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Als Wijkraad wilden we graag weten wat we nog in onze laatste maanden voor de bewoners 
konden betekenen. Het was ons doel om een overzicht te creëren met zaken waar 
bewoners nog steeds tegen aanlopen. Aan de ene kant konden we dan kijken of er punten 
op korte termijn nog opgepakt konden worden en aan de andere kant konden we dit 
overzicht aan de nieuwe Wijkraad overhandigen. Hiervoor wilden we bijeenkomsten in de 
wijk organiseren en zijn we daarom vanaf oktober 2021 een samenwerking aangegaan met 
Open Kaart. Open Kaart heeft ervaring met het organiseren van bijeenkomsten voor 
bewoners. Zij gebruiken letterlijk een kaart van de wijk waarop aantekeningen gemaakt 
kunnen worden van de verschillende kwesties in de wijk die door de bewoners worden 
aangegeven. Daarnaast wilden we tijdens deze bijeenkomsten ook een informatiemarkt 
organiseren met verschillende instanties, zoals de woningcorporaties, waar bewoners 
naartoe konden met vragen of opmerkingen. 
In overleg met Open Kaart kwamen wij op het idee om vier bijeenkomsten te organiseren 
voor Bloemhof-Noord, Bloemhof-Midden, Bloemhof-Zuid en jeugd. Helaas is het voor ons 
niet meer mogelijk geweest om de eerste drie bijeenkomsten te organiseren in verband met 
de coronamaatregelen die er toen golden. De bijeenkomst voor de jeugd kon doorgaan en 
heeft op 23 februari plaatsgevonden. Voor de jeugd werd er een voetbaltoernooi 
georganiseerd en is er tijdens het toernooi met de teams die niet aan de beurt waren 
gesprekken gevoerd. De andere drie bijeenkomsten zullen later in het jaar (voor de 
zomervakantie) plaatsvinden. Omdat de huidige wijkraad er dan niet meer is, zal dit verder 
opgepakt worden door de Safari. Als de nieuwe wijkraad het ook ziet zitten, kan zij daarbij 
aansluiten. Open Kaart zal na deze bijeenkomsten een verslag schrijven met alle 
bevindingen. Deze zal dan in een wijkconferentie met de bewoners worden besproken. 


