar de organisatie, zoals
minder vergaderen en meer
doen. Het beter verdelen van
de taken en verantwoordelijkheden. Goed bereikbaar
zijn en zorgen voor goede
communicatie naar bewoners
en binnen de eigen organisatie. Dit moet leiden tot een
effectievere en efficiëntere
manier van werken. Tenslotte
spelen de noodzakelijk bezuinigingen een belangrijke rol.

Aangepaste voorwaarden
Nog steeds kunnen inwoners,
organisaties en verenigingen
die actief zijn, ideeën indienen voor het bewonersbudget. Dat verandert niet en de
initiatiefgroepen hopen zelfs
dat nog meer mensen gebruik willen maken van de
mogelijkheden die De Smederijen bieden. De spelregels
zijn wel veranderd door de
verschuiving naar sociaal. Dit
betekent dat u wordt gevraagd om bij het indienen
van een idee ook alvast na te
denken wat het sociale karakter is van uw idee. Meer over
de voorwaarden kunt u lezen
in het Lopend Vuur die in
april huis aan huis wordt
verspreid.
Kernteam voor alle vragen
De opbouwwerker, de wijkbe-

heerder en de wijkagent,
allen lid van het wijkteam,
vormen samen een kernteam.
Hier kunt u als inwoners
terecht met uw vragen, meldingen, klachten en dergelijke. De bereikbaarheid kunt u
lezen op onze site: www.desmederijenvanhoogeveen.nl.
Op deze manier dragen De
Smederijen bij aan de overgang van verzorgingsstaat
naar een meedoen-samenleving en kunnen we een belangrijke rol blijven spelen in
de Hoogeveense samenleving.
Binnenkort ontvangen alle
inwoners van de gemeente
Hoogeveen een speciale editie van het Lopend Vuur met
meer informatie over de
doorontwikkeling van De
Smederijen en hoe we samen
uw buurt nog leefbaarder
kunnen maken.

