We gaan door in 2021!
Om te beginnen jullie allen een gezond en goed 2021 gewenst.
Waarschijnlijk hoorden jullie het fatastische nieuws al. Op de valreep kregen we eind 2020
tóch geld toegekend. Het amendement dat Groen Links, de SP, Bij1, het CDA en de PvdA
indienden is met brede steun van de gemeenteraad aangenomen. Zonder de steun van
jullie (bewoners, politici en ambtenaren) was dit nooit gelukt. De brieven die jullie
schreven, de posters die jullie ophingen, de politici die jullie benaderden, de acties die
jullie voerden, het meedenken over de toekomst van het wijkcentrum, subsidieaanvragen
en strategieën; het heeft allemaal bijgedragen tot dit resultaat.
Nieuwjaarsborrel 4 februari
Om jullie daarvoor te bedanken en om dit nieuws te vieren, organiseren we 4 februari van
16:30-18:30 een ZOOM-nieuwjaarsborrel. Met optredens van buurtgenoten, intieme
breakout borrelkamers en nog wat andere verrassingen, hopen we er ondanks de
beperkingen, toch een leuke bijeenkomst van te maken. Schrijf je in door een mail te
sturen naar info@wijkcentrumdepijp.nl.
Toekomst Wijkcentrum De Pijp
Het komend jaar wordt het de uitdaging om dit incidentele budget om te zetten in een
structurele financiering. We zijn hier met gemeenteraadsleden, bestuurders, bewoners en
ketenpartners over aan het nadenken. We zoeken naar de weg die de meeste kans op
succes biedt en het minst tijdrovend is zodat het ons echte, inhoudelijke werk niet in de
weg staat. Een mooi aanknopingspunt is het buurtplatformrecht: het recht van
georganiseerde bewoners op positie en middelen. Een motie om de mogelijkheden
daartoe nader te onderzoeken is eind 2020 met brede instemming van de gemeenteraad
aangenomen. Heb je tips of interesse om met ons mee te denken over de toekomst van

het wijkcentrum? Laat dat dan weten met een reply op deze mail.
Verfraaien Hercules Seghersplein
Deze zomer kwamen zo’n 50 buurtbewoners bijeen met ideeën over hoe het Hercules
Seghersplein schoner, rustiger, groener en mooier zou kunnen worden. Bewoners liepen
aan tegen overlast door viezigheid, lawaai en onveiligheid. Inmiddels is een actieve
werkgroep en een tuingroep met elkaar, de gemeente, de politie en het wijkcentrum in
gesprek over mogelijke verbeteringen. Wilt u op de hoogte worden gehouden of op een of
andere manier een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar:
onsmooiepleintje@gmail.com
Onderzoek Movisie: ’Versterken inclusieve burgermacht’
Binnen de overheid staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. Zij roepen de hulp in van
inwoners om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Uit onderzoek blijkt echter
dat inwoners geen daadwerkelijke invloed en beslismacht ervaren. De overheid worstelt
anderzijds met het betrekken van de kwetsbare inwoners die onevenredig niet meedoen.
Op basis van onderzoek in Amsterdam Zuidoost, schreef Movisie een mooi rapport
hierover met waardevolle tips voor actieve bewoners, sociaal professionals, ambtenaren
en politici. Rapport Versterken Inclusieve Burgermacht.pdf. Aanrader!
Hartelijke groet,
Namens team Wijkcentrum de Pijp,
Cecilia Petit
info@wijkcentrumdepijp.nl
www.wijkcentrumdepijp.nl
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