Beste heer Hoek,
Via deze weg wil ik graag ons concept van
“Duurzaam perspectief bieden voor en door bewoners” onder de aandacht brengen bij de heer
(Jan) Hamming.
Ik heb overal in de media gelezen over het initiatief van 15 burgemeesters die pleiten voor een
Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma voor Leefbaarheid en Veiligheid.
“...Een nationaal herstelprogramma voor de meest kwetsbare stedelijke gebieden van
ons land, waar in totaal totaal een miljoen mensen wonen”
“In de oproep wordt gevraagd om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijk
e partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veilighe
id op te richten. Dat zou gaan om het opzetten van langjarige investeringen, zoals extra o
nderwijs en baangaranties. Ook meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatr
egelen moeten mogelijk worden gemaakt.“
Wij zijn een kleine stichting zonder winstoogmerk en delen ons concept zonder verdere belangen.
We hebben een eerste stap gezet bij de gemeente Arnhem waar een pilot is gestart in de wijk Ge
itenkamp onder de vlag van een wijkverbeter programma.
https://arnhem.begroting-2021.nl/p29571/wat-willen-we-bereiken-en-wat-gaan-we-daarvoordoen?q=Social+coin
In de het concept van Duurzaam perspectief voor en door bewoners maken we gebruik van een i
nstrument dat Socialcoin heet. In deze pilot wordt het gebruikt om inwoners op een innovatieve,
onorthodoxe manier hun schulden te verkleinen.
Door inzet van activiteiten in de eigen leefsfeer of wijk werken inwoners aan hun eigen perspectie
f van schuldenvrij naar duurzame ontwikkeling van zichzelf en de wijk.
Deze activiteiten beschouwen we als maatschappelijke waarde en wordt vastgelegd in Socialcoin.
Door maatwerk afspraken kan deze maatschappelijke waarde worden ingeruild voor financiële wa
arde of bv mobiliteitswaarde.
We ondersteunen dit proces door een eigen socialcoin
(open source) platform, welke we belangenloos beschikbaar stellen aan gemeenten.
Graag willen wij weten of de heer
(Jan) Hamming opstaat voor een gesprek. In dit gesprek willen we graag samen verkennen of ons
concept een bijdrage kan leveren aan het nationaal herstelprogramma.
Meer informatie kunt u al vinden op www.socialcoin.nl
Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Piet Schouten
Secretaris stichting socialcoin
www.socialcoin.nl

