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MijnWijkplan.nl
Digitaal platform voor bewoners én gemeente Nijmegen
Veel gemeenten doen hun uiterste best om bewoners en ondernemers te
betrekken bij de werkzaamheden en plannen in de wijk. Maar hoe zorg je er
voor dat je niet steeds met dezelfde mensen spreekt? Het digitale platform
MijnWijkplan.nl dat de gemeente Nijmegen lanceerde is wellicht het antwoord.

D

e digitale mogelijkheden op pc en smartphone
maken het mogelijk op een meer directe en voor
velen ook prettigere manier te communiceren
over ideeën en ontwikkelingen in de wijk. Dat is wat
bewoners en ondernemers misschien ook wel verwachten van de gemeente. Met dit doel liet de gemeente
Nijmegen het platform mijnwijkplan.nl ontwikkelen.
MijnWijkplan is het digitale platform voor de Nijmeegse wijkbeheerplannen. In deze plannen werken
bewoners, ondernemers en de gemeente samen aan
ideeën en plannen voor de openbare ruimte.
Het platform onderscheidt zich van vele andere digitale platforms waarop ideeën kunnen worden aangedragen door bewoners. Op mijnwijkplan.nl staat namelijk ook het werk vermeld dat de gemeente zelf in
de wijken uitvoert, zoals groot onderhoud en herinrichtingen van openbare ruimte. Het gehele proces
van de Nijmeegse wijkbeheerplannen vanaf het inzichtelijk maken van behoeften, het bedenken van
ideeën tot en met de uitwerking en concrete uitvoering van maatregelen is te volgen. Centrale thema’s
zijn cocreatie en crowdsourcing: bewoners en gemeen1
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te werken continu samen en versterken elkaar waar
mogelijk. Dit leidt uiteindelijk tot zichtbare resultaten
op straat. Samen maken zij de wijk.
Op 19 september ging MijnWijkplan live in de wijken
Hengstdal en Hazenkamp. De gemeente Nijmegen
gaat vanaf nu voor ieder nieuw wijkbeheerplan werken met het nieuwe digitale platform. Er wordt een
bijeenkomst georganiseerd waarin de eerste Nijmeegse ervaringen worden gedeeld.
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Zie onder meer ‘Participatie in Nijmegen’,
Mariëlle Hoff en Dick van Dalen, Stadswerk
magazine nr. 1, 2011, p.26-28.
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MijnWijkplan is nadrukkelijk ontworpen voor bewoners én
gemeente: samen werken zij aan het verbeteren van de wijk.

Uit een in 2015
uitgevoerde pilot in
Nijmegen bleek dat
een digitaal platform
voor 90 procent
andere doelgroepen
bereikt dan de
traditionele
bewonersavonden.

