SOCIOCRATISCH PRATEN OVER STRATEN
KOM OOK DE TWEEDE KEER MEEPRATEN!
De tweede bijeenkomsten is op dinsdag 10 juli 2018, 20.00 uur in It Bynt.
Met het project “Sociocratisch praten over straten” willen de vereniging Doarpsbelang Wûns en de coöperatie
Mienskip Wûns u.a. op een sociocratische manier de openbare ruimte tegenover het dorpshuis en de wegen naar
de nieuwe huurwoningen invullen zoals de dorpsbewoners dit graag willen.
Het project is een aanvulling op het initiatief om nieuwe huurwoningen in Wûns te realiseren en beoogd een integrale inpassing, verbetering en optimalisering van de openbare ruimte en infrastructuur ten behoeve van dorpsen inwonersactiviteiten in de open lucht (kaatsen, muziek en theater), verkeer (parkeren) en verkeersveiligheid
(landbouwverkeer) in combinatie met de te realiseren dorpseigen sociale huurwoningen.
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De ruimte voor het dorpshuis heeft naast de verkeersfunctie
ook sociale functies, zoals straatkaatsen, uitvoeringen van
het muziekkorps en feestelijke activiteiten.
De huidige situatie is niet ideaal. Omdat er nieuwe wegen
aangelegd moeten worden is er nu de kans om zaken te
combineren en “werk-met-werk” te maken. Voor de sociaal
maatschappelijke en verkeersinfrastructuur tegenover het
dorpshuis en de infrastructuur voor van de nieuwe huurwoningen wordt met de dorpsbewoners een nieuw ontwerp
gemaakt.
We noemen dit "sociocratisch praten over straten".
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We zitten drie keer een avond bij elkaar It Bynt.
De eerste avond op 5 juni hebben we de ideeën die er leven
verzameld. Deze ideeën zijn verwerkt in schetsen die op de
tweede avond op 10 juli besproken worden. Is dit wat we
graag willen of zijn er aanvullingen en verbeteringen te bedenken?
De resultaten van de tweede avond en reacties die via andere wegen zijn ontvangen worden verwerkt in een
“eindplaatje” dat op de laatste avond op 11 september besproken zal worden.
Wanneer de leden van zowel Doarpsbelang als de Coöperatie consent geven (we besluiten sociocratisch) wordt met de
uitvoering begonnen.
Tijdens de bijeenkomsten wordt, naast de invulling van de
openbare ruimte, ook de nieuwbouw besproken.

Lees verder om te kijken over welke gebieden we praten en wat we de tweede avond gaan doen!

Sociocratisch praten over straten
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We praten over twee gebieden:
I.

De ruimte tegenover het dorpshuis in combinatie
met de plek waar we op termijn nieuwe huurwoningen willen realiseren. Hiervoor maken we een planvisie die uitgevoerd kan worden op het moment dat
nieuwbouw mogelijk wordt. Vandaar de naam
“Planvisiegebied”.

II.

De infrastructuur (weg, wandelpad, parkeerruimte)
naar de beide nieuwe huurwoningen bij de kerk. Het
plan dat we hier gaan maken wordt direct met de
bouw van de twee nieuwe woningen uitgevoerd. We
maken een projectplan, vandaar de naam
“Projectplangebied”.
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De eerste avond op 5 juni hebben zijn de ideeën die er leven
verzameld.
Wat voor ideeën hebben de Wûnsers er over de invulling van
de openbare ruimte? Hoe zou het er dan uit moeten komen
te zien? En waarom zijn het zulke goede ideeën?
Deze ideeën zijn verwerkt in schetsen die op de tweede
avond op 10 juli besproken worden. Is dit wat we graag willen of zijn er aanvullingen en verbeteringen te bedenken?
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De ideeën van de eerste avond zijn verwerkt in een viertal
schetsen die op de tweede avond op 10 juli worden besproken. Is dit wat we graag willen of zijn er aanvullingen en verbeteringen te bedenken?
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Op de eerste avond kwam ook het idee naar voren om de
bouwkavels op voorhand nu al eens op het terrein uit te
zetten, zodat iedereen zich een voorstelling kan maken hoe
het wordt.
Dit doen we 10 juli als eerste. Na een toelichting op de ideeën
hoe de nieuwe huurwoningen er uit komen te zien, wandelen we vanuit It Bynt naar de plek waar deze gebouwd zullen
worden.
In het terrein wordt dan ruwweg aangegeven waar volgens
het bestemmingsplan gebouwd mag worden. We kijken
daarna met zijn allen naar de beste plek voor nieuwbouw en
de manier waarop dit uitgevoerd zou kunnen worden.
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De tweede bijeenkomsten is op dinsdag 10 juli 2018 in It Bynt.
Zet ook dinsdagavond 11 september 2018 in uw agenda.
We beginnen om 20.00 uur.

