SPREEK IN OVER
INSPRAAK IN DE
G-BUURT !
Vertel onderzoekers van de Universiteit van
Amsterdam wat je vindt van inspraak

20 NOVEMBER VAN 18.30 TOT 21.30 UUR EGELDONK 50
Geef je op door een mailtje te sturen naar:
G-buurt@tertium.nl
(ovv participatiehoorzitting 20 november)

Wat is het plan?

Steeds vaker vraagt de gemeente aan bewoners en organisaties om mee
te denken over plannen en maatregelen. Wat vindt de buurt bijvoorbeeld
van een nieuwbouwwijk, de inrichting van een plein, het aantal
parkeerplaatsen of de komst van een asielzoekerscentrum? Soms is het
goed om een stap terug te zetten en de vraag te stellen:‘

Wat vindt de buurt eigenlijk van de manier waarop ze
gevraagd wordt om mee te denken?’
Hebben bewoners het idee dat hun mening verschil maakt? Worden ze
niet te vaak naar hun mening gevraagd waardoor ze last krijgen van
participatie-moeheid? Bereikt de gemeente wel de juiste mensen? Zijn er
in het verleden fouten gemaakt waardoor inwoners geen vertrouwen
meer hebben dat de gemeente naar ze luistert?Om die vragen te kunnen
beantwoorden, organiseert de Universiteit van Amsterdam op 20
november een participatiehoorzitting over de G-buurt.

Wie willen we spreken?

Bewoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties die
ervaring hebben met participatie. Een interview duurt ongeveer 15
minuten en wordt afgenomen door een onderzoeker van de Universiteit
van Amsterdam.

Wie mag er komen luisteren?
Iedereen is welkom!

Wat doen jullie met de uitkomsten?

We gebruiken de uitkomsten om een advies uit te brengen. Daarin staan
de verbeterpunten en de sterke kanten van de participatieprocessen in
de G-buurt. We gaan de kerngroep van de G-buurt helpen om met
behulp van onze bevindingen participatie beter aan te laten sluiten op
de buurt.
Daarnaast gebruiken we de uitkomsten voor wetenschappelijke
publicaties.

Hebben jullie dit eerder gedaan?

In 2018 hebben we ook een participatiehoorzitting
georganiseerd in de K-buurt. Voor een verslag hiervan zie:
https://www.platform31.nl/nieuws/openbare-hoorzittingtoont-participatiebereidheid-bewoners-k-buurt

Wat is jullie belang?

De Universiteit van Amsterdam participeert in het R-LINK
onderzoek dat zich onder meer tot doel stelt om
participatieprocessen te onderzoeken en te verbeteren. De UvA
beschouwt in dit deel van het onderzoek de buurt als
opdrachtgever en wil als onafhankelijke partij inzicht verwerven
en bijdragen aan betere participatie.

Hopelijk tot
20 november!

