WONEN & (VER)ZORGEN OVERZICHT BLUE-IJSSELKAARTEN VAN DE 5 GROEPEN
BLIJVEN

BETER

ANDERS

NIET

burgerinitiatief (1)
levensbestendig wonen (3)

beleid uitleggen + alternatieven (10)
anders meer doen
communicatie veel beter doen (14)
behulpzaam
vertrouwen
professionaliteit

meer naar burger luisteren (24)
burgers meer doen (21)
meer vrijheid

geen bureaucratie (26)
raadsleden niet eigen mening (28)
gedraai

BLIJVEN

BETER

ANDERS

goede initiatieven belonen (1)
zorg op maat houden (6)
wijkteams blijven ondersteunen (8)

veiligheid in oudere wijken (11)
er zijn grenzen aan de burgerparticipatie (31)
voor, door en met burgers (17)
financiën wel van invloed
flexibeler omgaan met regelgeving (13)
werkloze burgers stimuleren om zich nuttig te maken voor medemens (21)
rolstoel mobiliteit veiligheid op stoep (11)
1 loket voor alle zorgvragen (economischer) (19)
zelfregie - zelfredzaam
Burgers, verenigingen etc stimuleren met elkaar in contact te komen (20)
samenwerking beter tussen hulpvragen en professional;
ondersteuning begeleiding minima uitkering
- kortere weg meer expertise (12)
gemeente toegankelijk laagdrempelig (12)
wijkteam voortzetten (8)
mensen tot elkaar brengen (20)
starten wijkteams (8)
schuldhulpverlening
informatievoorziening duidelijk goed te volgen (14)
systeem dat vraag en aanbod inventariseert;
- zo nodig binnen het systeem opschalen
gemeente (bv WMO) moet bij een aanvraag voorzieningen;
- niet alleen via de regels werken, maar zich verdiepen in de situatie (13)

NIET
mantelzorg organiseren (32)
te veel overlaten aan mantelzorger en vrijwilligers;
- die zijn er niet over een aantal jaren (31)
groter worden
geen geld meer naar de DRU
complexe regels verzinnen voor gemeente ondersteuning minima (27)

BLIJVEN

BETER

ANDERS

NIET

ondersteunen van plaatselijk initiatief (1)
DRU cultuurfabriek laten zoals het nu gaat
nieuwe initiatieven ondersteunen (1)
menselijke maat, houd het simpel (6)

regiefunctie in communicatie naar burgers (14)
communicatie (14)
initiatieven ondersteunen van bewoners (1)
verpleeghuizen tijdig aanpassen aan veranderde woonvormen (16)
mogelijk meer nieuwe initiatieven ondersteunen (1)
meedraaien op locatie, zodat ze kunnen proeven/voelen
om vervolgens samen te komen tot wat er nodig is (9)
helpen stoppen van de bureaucratie (26)

samenwerking per regio bij taken waar dit kan
creatiever inspelen op behoefte (22)
gebruik maken van professionals en niet weer nieuwe hokjes maken (23)
samenwerking meer verplaatsen buiten de diverse kernen
professionals inschakelen bij planontwikkeling (23)
blijven kijken waar elk individu/mens en niet in hokjes denken en doen (33)

zelfstandig blijven, dus niet fuseren (30)
de gemeenterol laten zoals nu
niet zo maar fuseren rekening houdend met mentaliteit en cultuur (30)
niet op de stoel van de professionals (34)
regels zonder doel, bestemmingsplan, eindeloze voorschriften (27)
in hokjes denken - dus meer ruimte voor creativiteit (33)

NIET

BLIJVEN

BETER

ANDERS

aandacht voor hulp aan ouderen/gehandicapten;
- zonder indicatie (7)
ondersteuning vrijwilligers/mantelzorgers (5)
samenwerking met zorgboerderijen
communiceren (14)

na meepraten ook 'feedback' geven
aangepast vervoer is belangrijk om meer te kunnen doen (2)
samenwerking met verschillende organisaties (17)
jongeren in de gemeente houden (15)
vervoer (2)
elkaar aanvullen
oud en jong samenbrengen (18)
voorlichting over wijkgericht werken (8)
goede inititiatieven faciliteren (1)
jongerenhuisvesting (15)
leegstaande gebouwen benutten

inwoners aanspreken bij herhaling op verantwoordelijkheid naar elkaar (21) in kaders denken (33)
ambtenaar voor de burger werken
werken onder dwang WWB etc
bewustmaken van verantwoordelijkheid naar de samenleving (21)
protocollen (29)
zorg voor een inclusieve samenleving
alles beter willen weten
passende woningbouw per kern naar behoefte gemeenschap (16)
niet dwingen, wel prikkelen (32)
niet bepalen wat goed is voor de burger (32)
laat mensen met beperkingen meedenken/meepraten/verantwoordelijk maken voor oplossingen (23)
werk aan de beeldvorming rondom mensen met een beperking;
- verbinden

BLIJVEN

BETER

ANDERS

NIET

maatschappelijke stage (4)
vervoer blijven verzorgen (2)

communicatie wat er al is (14)
vervoer (2)
meer toezicht blauw - veiligheid (11)
toegang alle kernen

maatwerk (25)
waarderen vrijwilligers (5)
beter luisteren (24)

bureaucratie (26)
noaberschap opleggen (32)

