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Bewoners, ondernemers en beroepskrachten
bundelen hun krachten voor de toekomst van
de wijk

Kracht op de Bult

WIJKWENSENPOSTER

Deze WijkWensen Poster vertelt ons verhaal
Het verhaal van wat mensen belangrijk vinden
die wonen en werken op de Bult. Als je de poster
uitklapt, zie je op de achterkant 5 onderwerpen
die zijn uitgelicht. Die staan bovenaan ons lijstje.
Niet als vrijblijvende wensen, maar als concrete
punten om samen op te pakken. Ook wonen
scoort hoge ogen. Dat onderwerp zetten we op
de agenda van de gemeente en corporaties.
Iedereen doet mee
We grijpen de kans om zelf te bepalen wat er op
de Bult gaat gebeuren. Om plannen met elkaar
uit te voeren en wensen om te zetten in actie. In
mei en juni bepalen we de stappen die daarvoor
nodig zijn. Zodat vóór de zomer duidelijk is wie
wat gaat doen, Bultbewoners voorop.
Veel van ons zijn al betrokken
Zeker 300 Bultbewoners deden hun zegje in de
WijkWeek van 2 tot 6 april 2012. Het bleef niet
bij alleen woorden. Tientallen bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk meldden zich
al aan om zich samen sterk te maken voor de
wijk. Zij willen hun handen uit de mouwen steken
en met de 5 onderwerpen aan de slag gaan.

KRACHTEN BUNDELEN
OP DE BULT
Wonen op de Bult vinden wij bijzonder
Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen en Arnhemse Allee vormen
samen een unieke wijk. Mensen die hier voor het eerst komen
hebben het over de mooie straten en huizen en over het marktplein.
Ze zien de gekleurde deuren en kozijnen en de (gevel) tuintjes. Het is
hier hartstikke groen. Arnhemmers vinden het gezellig om hier in ons
dorp in de stad te komen winkelen.
Eerlijk gezegd, staat ons wel wat te doen!
We zijn trots op onze wijk. Van generatie op generatie willen we hier
blijven wonen. En dat is niet voor niets! Maar het leven hier kent ook
zijn mindere kanten. Als je beter kijkt, kan het schoner, mooier,
veiliger én fatsoenlijker. Achter menig voordeur proberen bewoners de
eindjes aan elkaar te knopen; wordt gepiekerd over de opvoeding van
de kinderen; hebben jongeren weinig perspectief. Of men durft de
deur niet uit. Praktische hulp is welkom, net als de mogelijkheid om
samen met andere bewoners dingen te ondernemen.
De wil is er, dus vinden we een weg!
We kunnen heel veel voor elkaar betekenen als we lief, leed en
creativiteit met elkaar gaan delen. Niemand in onze wijk hoeft er
alleen voor te staan. De Bult kan een markt zijn van vraag & aanbod:
wat de één nodig heeft, kan de ander geven. We hebben prachtige
plekken in de wijk voor ontmoeting: de Rommelkist, de Sperwer, de
Droomfabriek, het marktplein en straks het gloednieuwe multifunctionele centrum. Maar ook veel krachtige, bijzondere mensen die zich
inzetten voor de wijk.

EEN NIEUW SAMENSPEL

HOE PAKKEN WE HET AAN?

Bultbewoners aan zet
Als bewoners en ondernemers van de Geitenkamp, (Nieuw)
Monnikenhuizen en Arnhemse Allee bepalen wij zelf wat er – met
voorrang - moet gebeuren in onze wijk. En hoe we dat samen gaan
doen. Dat kan omdat de gemeente ruimte geeft om plannen waar wij
in geloven met elkaar uit te voeren. De beroepskrachten en de
gemeente staan klaar om ons daarbij te ondersteunen.

Creativiteit
In onze wijk wonen en werken mensen die vrij kunnen denken.
Originele ondernemende types, kunstenaars, praktijkmensen, jonge
honden. Het zijn mensen die praktische en slimme oplossingen kunnen
bedenken waar je zelf nooit op was gekomen. Die creativiteit gaan we
bij de plannen betrekken.

De gemeente geeft ruimte
Voor de gemeente Arnhem staat inhoudelijk niets vast. Alles is
mogelijk, binnen de bestaande budgetten. Onze wensen en ideeën
zijn richtinggevend. Het is ook voor de gemeente wennen om zaken
anders aan te pakken en zelf een stap terug te doen. Ambtenaren en
bestuurders zullen erop moeten vertrouwen dat Bultbewoners heel
goed in staat zijn om zelf zaken op te pakken. Samen met de beroepskrachten in de wijk.
Professionals kennen ons & elkaar
In onze wijk wordt al jarenlang geïnvesteerd. Veel professionals zijn
er actief. Talloze projecten en initiatieven zijn uitgevoerd of
uitgeprobeerd. Met meer en minder succes. Daar gaan we nu meer
lijn in brengen. We gaan slimmer gebruik maken van wat er is.
De 1000 bloemen die bloeien, bundelen we tot een veldboeket.

Vaste aanspreekpunten
Verandering vraagt om vertrouwen. Daarvoor heb je vaste aanspreekpunten in de wijk nodig: bewoners en professionals.
We koesteren teams van vaste beroepskrachten. Alleen door elkaar te
kennen en te respecteren kunnen we samen plannen uitvoeren die
slagen. En van elkaar leren dat het ook anders kan.
Met elkaar leren
We gaan oefenen met deze nieuwe manier van plannen maken en uitvoeren. Sommige dingen zullen een groot succes zijn, andere dingen
komen misschien niet van de grond. Elk jaar houden we onze plannen
tegen het licht: wat werkt en wat niet? Heeft iedereen gedaan wat hij/
zij had toegezegd? Zo kunnen we elk jaar bijsturen en onze wijk op het
goede spoor houden.

EEN SCHOON DORP IN DE STAD WIJKWENS: onze wijk is poep-vrij en opgeruimd

Wij ergeren ons groen en geel aan overal poep, het dumpen van afval en de verwaarloosde tuintjes. Wij gaan er met elkaar wat aan doen. We willen voldoende uitlaatplekken en voldoende afvalbakken.
Wij gaan heggen snoeien en samen tuinieren. Wij gaan elkaar aanspreken op gedrag. Want we veroorzaken die rotzooi wel helemaal zelf!

OP DE BULT VOELT IEDEREEN ZICH THUIS WIJKWENS: in onze wijk wordt alles wat niet door de beugel kan stevig aangepakt

Wij accepteren bepaalde gedragingen niet meer zoals: drugs, scheuren door straten, agressief gedrag thuis, op straat of op het schoolplein. Dat moet stevig worden aangepakt.

WE WETEN ELKAAR TE VINDEN WIJKWENS: in onze wijk staat niemand er alleen voor; we informeren en helpen elkaar

Wij kunnen meer voor elkaar betekenen, zeker als mensen in de problemen zitten. Wat zou het mooi zijn als mensen elkaar makkelijker weten te vinden. Dit kan door o.a. de wijkkrant ‘Op de Hoogte’ beter te benutten.
Een digitale marktplaats opzetten met vraag en aanbod, is ook geen gekke gedacht.

JONGE WIJKBEWONERS HEBBEN HIER DE TOEKOMST WIJKWENS: onze wijk is een superplek om groot te worden

Wij maken van onze wijk een superplek om op te groeien. We geven elkaar het goede voorbeeld, steunen elkaar bij het opvoeden. De Rommelkist en de Sperwer zijn veel vaker open dan nu.
Het zou prachtig zijn als jongeren aan het werk komen door stageplekken in de wijk.

HET BRUIST HIER VAN ACTIE WIJKWENS: onze wijk bruist en heeft aantrekkingskracht

Wij kunnen onze wijk attractiever maken, ook voor mensen buiten onze wijk. We willen de winkelgebieden aantrekkelijker maken met hulp van de winkeliers, ondernemers van het Gildehuis en de winkelpleinmanager.
Denk aan terrasjes, een braderie met oude ambachten, uitbreiding van het winkelaanbod rond het marktplein en op Monnikenhuizen.
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