Met deze keer:
Nieuwsbrief nr. 3 – juni
2012
Wethouders adopteren
ieder een gebied
Uitbreiding aantal
gebiedsregisseurs
“Sport en bewegen in
de buurt”
Bijeenkomst in wijk de
Akert
Procesaanpak
Gebiedsgericht werken
in Geldrop-Mierlo!

Nieuwsbrief nr. 3 – juni 2012
Uitprinten

Hierbij ontvangt u de derde editie van de Nieuwsbrief “Samen Werkt”. Helaas is het
nog niet mogelijk deze digitale nieuwsbrief op een goede manier uit te printen. Dit
heeft onder meer te maken met de opmaak van de digitale brief. Het team
“Gebiedsgericht werken” bekijkt de mogelijkheden om dit alsnog te realiseren.

Wethouders adopteren ieder een gebied
Bestuurlijke verantwoording verankering “Samen Werkt” in
gemeentelijke organisatie

Het college heeft op 22 mei jl. besloten, dat elke wethouder verantwoordelijk wordt
voor één van de vier gebieden. De wethouders adopteren als het ware een gebied.
Daarmee zijn ze het eerste aanspreekpunt op bestuurlijk niveau, nemen ze met enige
regelmaat en op verzoek deel aan overleggen in het gebied en bespreken de stand van
zaken met de gebiedsregisseur. Uiteraard houdt de gebiedswethouder wel contact met
de wethouder, die vanuit zijn/haar portefeuille verantwoordelijk is voor specifieke
problemen.
De bestuurlijke aandacht zorgt voor een stevigere verankering van de methodiek
“Samen Werkt” in en buiten de gemeentelijke organisatie. Het onderstreept nog eens
extra het belang van de methodiek en geeft daarmee een signaal af richting de
medewerkers in de gemeentelijke organisatie en naar de inwoners van Geldrop-Mierlo.
Bij de verdeling van de gebieden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de
samenstelling van het gebied en de portefeuilles/achtergrond van de wethouders.
Wethouder Steenbakkers: Gebied Oost (Coevering, Braakhuizen-Zuid en BraakhuizenNoord);
Wethouder Hoekman: Gebied Midden (Centrum, Akert, Skandia/Hulst);
Wethouder Van Hirtum: Gebied West (Zesgehuchten, Genoenhuis);
Wethouder Vissers: Gebied Mierlo.

Uitbreiding aantal gebiedsregisseurs
Kwetsbaarheid beperken

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo is van mening, dat de implementatie en de
uitvoering van de methodiek “Samen Werkt” niet mag stagneren. In een motie aan het
college is dit standpunt onlangs nog eens onderstreept. Momenteel zijn er twee
gebiedsregisseurs in dienst en is de organisatie kwetsbaar als één van beiden door
ziekte of vakantie afwezig is. Daarnaast is het van belang, dat elk gebied een vast

aanspreekpunt krijgt. Voor een meer evenwichtige verdeling – en om de continuïteit te
waarborgen - is een derde (parttime) gebiedsregisseur gewenst. Door een reorganisatie
van uren op de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling zijn hiervoor 20 uren
vrijgemaakt.
Op dit moment loopt de interne sollicitatieprocedure.

“Sport en bewegen in de buurt”
Geldrop-Mierlo schrijft zich in voor deelname aan
Rijksprogramma

Geldrop-Mierlo neemt deel aan het Rijksprogramma “Sport en bewegen in de buurt”.
Daarmee wil de organisatie een omslag maken naar een sportievere samenleving,
waarin iedereen kan meedoen en kan kiezen voor een actieve en gezonde leestijl. Het
rijksprogramma wordt betaald op basis van co-financiering. Dit betekent, dat het Rijk
gedurende vier jaar 40% van de kosten betaalt en dat het restant van de benodigde
middelen door lokale partijen bijeen wordt gebracht (gemeente, sport- en
wijkverenigingen, onderwijs, bedrijven, kinderopvang, woningcorporaties, etc.).
Daarvoor dient Geldrop-Mierlo voor 1 januari 2017 in totaal 3,3 fte buurtsportcoaches
te realiseren. Deze coaches kunnen actief zijn in wijken, scholen en/of
sportverenigingen, leggen verbindingen tussen partijen en dragen met hun inzet bij
aan maatschappelijke participatie en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
De buurtsportcoaches komen in dienst van de LEV-groep. Het is de bedoeling, dat het
programma met ingang van 2017 een structureel vervolg krijgt.

Bijeenkomst in wijk de Akert
26 juni 2012

Wijkvereniging Den Akert organiseert in samenwerking met de gemeente op dinsdag 26
juni a.s. in het wijkgebouw aan de Eikelaar de bijeenkomst “Samen veilig in de
Akert”. Doel van de avond is om de wijk nog beter, leuker en veiliger te maken. Alle
bewoners van de Akert zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over hun eigen
buurt. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst staat in het teken van “Veiligheid en
handhaving”. Gemeente, politie en woningcorporaties zijn aanwezig om de problemen
in de wijk te bespreken. Tijdens het tweede deel van de avond staat “Samen Werkt”
centraal. Een nieuwe methodiek van werken, waarbij inwoners actiever en in een
vroeg stadium bij ontwikkelingen in de gemeente worden betrokken. De aanwezigen
krijgen een toelichting op de methodiek en worden geïnformeerd hoe ze kunnen
meedenken over de gebiedsanalyses of onderdeel uit kunnen maken van het
gebiedspanel.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Procesaanpak
Quick wins

Om de voortgang van “Samen Werkt” te waarborgen en verdere stagnatie te
voorkomen is onlangs besloten in 2012 via twee sporen te werken. Intern wordt de
organisatie op de methodiek van werken ingericht en is men bezig de conceptgebiedsplannen en -jaarprogramma’s vorm te geven. Extern gaan de gebiedsregisseurs
in overleg met leden van de gebiedspanels (in oprichting) om een overzicht samen te
stellen van activiteiten, die prioriteit hebben in de wijk/het gebied en nog in 2012
gerealiseerd kunnen worden. Voor deze activiteiten zijn dit jaar nog financiële
middelen beschikbaar. Zodra er een overzicht beschikbaar is kunnen er concrete acties
worden genomen.

Gebiedsgericht werken in Geldrop-Mierlo!

Kennis bij onze inwoners

In het kader van “Samen Werkt” is onze gemeente in vier gebieden verdeeld. Elk
gebied heeft ongeveer 10.000 inwoners. In een gemeenschap met 10.000 inwoners per
gebied is meer kennis aanwezig dan op een gemeentekantoor met 225 medewerkers.
Het is goed om te bekijken hoe we er met 10.225 mensen samen uitkomen. “Samen
Werkt”!!!!
Neem voor meer informatie contact op met één van onze gebiedsregisseurs Adri
Matheussen of Karen Denton (tel. 14 040).

