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Geachte heer, mevrouw,
Middels deze tussenrapportage willen wij uw raad informeren over de
voortgang van twee moties.
De motie ‘Lief en Leedstraten’ is in juli 2020 aangenomen in de
gemeenteraad en de motie ‘Babbelbaank’n in de strijd tegen eenzaamheid’ in
oktober 2020. Lief en Leedstraten zijn straten waar bewoners zich het hele
jaar inzetten voor burenhulp en het tegengaan van eenzaamheid.
Babbelbaank’n zijn bankjes in de wijk waar mensen met elkaar in gesprek
komen. Aangezien beide moties het onderliggende doel hebben om de sociale
cohesie in wijken te versterken en eenzaamheid te verminderen, zijn beide
projecten samen opgenomen in een pilot waaraan de wijken Beijum en De
Wijert en het gebied Ten Boer en omliggende dorpen deelnemen (hierna te
noemen ‘wijken’).
Er zijn kernteams gevormd voor de deelnemende wijken, bestaande uit:
enthousiaste bewoners, opbouwwerkers en sociale gebiedsontwikkelaars. De
kernteams van de drie wijken zijn momenteel bezig om de wijkaanpak van
beide sociale projecten vorm te geven en uit te voeren. Hierbij wordt zo goed
mogelijk aangesloten bij wat al in de wijken aanwezig is. Verwacht wordt dat
beide projecten deze lente van start gaan. Wij willen de indieners de
gelegenheid geven om bij de feestelijke opening in de wijken aanwezig te
zijn. De betrokken leden van uw raad zullen door ons tijdig hiervan op de
hoogte worden gesteld.
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Aan het einde van de zomer 2021 zullen beide projecten worden geëvalueerd.
Het college zal de uitkomsten hiervan aan uw raad terugkoppelen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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