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1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent om 20.00 de vergadering, heet iedereen welkom, mede omdat het de laatste vergadering 
van het jaar is. Cees geeft nogmaals de doelstelling aan van het WBO en de reden waarom Piet de 
Vries gevraagd is voorafgaande aan deze vergadering te verlaten. Zowel Cees als Marielle hebben 
meerdere malen aangegeven dat dit een overleg orgaan is voor Wijkraden van Haarlem Noord, mede 
deze vergadering met alleen de wijkraden en de gemeente is een besloten vergadering. Piet was het 
hiermee niet eens, maar is toch uiteindelijk vetrokken.   

Rob had gevraagd een agendapunt toe te voegen m.b.t. betaald parkeren, hij had zijn stuk aan de 
WBO leden toegestuurd. Inge heeft direct via de mail aangegeven dat dit veel te kort voor de 
vergadering was en dat zij geen behoefte had dit stuk bediscussiëren tijdens de vergadering. 
Aangezien dit stuk een politiek statement betreft en de WBO hierop geen invloed heeft, zal dit punt 
niet toegevoegd worden. De agenda wordt vastgesteld.  

Cees vraagt wat wij gaan doen met mensen die geen wijkraad hebben, maar wel een belangrijk punt 
ter discussie hebben. Hans is van mening dat dit wel zou moeten kunnen omdat er ook 
belangenverenigingen mogen aansluiten. Dick en Ria vinden van niet, dat zou een mooie reden zijn 
om een wijkraad op te richten in zo’n gebied, daarbij is onbekend wat er nu gaat gebeuren. Inge is 
het hiermee eens. Afgesproken wordt dat men dit wel via de mail kan inbrengen, Marielle & Cees 
doen dan een eerste screening of het WBO waardig is, indien dit het geval is, wordt het voorstel 
doorgestuurd en beslissen de WBO leden of het in de vergadering opgenomen zal worden. 

2 - Vaststellen verslag 23-11-2022 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 23 november wordt vastgesteld met dank aan notulist Alex Kalf. 

Actielijst: 

Anita Jonker – Marielle had gehoopt dat terugkoppeling van de punten van Anita aan Rizgar was 
gedaan, maar dat bleek niet het geval te zijn geweest. Marielle zal contact opnemen met Anita en 
haar om de status van haar punten en die van Diana vragen (done), dit zal bij de definitieve notulen 
gevoegd worden indien er reactie is gekomen. 

 

 



3 – Evaluatie WBO vergaderingen 2022 

Cees & Marielle hebben dit jaar aanpassingen gedaan in het vergaderschema, waarbij een 
vergadering et presentaties gehouden werd en de volgende alleen met wijkraden. Cees vraagt hoe 
dit bevallen is en of er nog aanpassingen zijn.  

Dick geeft aan dat het nuttige bijeenkomsten zijn, met name als Diana als wethouder en Maarten 
Wiedemeijer als PvdA voorzitter komen om te sparren over de problematiek die er binnen de wijken 
liggen. Sommige leden zijn wel langdradig en moeten korter van stof worden. Ria is het hiermee 
eens. 

Inge zou het graag strakker, kort en bondiger willen hebben, zij heeft veel waardering voor Marielle 
en Cees, tevens is zij van mening dat de gasten van de gemeente netjes behandeld moeten worden. 

Hans sluit zich hierbij aan, vindt het een nuttige vergadering en met name de presentaties vanuit de 
Gemeente erg handig. 

Rob geeft aan dat hij wel meer onderwerpen vanuit de wijkraden op de agenda wil hebben, Cees 
geeft aan dat de wijkraden zelf hun acties en zienswijzes indienen, mar dat het wel prettig is van 
elkaar te leren, het WBO heeft geen rechtsgeldigheid. 

Erwin geeft aan dat het zijn eerste keer is, maar dat hij het belangrijk vindt ervaringen te delen en 
van elkaar te leren. 

Rizgar heeft gemengde gevoelens, hij heeft veel waardering voor het feit dat iedereen dit vrijwillig 
doet, maar zou graag willen dat er ook meer meegedacht wordt. Er wordt veel besproken maar 
vooral eigen standpunten geponeerd. Verder vindt hij dat sommige wijkraden vooral vinger wijzen, 
en controlerend en argwanend richting de gemeente optreden en daarmee slechts reageren op de 
gemeentelijke plannen (reactief) in plaats van zelf met oplossingen, antwoorden komen op de vraag 
van de wijk, gemeenschap zelf (proactief). De kennis, kunnen en energie kan ook wat hem betreft 
meer proactief zijn dan reactief. Hij zou graag ook in de toekomst met WBO samen blijven werken al 
dan niet in deze huidige samenstelling. Hij zal volgend jaar met openbaar vervoer komen en is 
derhalve minder flexibel, hij wil graag via teams aanwezig zijn andere optie is de vergadering eerder 
te starten. Marielle geeft aan dat het in de praktijk lastig is te volgen omdat de rest fysiek rond te 
tafel zit, maar er zal gekeken moeten worden naar een oplossing. Rizgar zegt dat hij vaak digitaal 
deelneemt aan soortgelijke vergaderingen en dit prima verloopt 

Arnold is al vanaf 1980 betrokken bij wijkraden en politiek, hij vindt de WBO heel belangrijk en zou 
wat hem betreft nog steviger mogen inzetten op bepaalde standpunten. Cees geeft aan dat het WBO 
geen mandaat vanuit de gemeenten heeft, dus dat dit niet gaat lukken. 

Marielle geeft aan het wel heel nuttig te vinden, met name de presentaties en discussies met de 
gemeente. Ze heeft wel het gevoel dat de gemeente niet altijd luistert en er qua participatie nog een 
boel verbeterd kan worden. 

4 – Toekomst WBO 
Cees geeft aan twee weken geleden gesproken heeft met Hans Vriend over overleg 
wijkraden nieuwe stijl. Hij gaf aan dat het belangrijk is om te weten welke kant de gemeente 
op wilt. Hans heeft aangegeven dat zowel het WBO als de wijkraden niet opgeheven hoeven 
te worden, maar dat er een andere visie voor komt. Afgesproken is toen dat Rizgar meer 
informatie zou geven. 
 
Rizgar geeft aan dat in de Startnotitie staat dat de wijkraden en de wijkraadverordering 
opgeheven gaan worden per 01-01-2024 en over te gaan op wijkplatforms, dat heeft B&W 
beslist. Nu signaleren en adviseren de wijkraden, tevens zijn ze een exclusieve 
belangenbehartiger namens de wijk, dat laatste wil de gemeente stopzetten.  



Want, de wijken bestaan uit bewoners die verschillend denken en doen. Alleen al daarom kan één 
partij niet namens de wijk als een exclusieve belangenbehartiger namens de wijk optreden.  Zij willen 
een netwerk met verschillende mensen. Er blijft nog wel een basis budget voor vergaderingen en 
wijkkrant. Verder is budget beschikbaar voor thema’s en activiteiten. De weg naar de politieke 
betrokkenheid en belangenbehartiging loopt rechtstreeks via gemeenteraad.  

Vanaf januari is het de bedoeling dat de wijkraden/WBO en gemeente met elkaar in gesprek gaan om 
een goede invulling hieraan te geven.  

Afgesproken wordt dat de volgende WBO vergadering van 25 januari gebruikt zal gaan worden 
hiervoor, Judith zal dit verder organiseren. Diana van Loenen zal hierbij ook aanwezig zijn.  

Rizgar zal zijn aantekeningen naar Marielle toe sturen t.b.v. de WBO leden. Zijn verzoek is van te 
voren met concrete vragen te komen en deze ruim van te voren naar Marielle te sturen, zodat Diana 
zich goed kan voorbereiden.  

Marielle vraagt of Maarten van Haasteren de nieuwe directeur van Haarlem Noord dan ook aanwezig 
kan zijn. Het is voor hem ook heel belangrijk de leden van de WBO te leren kennen, hij zou de vorige 
vergadering aanwezig zijn, maar heeft zich niet afgemeld vooraf. Marielle zal hierover contact 
opnemen met het secretariaat van Maarten. (gedaan) 

Dick is van mening dat de startnotitie erg vaag is en heeft het gevoel dat alle kennis  met het 
badwater weg gegooid gaat worden. 

Inge haar grootste zorg is geen kern meer te hebben als de gemeente dit gaat doorvoeren, zij hebben 
nu al veel werk en klankgroepen, dus werken eigenlijk al als een wijkplatform. 

Hans is van mening dat de Krim vergelijkbaar is met de Indische Buurt Noord, zij pijlen bij de 
jaarvergadering de mening van verschillende onderwerpen, ze zijn nu een stichting, dat is er dan niet 
meer als wijkplatform. 

Erwin geeft aan zich vast te houden aan de wijkraden verordering, dat is duidelijk. Zodra dit gestopt 
wordt vreest hij dat kennis weggegooid gaat worden. Hij is blij met de overgangsperiode en het lijkt 
hem dat de gemeente veel problemen gaat krijgen om contacten te onderhouden met de buurten. 

Arnold geeft aan dat hun wijkraad ook al meerdere werkgroepen heeft en derhalve al gezien kan 
worden als platform, daarbij weten wethouders het ook niet allemaal en is het belangrijk kennis te 
behouden. 

Marielle geeft aan dat aan dat er binnen Planetenwijk er ook zelfsturende netwerken zijn, zoals 
Posthuis, Posthuis Buiten, Zomer in de Zaanen, Kerstsamenzang en uiteraard de Orionzone. Zo is de 
nieuwsbrief van het Posthuis in het wijkblad opgenomen om een groter bereik te krijgen en houdt 
men elkaar op de hoogte van de status, hetgeen weer vermeld wordt in de notulen en op de website. 

Cees geeft aan dat het aantal wijkraden drastisch is geslonken, omdat de communicatie met de 
gemeente niet goed verliep, de goede die overgebleven zijn worden nu weggeschrapt. Hij vraagt wat 
het WBO overleg dan nog voor zin heeft als het toch allemaal gestopt wordt per 2024. Hij wil in ieder 
geval de eerste 2 vergaderingen laten staan en dan beslissen of het gestopt wordt of niet. 

Rizgar geeft aan dat hij meerdere sessies met de wethouders heeft gehad en veel vragen heeft 
gesteld. (zie bijlage bij de notulen) Men wil meer body geven aan de wijk en meer slagkracht creëren. 
Sommige wijkraden zijn een verlengde van de raad en hebben zelfs advies gegeven welke partij 
gekozen moet worden bij de verkiezingen, dat is niet de bedoeling. Daarnaast willen enkele 
wijkraden dat alle bewonersinitiatieven via hun moet gaan en dat ze goedkeuring moeten geven.  
Marielle geeft aan dat dit ook een communicatie stoornis is, er mag van de gemeente ook verlangd 
worden dat zij de wijkraad informeren hierover, zodat een goede samenwerking gewaarborgd wordt. 



Dat is volgens Rizgar niet altijd mogelijk: bewoners zijn vrij en kunnen zelf bepalen of ze voor hun 
gemeenschap activiteiten willen opzetten. Volledig overzicht van alle bewonersinitiatieven is niet 
mogelijk. Maar daar waar kan, kunnen de wijkraden en verbinder elkaar meer informeren over de 
bewonersactiviteiten in een wijk voor meer samenwerking in de gebieden. Hij geeft ook aan dat 
wijkraden soms misbruikt zijn om de participatie punten af te vinken en dat is ook niet goed. 

Dick vraagt of het gevolg niet zal zijn dat er hit en run acties komen door bewoners die een belangrijk 
probleem hebben, maar afhaken omdat probleem opgelost is. Rizgar erkend dat er bij andere 
gemeentes wel eens conflicterende zaken waren, daarom is het belangrijk dat alle partijen dit samen 
goed inrichten. 

Hans geeft aan dat Jur Botter democratie wilde, er is toen “Nieuwe Democratie” opgestart en allerlei 
andere pilots en dat het nieuwe college nu weer hiermee komt. Rizgar bevestigd dat dit zo werkt in 
de politiek. 

Rizgar geeft aan dat in januari dan gestart wordt met WBO overleg op 25/1, daarna ontwerp sessies 
komen om platform in te richten, daarna het opstellen van het definitieve plan en in nov/dec 
afscheid nemen van huidige wijkraadvorm. Hierbij de link ontvangen van Rizgar: 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/15-december/19:30/Startnotitie-
van-Wijkraden-naar-Wijkplatforms 

Afgesproken wordt dat de WBO vergadering van februari dan gebruikt gaat worden om met de 
wijkraden onderling af te stemmen hoe nu verder met WBO. Men is van mening dat we gewoon in 
2024 met het WBO moeten doorgaan. Marielle behoudt derhalve wel het vergaderschema, boekt 
alle data bij Huis Ter Zaanen en Cees vraagt budget aan voor 2023. 

Rob vraagt of we niet een organisatie deskundige moeten betrekken hierbij, de leden zijn van mening 
dat dit niet nodig is. Arnold geeft aan dat er een LPSAB bestaat Landelijk Platform Samenwerking 
Actieve Bewoners, mar dat daar in de praktijk niet veel terecht van gekomen is. Ria is van mening dat 
we de kern hierover eerst goed moeten krijgen. Erwin is van mening dat het college heeft besloten 
en wij dit moeten accepteren en moeten bekijken hoe dit het beste uitgevoerd kan worden. 

5 – Frequentie WBO vergaderingen 

Marielle geeft aan dat Thea graag om de maand zou willen, de anderen vinden de frequentie prima 
zo.  

Afgesproken wordt dus het vergaderschema zoal opgesteld door Marielle te handhaven. Huis Ter 
Zaanen is reeds besproken. 

6 – Mededelingen Gemeente (Rizgar) 

• Rizgar vraagt of iedereen de save the date van de Meet & Greet van 17 januari heeft ontvangen, 
details volgen nog geeft (Gravenzaal start 19.30 uur) Cees heeft hem niet ontvangen.  

• Hans Pos vraagt hoe de gemeentelijke organisatie in elkaar zit en of er nog wijzigingen 
aankomen. Rizgar bevestigd dat Hans Vriend met pensioen al gaan en er een nieuwe 
Gebiedsmanager zal gaan komen. 

 
7 – Mededelingen wijkraden 

• Patrimonium – Erwin/Arnold - De buurt ervaart problemen met de elektrische oplaadpunten, 
deze zijn vaak bezet. De gemeente heeft aangegeven dat ze te weinig gebruikt worden, waardoor 
verzoeken om meer laadpalen afgewezen worden en mensen dus geen elektrische auto’s kopen. 
Erwin vraagt of andere wijken dit probleem ook hebben, dat blijkt niet het geval te zijn. Ria geeft 
aan dat dit ook weer problemen geeft omdat er direct twee parkeerplaatsen minder zijn voor 
andere buurt bewoners.  



• Er staan al 9 maanden sociale huurwoningen leeg, Arnold heeft dit gemeld aan Rizgar. Hij heeft 
vervolgens met Pre wonen gesproken, het blijkt dat de woningen gerenoveerd en geïsoleerd 
moeten worden, maar dat de gemeente steeds andere eisen stelt, Rizgar heeft de partijen bij 
elkaar gebracht voor een gesprek. 

• Op 29 december is er een kerstborrel georganiseerd. 

• Planetenwijk - Marielle – Het Orionzone overleg verloopt moeizaam. Rob vraagt hoe de 
klankbordoverleg is geweest, Marielle heeft hiervan nog geen update gezien.  

• Ons wijkblad zal weer in de bus vallen voor de kerst.   

• Het Posthuis is voor en groot gedeelte gesloopt, de vloer moet er nog uit en er komen twee 
containers voor materialen begin januari, vergunningen zitten allemaal in het proces. 

• De kerstsamenzang zal op kerstavond weer zijn in het Zaanenpark. 

• Zaanenlaan/Middenweg probleem (wit kruis) nog steeds niet opgelost. 

• De Krim - Hans/Rob – Heeft op 14 januari de nieuwjaarsborrel. 

• Rob heeft n.a.v. de mail van Cees het stuk over betaald parkeren aangepast en weer 
rondgestuurd en wil dit alsnog kort bespreken. Dick  geeft aan, dat het een echt politiek stuk is 
en dit zonde van de tijd vindt dit nu te bespreken, Inge heeft dezelfde mening en het stuk is veel 
te laat ingebracht. Marielle is verbaasd over dit stuk omdat dit in een veel eerder stadium voor 
einde inspraakperiode van 30 november had gemoeten om mee te nemen in de zienswijzes. 
Erwin is het hier ook mee eens dus stuk wordt verder niet besproken. Dick adviseert aan Rob om 
dan een actiegroep op te richten, geen van de leden wil participeren. 

• Hans geeft aan dat de Turnhal (bij Kinheim terrein) en de Orionzone grote onderwerpen zijn. 

• Indische Buurt Noord (Inge) – Op Nieuw Guineaplein is op 24/12 kerstsamenzang 

• Sinnevelt- Ria – Probleem van onderhoud wegen in Sinnevelt, vooral de J.H. Leopoldstraat. Deze 
zijn echt in slechte staat, mede door de kwaliteit van diverse bomen. Ria heeft contact met 
Gerard den Dungen die het eens is met de situatie. Die loopt ook op tegen een muur binnen de 
gemeente. Rizgar gaat met Gerard contact opnemen om te zoeken naar een oplossing hiervoor.  

• M.b.t. de schoolbusjes komt binnenkort overleg. 

• Vondelkwartier (ingekomen stuk Thea) - Werkgroepen Noord Akendam en Skaeve Huse hebben 
op maandag 12 december vergaderd over de verschijningsvorm/architectuur van de huisjes en 
de plek waar ze op het terrein het beste kunnen komen. Ook over de ontsluiting (toegang) naar 
Skaeve Huse en Noord Akendam.  

• Na overleg met de werkgroep Verkeer van de wijkraad ziet Vondelkwartier af van deelname aan 
de werkgroep van Rob over Betaald Parkeren. Naar onze mening zijn de belangen in de 
verschillende wijken erg verschillend. Daarom zal het lastig zijn om tot gezamenlijke conclusies te 
komen. Sterker nog: het zou kunnen leiden tot onenigheid. 

• Dietsveld/Vogelbuurt (Ingekomen stuk Martin/Bert-Jan) – Zij zijn bezig met het meten van de 
luchtkwaliteit in Haarlem Noord. De meeste metingen zijn niet zorgelijk, maar enkele meetpunten 
zijn hoger dan gewenst. Reden om de metingen in 2023 voort te zetten. In samenspraak met de 
wijkraad Indische buurt Noord verplaatsen we een meetpunt naar de Rijksstraatweg om een 
betere dekking in Noord te krijgen. Zie ook de site https://maps.amsterdam.nl/no2/?LANG=nl 

• Er gaat ook een fijnstofmeting starten in Haarlem, dit wordt geregeld door de Gemeente en de 
burgerwetenschapsgroep Hollandse-Luchten. 
Hun wijkraad wil daaraan ook mee gaan doen, liefst op de Rijksstraatweg. https://hollandse-
luchten.org/in-haarlem-worden-meetvragen-opgesteld/ 

• De inspraak voor de herinrichting voor de Spaarndamseweg (Vanaf de Vondelweg naar 
Spaarndam) begint ook. In de komende wijkraadvergadering willen we de mening uit de wijk 
inventariseren. De Vereniging Behoud de Hekslootpolder gaat ook meedoen met de inspraak, net 
als de woonbootbewoners. https://haarlem.nl/vernieuwing-spaarndamseweg-traject-jan-
gijzenkade-pol 

• Verder is er vanavond (12 december) weer een werkgroep vergadering van de Skaeve Huse.  

• Bert-Jan en Martin Konden i.v.m. wijkraadvergadering niet bij de WBO vergadering aanwezig zijn.  

https://maps.amsterdam.nl/no2/?LANG=nl
https://hollandse-luchten.org/in-haarlem-worden-meetvragen-opgesteld/
https://hollandse-luchten.org/in-haarlem-worden-meetvragen-opgesteld/
https://haarlem.nl/vernieuwing-spaarndamseweg-traject-jan-gijzenkade-pol
https://haarlem.nl/vernieuwing-spaarndamseweg-traject-jan-gijzenkade-pol


8 – Rondvraag 

Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag. 

Om 22.45 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid en inzet gedurende 2022. 

Volgende WBO-vergadering is 25 januari om 20 uur ( in Huis Te Zaanen)  

Overzicht WBO vergaderdata 2023 

25 januari  – overleg met brainstormsessie vanuit gemeente over Wijkplatform 
22 februari  – overleg wijkraden onderling 
22 maart – overleg met presentaties  
26 april  – overleg wijkraden onderling 
24 mei   – overleg met presentaties  
21 juni   – overleg wijkraden onderling 
juli & augustus- geen vergaderingen i.v.m. zomervakantie WBO leden 
27 september  – overleg met presentaties  
25 oktober  – geen overleg i.v.m. vakantie Cees 
22 november  – overleg met presentaties  
20 december  – overleg wijkraden onderling 

 

 

Actielijst Onderwerp Datum Status 

    

Marielle Hilde Prins (Boomridder) wordt verschoven naar volgend jaar 24/11/2021 In Behandeling 

Marielle Ramplaan kwartier energie project wordt verschoven naar volgend 
jaar 

24/11/2021 In Behandeling 

Marielle Marc m.b.t. luchtkwaliteit metingen wordt verschoven naar 
volgend jaar 

23/02/2022 In Behandeling 

Marielle Marcel Smeenk Dock en Haarlem Ontmoet uitnodigen voor een 
WBO vergadering  in 2023 nu aanbesteding definitief is. 

22/06/2022 In Behandeling 

 
Maarten 

Doet onderzoek waarom aangevraagde paaltjes niet geplaatst 
worden in Dietsveld/Vogelbuurt 

28/09/2022 In Behandeling 

Diana/Anita Maximale hoogte bouwkavel Bison Bowling 23/11/2022 In Behandeling 

Diana Contact zoeken met de verkeerskundige over kruising 
Zaanenlaan/Middenweg 

23/11/2022 In Behandeling 

Anita Proces omgevingsvergunning Carpet Right bekijken 23/11/2022 In Behandeling 

Anita Neemt contact op over de slechte staat van de J.H. Leopoldstraat 23/11/2022 In Behandeling 

Rizgar Aantekeningen versturen aan Marielle tbv WBO leden 14/12/2022 Gedaan 

Allen Vragen m.b.t. Wijkplatform sturen aan Marielle uiterlijk 2 weken 
voor WBO van 25/1/2022 

14/12/2022 In Behandeling 

Marielle Maarten van Haasteren uitnodigen voor WBO van 25/01/2023 14/12/2022 Gedaan 

Cees  Budget aanvragen voor 2023 WBO vergaderingen 14/12/2022 In Behandeling 

    

 

 

Bijlage bij WBO notulen i.v.m. stopzetting Wijkraden – info Rizgar Parlak 
 
Hallo Marielle, 
Tijdens het gesprek heb ik volgende vragen, opmerkingen en antwoorden van de wijkraden in mijn aantekeningen 
opgenomen. Ik heb ze voor jou onderaan uitgewerkt. Groet, Rizgar 
  



Algemene opmerkingen en vragen en antwoorden: 

• De startnotitie is vaag en biedt niet concrete stappen zowel voor de beoogde structuur als voor de 
werkwijze van platforms. Er is een structuur nodig voor het functioneren van wijkplatforms. Hoe ziet dit 
eruit? Zonder structuur (bijvoorbeeld wie is de voorzitter, wat is de rol van de wijkraden in de 
wijkplatforms) wordt dit diffuus en ongrijpbaar. 
Antwoord: De startnotitie biedt perspectief en ruimte om samen met de wijkraden en andere relevante 
organisaties in gezamenlijkheid vorm en inhoud aan de wijkplatforms te geven. Deze stappen willen we 
graag o.a. samen met de wijkraden maken. De concretisering willen we juist samen met de wijkraden 
vormgeven. 

• Wat is het grootste verschil tussen de wijkraad en wijkplatforms? 
Antwoord: In de huidige structuur hebben de wijkraden naast een signalerende en adviserende functie 
ook een rol in belangenbehartiging namens de wijk. Het is de bedoeling dat de wijkplatforms deze 
functie niet krijgen. Verder is een wijkplatform een netwerk van  bewoners en maatschappelijke 
organisaties die rondom een bepaald thema (denk daarbij aan leefbaarheid, eenzaamheid, vergroening, 
jongeren, etc), al dan niet in wisselende samenstelling bij elkaar komen, samenwerken en concrete 
oplossingen bedenken. De reden voor dit besluit is aan de ene kant een verbreding van de 
vertegenwoordiging, door meer uitnodigend te zijn. Tegelijkertijd is het werken aan je wijk ook 
aantrekkelijker te maken voor mensen die minder tijd willen/kunnen besteden, die wel iets voor de wijk of 
rondom een thema willen doen. Tot slot heeft het besluit als doel een standpunt niet alleen van een 
kleine groep te laten afhangen. Vanuit een bredere groep wijkbewoners en wijkorganisaties komen de 
beleving en ervaringen, wat er speelt en leeft en waar behoeften ontstaan, meer vanuit de gehele wijk. 
Ik heb de indruk dat het college afscheid wil nemen van de wijkraden. Wil men de alle bestaande kennis 
en energie weggooien. Klopt het?   
Antwoord: Nee. Veel wijkraden zijn actief in de wijken en doen ontzettend veel. Denk aan 
groeninitiatieven en herinrichten van een plein in Indischebuurt Noord, de actieve bijdrage van het 
Vondelkwartier voor Skaeve Huse en het herstel van boerderij Noord Akendam, het initiatief en de 
bijdrage van Planetenwijk aan het Posthuis, de actieve bijdrage van Sinnevelt aan de oplossing van 
parkeerproblematiek rondom de Daaf Gelukschool, etc. De wijkraden brengen de relevante partijen 
rondom een thema bijeen en dragen samen met de gemeente en andere partners zorg voor oplossingen 
voor de gemeenschap. Wij willen de al deze kracht en energie zeker behouden en onderdeel laten zijn 
van wijkplatforms. 

• Krijgen de wijkraden straks nog geld? 
In 2023 verandert niets qua ondersteuning. Vanaf 2023 kunnen de wijkplatforms ook ondersteuning 
tegemoet zien. Deze zal bestaan uit het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten, maar ook uit budget 
voor concrete plannen/ activiteiten. Dat laatste zal vermoedelijk op aanvraag gebeuren. Daarnaast 
kunnen de wijkplatforms budgetten ontvangen voor bewonersinitiatieven vanuit wijkbudgetten. 

• Hoe zit het proces eruit? 
Antwoord: tijdens het proces willen we graag samen met de wijkraden en andere relevante partijen 
optrekken. De eerste sessie vindt plaats op 25 januari. De gebiedswethouder, gebiedsmanager en 
gebiedsverbinder zijn hierbij aanwezig. De gemeente regelt een gespreksleider. De insteek daarbij is 
met elkaar in gesprek gaan en vooral de vragen van de wijkraden beantwoorden: hoe zitten de wijkraden 
erin, wat betekent de startnotitie voor hen, waar liggen hun zorgen? We ontvangen de vragen, aan- en 
opmerkingen liefst van tevoren, zodat we concreet het gesprek kunnen voeren. Judith zorgt voor een 
uitnodiging inclusief de locatie. 
Vervolgens wordt een brede sessie in februari of maart georganiseerd. In deze sessie streven we naar 
een brede vertegenwoordiging uit het gebied en de wijken. Naast de wijkraden kunnen ook de betrokken 
bewoners en maatschappelijke organisaties deelnemen aan deze sessie. Doel hiervan is gezamenlijk 
ontwerpen, handen en voeten geven aan de wijkplatforms. We sterven ernaar dit proces af te ronden in 
november/december. Het eindproduct is een afscheid van de wijkraden en het overgaan tot de nieuwe 
vorm. We willen dit proces op basis van goede voorbeelden en ervaringen samen vormgeven en vooral 
het goede vasthouden. 
  

 


