MEER MOGELIJKHEDEN
VOOR HAVENAREN
VISIE 2040 EN AANPAK
		2020-2024
Er is een toekomstverhaal voor Haven 2040 gemaakt.
En, een aanpak voor vernieuwing van 2020 tot 2024.
Misschien heeft u er persoonlijk wel aan meegewerkt,
samen met de specialisten? Het hele verhaal en ook
het laatste nieuws over alle lopende vernieuwingen
is te lezen op www.havenhart2punt0.nl
Nu gaan we het verhaal werkelijkheid maken en
daar hebben we Havenaren bij nodig!

Van de 13 opgaven in de Aanpak
2020-2024 liggen er drie in handen
van Havenaren zelf, dit zijn ze:

— De Buitenruimte-website
— Het Havenfonds
— De Wijkonderneming
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HAVENAREN ZELF AAN ZET
Havenaren zijn mensen die bovengemiddeld het heft in eigen
hand nemen als het gaat om openbare ruimte, zorg, gedeelde
voorzieningen en initiatieven in hun eigen buurten. Het dorpse
karakter maakt dat er gemakkelijk contacten worden gelegd in de
buurt. Het ons-kent-ons-gevoel dat in de essentie van Haven zit, is
geen vanzelfsprekendheid. Die sociale netwerken en het zelf-zorgen
voor je eigen omgeving zijn echter wel keihard nodig in de toekomst.
De gemeente, de zorg- en welzijnsorganisaties kunnen namelijk
eenvoudigweg niet alles voor iedereen doen.
Van de 13 opgaven in de Aanpak 2020-2024 liggen er
drie in handen van Havenaren zelf, dit zijn ze:

DE BUITENRUIMTE-WEBSITE
Havenaren hebben veel wensen met betrekking tot de buitenruimte.
Nou heeft de gemeente al een manier om losse stoeptegels of
een kapotte lamp te kunnen melden. Maar, als je met jouw buurt
een verlicht fietspad wil, een groenstrook wil laten opfrissen of
een extra stoep wil laten aanleggen, dan heeft dat weinig kans.
Het idee van de toekomstige Buitenruimte-website is dat je ieder
jaar, uit heel Haven, wensen verzamelt voor middelgrote klussen of
vernieuwingen in de buitenruimte. Ieder jaar is er dan een bedrag
beschikbaar van de gemeente om één van die projecten uit te
voeren. Havenaren kiezen zelf welk project uitgevoerd wordt. Maar
hoe dit idee verder werkt, gaan Havenaren, met medewerking van
de gemeente, zelf ontwikkelen.

HET HAVENFONDS
Een fonds voor initiatieven uit Haven en in Haven! Dat is wat het
Havenfonds in het kort is. Om te beginnen zit hierin geld van iedere
Havenaar die belasting betaalt, dit moet aangevuld worden met
fondsen en/of crowdfunding.
Maar voor welke initiatieven dan? En hoe beslis je met elkaar welk
idee het geld krijgt? Mag het een kunstwerk zijn of startgeld voor
een bedrijf of een speeltoestel? Maak je daar ieder jaar een beetje
een festival van met pitches en stemrondes? En wie moet dit
organiseren? Op deze vragen kunnen alleen Havenaren antwoord
geven. De gemeente, De Schoor en de VMCA zijn trouwens wel
beschikbaar om te adviseren bij dit fonds.

DE WIJKONDERNEMING
Haven kent allerlei organisaties die door Havenaren zijn opgezet
en die iets doen met buurtzorg, creativiteit, natuur enzovoort.
De Wijkonderneming is een kleine organisatie die al die eigen
initiatieven een handje helpt met organisatie, juridische zaken,
financiën en communicatie. De Wijkonderneming zorgt er zo voor
dat de eigen organisaties van Havenaren meer bekend worden,
gemakkelijker kunnen groeien en bloeien, en dat er nog veel
meer eigen organisaties ontstaan. Wat willen de organisaties die
er nu zijn precies? Wat moeten precies de taken worden van de
Wijkonderneming? Wie gaat het doen? Dit moet allemaal nog
uitgedacht worden, door Havenaren. Ook hier zijn de gemeente, De
Schoor en de VMCA wel zeker beschikbaar om te adviseren.

In één keer naar de site
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EN NU?
De professionele organisaties hebben zich verenigd in het
Havenverbond. Dit verbond bestaat uit woningcorporaties, gemeente,
zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemersvereniging en de school.
Nadat de Visie 2040 is gemaakt, werken zij nu aan een convenant
waarin ze tot 2024 afspreken wie wat wil doen, wie daaraan gaat
werken en wie wat investeert. Van alle 13 opgaven liggen de
Buitenruimte-website, het Havenfonds en de Wijkonderneming
allereerst in handen van Havenaren. Als zij er niet aan gaan werken,
dan is er geen professionele organisatie die dat wel gaat doen. Rond
de jaarwisseling van 2020/2021 is de vraag of Havenaren voor deze
drie opgaven ook mee zullen doen in het convenant. Of komt er een
andere manier om de drie opgaven vorm te geven? Aan jullie de keuze!
René Gaemers, Havenaar van het eerste uur, is tot de jaarwisseling
de kwartiermaker die inventariseert wat de ideeën zijn. Hij vertelt
eind 2020 aan het Havenverbond wie wat ongeveer wil gaan doen en
dan gaat het Havenverbond afspraken maken met deze Havenaren.

Heb je ideeën voor de uitwerking?
Wil je meewerken? Neem contact op
met René via havenhart2.0@gmail.com
of kijk op de website.

Ook voor het laatste nieuws
		
kijk je op
www.havenhart2punt0.nl

