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1. Doel
De bewoners uit de Aldenhof de gelegenheid bieden om inspraak te krijgen en informatie te
verstrekken bij alles dat over de wijk gaat. Daarbij zijn meedenken en verbeteren speerpunten.

2. Middelen
-

Inkomsten uit subsidie gemeente Nijmegen;
Inkomsten uit fondsenwerving en sponsoring.

3. Deelnemers
-

Bewoners uit Aldenhof;
Vertegenwoordigers van straat, complex en/of buurtgroepen uit Aldenhof *)
Beroepskrachten van, gemeente, instellingen en instanties werkzaam in Aldenhof en degenen
die zich verbonden voelen met de leefbaarheid van Aldenhof.

*) Er wordt gestreefd naar een bewonersplatform dat een afspiegeling is van de wijk Aldenhof

4. Toelating: lid van het bewonersplatform zijn:
-

Bewoners, of bewonersvertegenwoordigers en functionarissen die te kennen hebben gegeven
deel te willen nemen aan de bijeenkomsten van het platform.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij bijdragen aan de leefbaarheid en wel op een positieve
wijze, signalen uit de wijk inbrengen tijdens de bijeenkomsten van het platform.

5. Waar houdt het bewonersplatform zich mee bezig
-

Alle zaken die de leefbaarheid, veiligheid en infrastructuur van de wijk aangaan. Jaarlijks wordt
een beleidsplan jaarplanning gemaakt met daarbij de belangrijkste onderwerpen.
Zaken die van belang zijn voor de wijk in relatie met het stadsdeel Dukenburg.

6. Bestuur
-

Het bewonersplatform kent een bestuur dat bestaat uit: 1 voorzitter, 2 secretarissen, een
penningmeester en adviseurs.

7. Coördinatie team
-

Het bewonersplatform kent een coördinatieteam om de belangrijkste organisatorische taken te
regelen zoals 1. de gespreksleiding; dwz het voorzitterschap tijdens de vergadering, 2. het
secretariaat, (het opstellen van de agenda, het uitnodigen van de deelnemers en de
verslaglegging) het penningmeesterschap en 3. ev. financiële zaken rondom subsidies ed.

8. Stemrecht
-

Juist om de diversiteit te handhaven kan in bepaalde gevallen slechts 1 vertegenwoordiger per
straat, groep enz. stemmen.
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9. Werkwijze
-

-

10.

Het bewonersplatform komt minimaal 3 keer per jaar, bijeen in een geschikte locatie, in de wijk
Aldenhof. Jaarlijks wordt er door de gemeente een planning opgesteld De deelnemers aan
de bijeenkomsten van het platform worden schriftelijk, per brief of per mail uitgenodigd.
Doorgaans minimaal een week voorafgaand aan de vergaderingen;
De vergaderingen zijn in principe openbaar;
Van de vergaderingen wordt een kort verslag gemaakt met de belangrijkste informatie punten,
afspraken en besluiten;
Minimaal een keer per jaar wordt er een bijeenkomst voor bewoners uit Aldenhof gehouden,
waarop bewoners hun inbreng kunnen leveren en tevens aan de orde komt wat het
bewonersplatform heeft gedaan, de financiën en met wat de plannen zijn voor de komende
periode. Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Werkgroepen en vrijwilligers en vertegenwoordiging

-

Het bewonersplatform kan interne werkgroepen in het leven roepen rond bepaalde
onderwerpen en activiteiten.

-

De interne werkgroepen zijn nodig en tevens een mogelijkheid om het werk niet op de
schouders van een paar mensen te leggen. De werkgroepen geven de een mogelijkheid aan
bewoners om zich actief in te zetten voor de leefbaarheid van de wijk.

-

Vanuit het bewonersplatform is er een vertegenwoordiging naar de Zevensprong en de
verschillende externe werkgroepen.

-

De externe werkgroepen en de vrijwilligers m.b.t. de activiteiten vanuit het bewonersplatform
en de vertegenwoordigers naar de Zevensprong, doen hun werkzaamheden in nauw contact
en in overleg met het coördinatieteam, maar werken ook weer zoveel mogelijk zelfstandig.

-

De bewoners - vertegenwoordigers van het platform en de vrijwilligers verbonden aan de
activiteiten - leveren hun bijdrage op vrijwillige basis. De evt. kosten die er gemaakt moeten
worden voor de werkzaamheden kunnen ev. vergoedt worden, als daarover met de
betreffende personen vooraf sluitende afspraken gemaakt zijn met het coördinatieteam.

11.
-

-

Communicatie
Bewoners en andere belanghebbenden worden op de hoogte gehouden via de website
(www.bewonersaldenhof.nl) en door de Dukenburger die circa elf keer per jaar verschijnt.
Indien er ontwikkelingen zijn, die het algemeen belang van de wijk Aldenhof aangaan, wordt de
hele wijk geïnformeerd, ook indien de feiten de kwalificatie geheim of vertrouwelijk hebben. Dit
om te voorkomen dat er niet op tijd acties kunnen worden genomen om een besluit te
voorkomen of terug te draaien.
De leden van het platform worden via e-mail geïnformeerd. Indien zij dit niet hebben zal de
informatie schriftelijk worden verstrekt.
Pagina vullen via Nijmegen 1
Zie communicatieplan!
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Hoofdstuk 3, 4 en 11 aangepast c.q. uitgebreid.
Hoofdstuk 7 is toegevoegd.
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