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Uitbreiding gebiedsregisseurs
Welkom Elly Fekkes

Met ingang van 1 augustus wordt het Samen….Werkt team versterkt met Elly Fekkes.
Wij zijn erg blij met het aantreden van Elly en wensen haar veel succes en plezier in
haar nieuwe functie. Dit heuglijke nieuws betekent ook dat we nu de verschillende
gebieden vast kunnen koppelen aan een specifieke gebiedsregisseur. De verdeling is
als volgt:
Geldrop-West (Genoenhuis/Gijzenrooi en Zesgehuchten)
– Karen Denton
Geldrop-Midden (Akert, Centrum en Hulst/Skandia)
– Karen Denton
Geldrop-Oost (Braakhuizen-noord, Braakhuizen-zuid en Coevering) – Adri Matheussen
Mierlo
– Elly
Fekkes
Wil je iets bespreken over wat er in de wijk gaande is, of heb je plannen om iets te
gaan doen in een gebied wat de mensen die daar wonen raakt? Neem even contact op
met de buurtregisseur, zodat hij/zij op de hoogte is, ondersteuning kan bieden en
mogelijk verbanden kan leggen met reeds bestaande initiatieven.

De gebiedspanels
Bijeenkomsten in de wijk

De gebiedsregisseurs zijn druk bezig met het uitbreiden van de contacten in de
verschillende gebieden en het vormen van de gebiedspanels. Hiertoe hebben de
afgelopen maanden diverse gesprekken en informatieavonden plaatsgevonden in de
verschillende gebieden binnen de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat er in vrijwel alle
gebieden inmiddels een behoorlijke groep mensen is gevonden die zich als
vertegenwoordiger van het gebied willen laten zien. Het is belangrijk dat de
gebiedspanels een goede afspiegeling van de verschillende wijken in het gebied
worden. Vooralsnog betekent dit dat we nog nadrukkelijk op zoek zijn naar inwoners
voor met name het Centrum. Ken je iemand die betrokken is bij de buurt of dat wil
worden? Wijs hem of haar op de mogelijkheid van deelname aan het gebiedspanel en
meldt het bij de betreffende gebiedsregisseur.
Naast de vorming van de panels, is er tijdens deze bijeenkomsten ook veel aandacht
geweest voor het realiseren van quickwins in de gebieden. Voor 2012 zijn er nog
financiële middelen beschikbaar voor projecten in de gebieden in het kader van
Samen…Werkt. De verschillende panels worden zeer binnenkort benaderd zodat hun
plannen verder besproken kunnen worden. Dan kunnen we voor het einde van dit jaar
nog de eerste tastbare resultaten van onze nieuwe werkwijze in de gebieden laten

zien!

De gebiedsplannen
Eerste interne concepten klaar

Sinds 1 juni is Erwin Dirkx bezig met het schrijven van de gebiedsplannen. Hij heeft
sindsdien met een groot aantal mensen binnen de gemeentelijke organisatie gesproken
en is inmiddels zo ver dat hij de eerste concepten van de vier gebiedsplannen heeft
kunnen delen met de contactpersonen binnen het gemeentehuis. Deze
contactpersonen zullen de plannen met hun collega’s bespreken en vervolgens zullen
deze verder aangevuld worden met de bevindingen van de verschillende meningen,
visies en beleidsplannen. Op deze manier ontstaat er een volledig beeld van de kennis
en plannen die er binnen het gemeentehuis bestaat van de verschillende gebieden in
Geldrop-Mierlo. Daarna zullen de gebiedsplannen ook met de externe contactpersonen
en de gebiedspanels worden gedeeld, zodat deze hun onmisbare bijdrage kunnen
leveren. De plannen zoals die er nu liggen bestaan vooral uit een uitgebreide analyse
van de verschillende gebieden en een samenvatting van (een deel) van de relevante
korte termijnplannen per gebied. Uiteraard zullen met name de inwoners en externe
partners de gebiedsplannen aan gaan vullen met actie- en speerpunten. Deze zullen
vervolgens, voor ze definitief worden opgenomen in de gebiedsplannen, eerst weer
besproken worden met de interne contactpersonen. Het streven is om de 4
gebiedsplannen in definitieve vorm voor het einde van het jaar klaar te hebben, zodat
daarna snel een start kan worden gemaakt met het opstellen van de jaarplannen voor
2013.

Buurtsportcoaches
Bewegen in de buurt

In de vorige nieuwsbrief is reeds melding gemaakt van het feit dat de gemeente
Geldrop-Mierlo zich heeft ingeschreven om deel te nemen aan het rijksprogramma
‘Sport en bewegen in de buurt’. De LEV-groep gaat de uitvoering hiervan voor haar
rekening nemen, waarbij het de bedoeling is dat er 3,3 FTE aan buurtsportcoaches
wordt aangesteld. Daarnaast is het de bedoeling dat een aantal reeds bestaande en
ontwikkeling zijnde beweegprojecten op dezelfde wijze gecoördineerd gaan worden,
zodat er een overzichtelijk en compleet aanbod voor het sporten en bewegen in de
wijk ontstaat. Vanuit de LEV-groep is inmiddels Meta van Heugten aangesteld als
kwartiermaker. Zij gaat de eerste contacten leggen met ketenpartners die een rol
kunnen gaan spelen bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten, de benadering van
de verschillende doelgroepen en de financiering voor de buurtsportcoaches. Ook wordt
binnen de samenwerkingsplannen met het St. Anna-ziekenhuis nadrukkelijk gekeken
hoe er op het gebied van de buurtsportcoaches samengewerkt kan worden.

Een digitaal postvak Samen…werkt
Voor vragen, opmerkingen en tips

Natuurlijk staat het iedereen altijd vrij om bij Elly, Karen, Adrie, Martie en Erwin
binnen te lopen als er opmerkingen of vragen zijn over Samen…Werkt. Maar sinds kort
kun je ook gebruik maken van het nieuwe e-mailadres van Samen…Werkt. Heb je tips
voor onze gebiedsplannen of –panels? Heb je vragen over de methodiek Samen…Werkt
of weet je iets van wat er speelt in de buurt waar wij mogelijk iets aan hebben, stuur
het naar Samenwerkt@geldrop-mierlo.nl. Wij gaan er vervolgens mee aan de slag en
laten ook meteen even weten wat we met de informatie doen.
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