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Missie
Mensen in de wijk voelen zich prettig en veilig in de wijk en kunnen
volwaardig meedoen aan het maatschappelijk leven. Ieder kan zich
ontwikkelen en door actief burgerschap een bijdrage leveren aan de
samenleving.
Visie
De wijkstichting levert een bijdrage aan het welzijn van de
bewoners in de wijk, vanuit de bewoners en voor de
bewoners. De wijkstichting bevordert actief burgerschap en het
benutten van eigen kracht van bewoners zodat ieder volwaardig mee
kan doen in eigen wijk/buurt.
De onderlinge samenhang versterken in de wijk door o.a.:
- Het ondersteunen van zinvolle maatschappelijke projecten en/of
activiteiten in de wijk.
- Het bevorderen van zelfwerkzaamheid, door het leggen van
verbindingen tussen kansarm en kansrijk, kundig en onkundig,
ervaren en onervaren.
- Samen te werken met andere organisaties in de wijk, om ieder in
zijn eigen rol te versterken.
- Het maken van hele grote, maar ook hele kleine stappen in
maatwerk.
- Adviseren, stimuleren en initiëren bij nieuwe ontwikkelingen in de
wijk.
Mede door deze inzet van de wijkstichting wordt het zelf organiserend
vermogen en de participatie van bewoners sterker. Hierdoor ontstaan
netwerken van bewoners, met betrokkenheid bij elkaar en gezelligheid
in de eigen omgeving.
De wijk, die maak je samen!

Uitwerking in taakgebieden van de wijkstichting:
Organiseren:
Vooral door verbindingen te leggen tussen
bewoners en door bewoners te activeren en te
inspireren tot eigen actie(s).
Faciliteren van bewoners:
Door het bevorderen van kennisoverdracht tussen
wijkbewoners, beschikbaar stellen van materialen, en het
beschikbaar stellen en/of bemiddelen in financiële bijdragen.
Communicatie:
Bewoners zo goed mogelijk informeren over
de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen
de wijk, en hen uit te nodigen hierin mee te
denken.
Signaleren:
Actief de signalen uit de wijk oppakken en/of doorgeven aan
andere organisaties in de wijk. Hierbij samenwerken met
daarvoor geëigende teams in de wijk.
Ondersteunen en kennis delen:
Actief ondersteunen en kennis delen met bewoners, die iets willen
doen in en voor de eigen buurt of de wijk.
Tot slot:
Maatwerk per wijk is noodzakelijk. De wijken verschillen van elkaar in
mensen, in bebouwing en in voorzieningen. En dus ook in problemen,
vragen, behoeften en de aanpak daarvan door de wijkstichting.

