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“Sociale cohesie”
Henk Schaaf,
wijkbewoner van de wijk Paddepoel en lid van het wijkteam

“Het Lokaal Akkoord geeft ons de ruimte om
bewoners actiever te laten meedenken over hun
eigen buurt. Er is een pot met geld en als er een
goed plan wordt ingediend, honoreren we dat.
Deze manier van samen plannen maken komt de
sociale cohesie in de wijk merkbaar ten goede. In
sommige gevallen is het niet mogelijk om plannen helemaal te realiseren zoals ze zijn bedacht.
Om ook in die gevallen tot passende oplossingen
te komen, zorgen wij er als wijkteam voor, altijd
in gesprek te blijven met de bewoners. Zo houden
we continu een vinger aan de pols. Dat blijkt een
goede aanpak te zijn. Hierdoor hebben we nog
nauwelijks mensen hoeven teleurstellen”.

