
Geachte Burgemeester & Wethouders,

In juni 2018 zijn wij als wijkcomité van Oud Mathenesse en het Witte Dorp begonnen. In de
korte tijd die wij beschikbaar hadden om als vertegenwoordiger voor de wijk op te treden,
hebben wij geprobeerd om via het gesprek met Buurt Bestuurt en via enquêtes een beeld te
krijgen van de belangrijkste opgaven en kansen in de wijk. De uitkomsten van het gesprek en
van de enquêtes treft u als bijlage bij deze brief aan

Een belangrijk signaal dat wij regelmatig terug hoorden, is dat de wijk zich vergeten voelt.

Daarom doen wij een oproep aan u om duidelijk zichtbaar samen met ons
en de wijk te werken aan deze uitdagingen en kansen.

Laten we de komende vier jaar zichtbaar samen met bewoners en ondernemers:

1. Proberen zo snel mogelijk te starten met de aanpak van de riolering en
herbestrating;

2. Investeren in het aantrekkelijker en (verkeers) veiliger maken van de Franse laan;
3. Een sterke school en een goed Huis van de Wijk (ontmoetingsplekken, bijv. via

sport) creëren;
4. Een goede verbinding voor voetgangers en fietsers naar het M4H terrein maken;
5. Zorgen voor laagdrempelige toegang tot zorg: hulp bij schuld, tegengaan

eenzaamheid, taalonderwijs en kennis van Nederlandse gebruiken en recht;
6. Zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen

ontwikkelen;
7. Blijvend ondersteunen van initiatieven van bewoners (VvE adviesgroep,

activiteiten voor jeugd en ouderen) en nieuwe initiatieven faciliteren;
8. Meer mensen betrekken en verbindingen leggen in de wijk;
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9. Zorgen dat we het schoon, heel en veilig houden in de wijk. Met speciale
aandacht voor voorlichting, ook via meerdere talen of infographics;

10. Onderzoeken hoe we het aanwezig vakmanschap (loodgieters, stukadoors,
timmermannen etc.) tot een kracht van deze wijk kunnen maken en kleinschalige
experimenten te faciliteren.

U heeft ons gevraagd om vertegenwoordiger te worden voor onze wijk Oud Mathenesse en het
Witte Dorp en u advies te geven. Bij deze ontvangt u ons eerste en misschien wel belangrijkste
advies: de wijkagenda Oud Mathenesse en het Witte Dorp.

Met vriendelijke groet,

Wijkcomité Oud Mathenesse en het Witte Dorp

Orkun Durmaz
Slavcho Gogov
Martin Segedy
Eunike Ulmasenbum
Pim van der Wel

Namens deze,

Mieke de Leeuw
Wijkmanager Wijkcomité Oud-Mathenesse/Witte Dorp


