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"Okno na dzielnicę " grupy Rijpelberg:
Rijpelberg nasza zielona dzielnica:
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wszystkim pokoleniom dobrze się mieszka.
sport, gry, kultura, towarzyskość nas łączą.
po całym dniu pracy łatwo się robi zakupy.
sąsiedzi pomagają sąsiadom.
też gdzie można bez wstydu i zażenowania zwrócić się o pomoc.
też dzielnica gdzie sąsiedzi nie boją się zwrócić uwagę na złe zachowanie,
spokojnie i przyjaźnie ale jasno i wyraźnie.
zwraca się uwagę na porządek, na zieleń, na wyposażenie dzielnicy.
przede wszystkim na społeczne wartości dzielnicy.
wolny czas zaprasza na darmową rekreację przy Berkendonckim Stawie ,
czy na spacer po Bakelskim Lesie.
w znajdującym się w centralnym punkcie domu kultury mieszczącym wiele
inicjatyw, klubów i stowarzyszeń możemy raczyć się kawą i (małym ) posiłkiem.
zapraszają nas dluższe godziny otwarcia, dobra atmosfera, towarzystwo
i różnorodne zajęcia.
profesjonaliści asystują różnym organizacjom, udzielając pomocy w razie potrzeby.
dobrze i łatwo robić codzienne zakupy i gdzie są dobre połączenia do centrum.
dla starszych i młodszych mieszkańców jest dużo możliwości do uprawiania
sportu i relaksu.
młodsze dzieci rozwijają się przez wspólne gry, młodzież może się spotykać.
ta sama młodzież jest proszona do pomocy dla uprzyjemniania i ulepszania
dzielnicy.
szkoły organizują (poza)szkolną opiekę, pomoc i naukę dla naszych dzieci.
przede wszystkim dzielnica gdzie nasi nie-holenderscy sąsiedzi współuczestniczą
w życiu i czują się jak u siebie w domu!
KRÓTKO MÓWIĄC

Rijpelberg to dzielnica gdzie chodzi o WSPÓŁ-uczestnictwo i każdy mieszkaniec bez
względu na pochodzenie,kolor, religię, rasę i orientację seksualną jest równy.

Cele Belangengroep Rijpelberg:
Nowe przedstawicielstwo dzielnicy ma za cel motywowanie, pomaganie i łączenie
mieszkańców dzielnicy .Chcą chronić ulepszać i rozwijać mieszkanie, życie i klimat
w sprawach kultury, sportu, młodzieży, planowania przestrzennego, użyteczności publicznej,
współżycia,dobra ogólnego, środowiska i bezpieczeństwa .Zadaniem rady jest polepszenie
wspólnych kontaktów mieszkańców, w celu wypracowania w zespołach planów, inicjatyw
i idei; zrealizowania ich i rozwijania. Z ogromnej sieci kontaktów są tworzone grupy
zainteresowanych, czasem z profesjonalistami aż do zrealizowania projektu.
Po zakończeniu projektu lub inicjatywy grupy zostają rozwiązane i wracają do podstaw.
Tak nazywany jest Model Grzybowy (Paddenstoel Model). Ten model służy do łączenia i
współpracy w dzielnicy. Chodzi tutaj o RAZEM.
Razem dla dzielnicy Rijpelberg, z energią do współdziałania.

Komunikacja:
Komunikacja przez i reprezentację dzielnicy jest bardzo ważna.
Z jednej strony komunikacja z mieszkańcami , z drugiej strony z różnymi społecznymi
instancjami, urzędami i profesjonalistami, którzy mogą pomagać i wspierać w realizowaniu
ich celów.Belangengroep Rijpelberg chce używać do tego celu social media, website,
Hofkompas i inne gazetki ale przede wszystkim przez rozwijanie osobistych kontaktów.
Zorganizowane będą godziny otwarte dla mieszkańców oraz dwa razy do roku walne
zebranie dzielnicy.

Podstawowe wartości:

nasze cele:
-aktywowanie
-komunikacja
-motywowanie
-pomoc
-organizacja (w grupach)
-współpraca
-łączenie
-stymulowanie
-transparancja
-otwartość

