SOCIOCRATISCH PRATEN OVER STRATEN
KOM DE DERDE KEER DE RESULTATEN BEKIJKEN!
De derde bijeenkomst is op dinsdag 11 september 2018, 20.00 uur in It Bynt.
Met het project “Sociocratisch praten over straten” vullen 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 in op een manier zoals de dorpsbewoners dit graag willen.
Het project is een aanvulling op het initiatief om nieuwe huurwoningen in Wûns te realiseren en beoogd, in
combinatie met de te realiseren dorpseigen sociale huurwoningen, een verbetering en optimalisering van de
openbare ruimte en infrastructuur ten behoeve van dorps- en inwonersactiviteiten in de open lucht
(kaatsen, muziek en theater), verkeer (parkeren), recreatie, fiets- en wandeltoerisme en verkeersveiligheid
(landbouwverkeer).

Werk-met-werk door Sociocratisch
praten over straten
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".

We praten over twee gebieden
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”.

Lees verder om te kijken wat we de tweede avond gaan doen!

Sociocratisch praten over straten

Waar, wanneer en wat
We zitten drie keer een avond bij elkaar It Bynt.
De eerste avond op 5 juni hebben we 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?
De ideeën van de eerste avond zijn verwerkt in een viertal
schetsen die op de tweede avond op 10 juli zijn besproken. 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 zijn verwerkt in een “eindplaatje” dat
op de laatste avond op 11 september besproken gaat worden.
Tijdens de bijeenkomsten wordt, naast de invulling van de
openbare ruimte, ook de nieuwbouw besproken.

Wa t d o e n w e 1 1 s e p t e m b e r ?
Komende dinsdag 11 september bespreken we het volgende:
1. Het concept-eindplaatje “Sociocratisch praten over straten”.
2. Wat waren onze ideeën ook alweer over de sociale huurwoningen
die we willen realiseren?
3. Hoe passen deze woningen dan nu in het concept-eindplaatje en hoe
komen ze eruit te zien?

Kom de derde keer om de resultaten te bekijken!
De derde bijeenkomsten is op dinsdag 11 september in It Bynt.
We beginnen ook deze keer om 20.00 uur.

