
Missie en Visie van het  Wijkplatform (WPF) Klarendal 2023 
 
 
Aanleiding: 
In het WPK  is afgesproken een missie/visie voor 2023 op papier te zetten. De eerste aanzet 
daartoe is besproken en unaniem aangenomen. Deze notitie is een uitwerking van de visie, 
gekoppeld aan thema’s. Aan elk thema wordt een werkgroep gekoppeld. Het WPK stelt voor 
elk thema doelen vast,  welke eind 2023 gerealiseerd/in gang gezet zijn. 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn bewoners van Klarendal, we wonen in de wijk en sommigen van ons werken ook in 
de wijk. Door de maatschappelijke ontwikkelingen verandert onze wijk. We vinden het 
belangrijk dat onze wijk krachtig blijft en dat we samenwerken om mooie dingen te blijven 
doen, om met plezier te wonen hier. 
Beslissingen vanuit de gemeente maken dat er steeds meer gevraagd wordt van ons als 
bewoners. Zowel in wat we denken dat Klarendal nodig heeft, maar ook door financiële 
keuzes die de overheid maakt.  
Het WPK vindt het belangrijk om: Mee te denken , initiatief te nemen en mee te doen door 
te werken aan thema’s die wij samen belangrijk vinden in Klarendal. 
 
Als WPK komen we regelmatig samen en hebben overleg met de verschillende partijen en 
organisaties in de wijk. Onze samenwerkende partners zijn oa Rijnstad, Team Leef 
Omgeving, Volkshuisvesting, de Politie, de Ondernemers in de wijk , het verenigingsleven en 
uiteraard de bewoners zelf.  
Het WPK wil, naast ondersteunend en meedenkend, ook nadrukkelijk uitdragen waar we  
voor staan. We zijn van mening dat deze aanpak zorgt voor een verbetering van de 
leefbaarheid in Klarendal. Daarbij willen we zichtbaar zijn zodat onze mede wijkbewoners 
weten waar we voor staan en waar nodig onze hulp kunnen inroepen. 
 
Wat doen wij? 
We organiseren thema-avonden in de wijk.  
We werken met themawerkgroepen. 
We zoeken de verbinding met de verschillende organisaties in de wijk, met het 
verenigingsleven, met de ondernemers.  
We halen input op in de wijk. 
We  zijn actief en creatief in het regelen en vinden van budgetten om leuke en mooie dingen 
te kunnen doen.  
 
Hoe? 
We verbinden ons aan thema’s die we belangrijk vinden en zoeken daarbij de samenwerking 
met wijkpartners. Elk lid laat weten wat die kan betekenen en waar zijn/haar krachten en 
interesse liggen voor een werkgroep. Elk lid sluit aan bij 1 of meer themawerkgroepen, 
daarbij betrekken we ook andere wijkbewoners en samen vormt het een werkgroep. Deze 
werkgroep zet activiteiten uit, met het doel  te komen tot verbeteringen. 
 
 
 



De thema’s voor 2023 zijn: 

 Veiligheid en Schoon Klarendal 

 Jeugd en Kansrijk opgroeien 

 Ouderen en Eenzaamheid 
 
Naast deze thema’s is er uiteraard ruimte voor ideeën en initiatieven vanuit de wijk en 
actualiteit. Echter als WPK verbinden wij ons aan deze onderwerpen en zetten ons daar 
actief voor in en dragen ze uit. 
Iedere themagroep die geformeerd wordt zal gaan werken met 1 of 2 doelen en het is de 
bedoeling dat dit kort omschreven wordt bij aanvang. Van belang daarbij: 

 Zorg voor draagvlak, dwz dat jijzelf en anderen achter de doelen staan. 

 Maak je doel haalbaar. 

 Maak duidelijk wanneer de activiteiten beginnen en eindigen. Een deadline maakt 
plannen eenvoudiger. 

Op deze manier kunnen we ook checken of wat we doen zinvol is en bijdraagt aan een nog 
leuker Klarendal.  
 
Thema 1: Jeugd en Kansrijk opgroeien 
Doel: Jongeren activeren mee te doen in hun wijk en voor hun wijk. 
Thema 2: een Veilige en Schone wijk 
Doel: Schone en veilige wijk 
Thema 3: Ouderen  
Doel : Zorgen dat ouderen actief betrokken blijven bij hun wijk. 
 
Naast de themawerkgroepen 2023 is er de structurele werkgroep communicatie die zich 
bezig houdt met: 

 Zichtbaarheid WPK 

 Verbinding bewoners en partners 

 Wijkcommunicatie (wijkkrant en website) 

 Jaarlijkse presentatie werkplan/doel WPK voor de wijk 
Samenstelling: 2 leden WPK en minimaal twee wijkbewoners 
 
 


