Wijkstemdag Mekkelholt
Projectteam
Mekkelholt is in 2011 BiA-wijk. Het projectteam Mekkelholt wilde niet alleen oordelen over de
ingediende ideeën, maar hier zoveel mogelijk bewoners bij betrekken. Daardoor ontstond het
idee van de wijkstemdag.
Het aantal ideeën dat binnenkwam was erg laag. Daardoor heeft het projectteam een middag
geflyerd bij de lokale supermarkt. Dit leverde een aantal extra ideeën op.
Alle ingediende ideeën zijn vooraf beoordeeld door het projectteam op de BiA-criteria. Hierbij
is met name aandacht geschonken aan de haalbaarheid van de ideeën. In totaal zijn er 8
ideeën voorgelegd tijdens de wijkstemdag.
Ook heeft het projectteam nagedacht over welke opkomst redelijk zou zijn tijdens deze eerste
wijkstemdag. Iedereen gaf aan dat het al heel erg succesvol zou zijn als er 50 bewoners
kwamen stemmen. Men moet toch eerst kennismaken met het instrument en daarvan ook de
consequenties en het resultaat ervaren, was de gedachte.
Hoeveel stemmen een idee moest hebben om daadwerkelijk te ‘winnen’, daarover was het
projectteam het eens. Dit zou pas achteraf bepaald worden, aangezien het moeilijk was in te
schatten hoeveel stemmen er daadwerkelijk binnen zouden komen.
Communicatie
Met het projectteam is gebrainstormd over de wijze waarop de wijkstemdag bij bewoners
onder de aandacht kon worden gebracht. Uiteindelijk is er voor gekozen dit te doen middels:
Huis aan huis verspreiding van stemflyers (zie bijlage);
Op belangrijke plekken in de wijk ophangen van posters (zie bijlage);
Persbericht in Enschede Centraal;
Media aandacht in de Tubantia en via TV Enschede FM;
Persbericht op de website van de Gemeente.
De dag
De wijkstemdag is op vrijdag 24 juni 2011 gehouden tussen 15.00 en 18.00 uur. De locatie
was het Fazantplein, bij de huiskamer Mekkelholt. Om het stemmen aantrekkelijk te maken,
stond er naast de stembus (waarbij ook stemflyers lagen) een luchtkussen, een ijscokar van
Van der Poel en een draaiorgel. Ook heeft een van de leden van het projectteam deze
middag kinderen geschminkt.
De muziek van het draaiorgel wekte bij veel bewoners interesse “wat zou daar aan de hand
zijn’. Het ijsje was een beloning voor iedereen die ging stemmen en het schminken en het
luchtkussen zorgden er voor dat bewoners met kinderen langer bleven.
Veel bewoners kwamen tussen 15.00 en 16.30 uur stemmen. Na 17.00 uur zijn er nauwelijks
nog stemmen uitgebracht. In totaal zijn er 153 stemmen uitgebracht.
De stemmen zijn door een medewerker van Stadsdeelmanagement, een medewerker van
Alifa, een lid van het bewonersplatform en een lid van het projectteam geteld, direct na afloop
van de dag. De telling was openbaar.
De uitslag
Van de 153 stemmen is de verdeling als volgt.
1 Wijkpark Hulsmaatstraat
2 Wii voor Speeltuin Mekkelholt
3 Groenstrook Mekkelholtsweg
4 Social Sofa
5 Grafitywand
6 Kunstmarkt
7 Bordjes Welkom in Mekkelholt
8 Verfraaien Trafohuisjes

52 stemmen
27 stemmen
21 stemmen
20 stemmen
12 stemmen
11 stemmen
7 stemmen
3 stemmen

Op dinsdag 28 juni heeft het projectteam vergaderd over de uitslag en bepaald dat de eerste
vier projecten ‘gewonnen’ hadden. Het verschil tussen de nummers 2 t/m 4 was volgens het
projectteam dermate klein dat het niet reëel was om bijvoorbeeld nummer 4 af te laten vallen.
Bekendmaking
Om bewoners te informeren over de bekendmaking van de uitslag van de wijkstemdag zijn de
volgende communicatiemiddelen ingezet:
Op belangrijke plekken in de wijk ophangen van posters (zie bijlage);
Persbericht in Enschede Centraal;
Media aandacht in de Tubantia en via TV Enschede FM;
Persbericht op de website van de Gemeente.
Alle stemmers kregen een flyer met een uitnodiging voor de bekendmaking.
Op dinsdag 5 juli heeft wethouder Hans van Agteren cheques uitgedeeld aan de ‘winnende’
idee-indieners ter hoogte van het gevraagde bedrag.
Leerpunten
Met alleen fysiek stemmen op één dag bereik je onvoldoende bewoners. Internet
stemmen of stemmen per mail of het openhouden van de stembus gedurende een
week kan het aantal stemmers vergroten.
Duidelijk communiceren richting de idee-indieners dat er geen subsidie komt indien er
onvoldoende stemmen zijn en de idee-indieners ondersteunen bij het promoten van
het idee en daarmee het wijkstemmen.
Maximaal 10 ideeën tijdens het wijkstemmen voorleggen. Indien er meer ideeën
worden voorgelegd aan bewoners raken zij het overzicht kwijt.
Het omkleden van een wijkstemdag met vermaak trekt veel bewoners en draagt op
zich al bij kennismaking en sociale samenhang.
Fysiek stemmen op één dag op een centrale locatie met kindervermaak trekt ook
allochtone bewoners die vaak samen met kinderen komen.
Het is positief om bewoners inzicht te geven in de kosten van de ingediende ideeën,
dit helpt bij de afweging.
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