
Wat is je naam? Van welke wijkraad 
ben je?

Wat is je mailadres? De belangrijkste 
vraag: *Zou je 
komen?*

Waarom wel, niet? Welke andere 
mensen dan 
wijkraadsleden zou je 
willen uitnodigen?

Welke ambtenaren 
moeten we 
uitnodigen, en 
waarvoor?

Wat zou de rol van de 
wethouder kunnen 
zijn op de 
conferentie?

*Hoe dan?! *Op het 
podium gaan we *drie 
heel goede 
voorbeelden* van 
wijkraden uitlichten. 
Dat kan overal over 
gaan.  

*De deelsessies/
workshops* 

Naar welke workshop 
zou jij gaan?

Moet er nog iets 
veranderen aan een 
deelsessie? Wees 
concreet: wat wil je 
anders doen bij welke 
deelsessie? 

Is er een workshop/
sessie die jij nog zou 
willen toevoegen?

Kun jij die sessie/
workshop leiden? Of 
weet je een goed 
iemand? Wie is dat?

Hoe en met wie 
zouden jullie de 
conferentie willen 
afsluiten? Heb je 
ideeën over een 
goede vorm? (_Of 
iets wat het echt niet 
moet worden?)_

*Nu we jullie toch 
spreken! *De 
gemeenteraad vraagt 
zich af of er een 
maximum aantal 
keren zou moeten 
komen dat leden van 
de wijkraad 
herkiesbaar zijn. Dat 
is iets dat we aan de 
wijkraden kunnen 
voorleggen. Zullen we 
deze vraag op de 
conferentie 
voorleggen aan alle 
aanwezigen 
(bijvoorbeeld met een 
kaartje in een bus)?

Een journalist heeft 
geld van het 
mediafonds gekregen 
voor een onderzoek 
naar wijkraden. (Het 
mediafonds steunt 
lokale 
onderzoeksjournalisti
ek.) Misschien 
hebben jullie haar al 
gesproken, want ze 
zal jullie ook 
benaderen.  

Wil je haar uitnodigen 
voor deze 
conferentie?

*Rondvraag/Wat 
verder ter tafel komt. 
*Deel gerust alles wat 
nodig is om van de 
wijkradenconferentie 
een succes te maken. 
Dingen die we in het 
programma over het 
hoofd hebben gezien, 
of iets wat je zou 
willen toevoegen.

Maria Elena Wijkraad 
Houtvaartkwartier

888mariaelena@gmai
l.com

1 Ik zou komen, omdat 
je blijven ontwikkelen 
en open staan voor 
veranderingen, 
communicatie of 
samenwerking 
belangrijk is

Bepaalde 
buurtbewoners

Ambtenaren die 
bepaalde beleid 
kunnen veranderen, 
om bepaalde 
communicatie/
structuur te kunnen 
aanpassen.  Waar wij 
als wijkraadsleden of 
bewoners tegen aan 
lopen

Luisterend oor, 
betrokkenheid en 
actief deelnemen aan 
het bedenken van de 
mogelijkheden om 
meer tot elkaar te 
komen.

Ik zou graag willen 
weten hoe bijv andere 
wijjraden de goede 
communicatie en 
contact intern, met de 
Gebiedsverbinder en 
met de gemeente 
hebben opgebouwd

De behangrol voor 
begrip.

Voor mijzelf zou ik ze 
allemaal bij willen 
wonen die al 
voorgesteld zijn. Ik 
heb niet iets om toe te 
voegen

1 1 Mijn complimenten 
voor waar allemaal 
aan gedacht is

Albert Diederik Scheepmakersdijk 
e.o.

voorzitter@wijkraads
md.nl

1 Het ligt eraan wat het 
programma wordt.

Politici enkele burgers wijkverbinders-
regisseurs, 
gebiedsmanagers

Een luisterend oor Wijkraad centrum is 
actief en wijzelf SMD

Prototype Wijkraad. De opzet van deze 
bijeenkomst vind ik 
sowieso achterhaald. 
Er ligt reeds een 
opzet zoals die is 
gemaakt bij vorige 
wijkraadconferenties, 
ga daar mee verder!

nee Stichting 
stadsgesprekken

Uitspraken van de 
wethouder om met de 
liggende rapporten 
verder te gaan.

0 1 Een opleiding/cursus 
voor wijkraden, nu is 
het hap snap.

Hilde Prins Houtvaartkwartier hildeprins@hetnet.nl 1 info ophalen hoe het 
collegeprogramma 
tav dit onderwerp 
wordt uitgevoerd en 
wat niet

raadsleden aan horen 
hoe het nu gaat. 
Journalis HD en 
weekblad Hlem

hoofden van BBOR, 
ruimtelijk beleid MOR 
en sociaal werk in de 
wijk

Vooraf op schift info 
geven over de 
uitvoering 
collegeprogramma. 
tijdens bijeenkomst 
aanhoren en 
reageren. ( svp 
gesprekleider 
afkappen als het over 
het verleden gaat)

1)Groenplan 
Indischebuurt noord 
en hoe de gemeente 
ruimte en budget 
beschikbaar stelt . ---   
2)Hoe de gemeente 
de adressen ophaalt 
voor de enquête 
Zijlweg west om 
vraagstukken voor te 
leggen.

Verplaats je als 
organisator in een 
wijkraadslid die zaken 
wil bereiken en 
waarom dingen niet 
bereikt worden. Ligt 
het aan de wijkraad of 
zijn er andere 
factoren zoals het 
uitsluiten van advies 
van organisatie in 
raadsstukken 
waardoor 
wijkraadsleden 
afhaken. "Er wordt 
toch niet naar ons 
geluisterd"

Budegetten bekend 
maken tbv het recht 
tot uitdagen en het 
recht om prioriteiten 
vooraf mee te gven 
voor de begroting in 
het volgende jaar

Wel als het samen 
met een opsteller van 
de begroting kan 
worden voorbereid

informeel overleg met 
raadsleden en 
ambtenaren die 
verplicht zouden 
moeten worden een 
participatieparagraaf 
in het raadsstuk op te 
nemen

1 1 Zie mijn ingezonden 
brief in de HD krant 
van 29 sept

Antoinette Wijnoogst Boerhaavewijk a.wijnoogst@planet.nl 1 het is belangrijk om 
de mening van 
andere wijkraden te 
horen.

corporaties/ Politiek diegene die met 
wijkraden te maken 
hebben

? ik weet niet wat er bij 
wijkraden speelt 
behalve de 
schalkwijkse. 
zonnepanelen op de 
plassen.

De behangrol voor 
begrip.

geen idee nee nee ? 1 1 de enquête start met 
een verkeerde datum.

Peter Caspers Wijkraad 
Houtvaartkwartier

wijkraadhoutvaartkwa
rtier@gmail.com

1 Wij vinden het 
belangrijk om 
contacten, informatie 
en ideeën uit te 
wisselen en op te 
doen.

Belangegroepen in 
onze buurt zoals 
Sociaal wijkteam, 
Vitaal Haarlem e.d.

Wethouder 
ontwikkelzone 
wethouder groen en 
ruimtelijke ordening, 
wethouder mobiliteit 
en leefbaarheid

Luisteren wat er leeft 
onder de wijkraden en 
wat er speelt binnen 
en buiten de wijkraad 
grenzen.

Als jonge wijkraad 
hebben we l goede 
voorbeelden gezien 
maar wat de wijkraad 
in het centrum voor 
elkaar heeft gekregen 
met betrekking op 
mobiliteit (parkeren 
en autoluw maken is 
een goed voorbeeld. 
Daarnaast wat de 
wijkraad 
Ramplaankwartier al 
voor elkaar heeft 
gekregen met 
betrekking op het 
klimaat / energie 
vraagstuk.

De behangrol voor 
begrip.

De opzet zoals nu is 
voorgesteld lijkt ons 
voldoende

Nee Daar het antwoord 
nee is, is ook hier het 
antwoord nee.

De voorgestelde 
afsluiting lijkt ons 
prima.

1 1 Wij als wijkraad 
hopen er iets van te 
leren en op te steken. 
Vooral is ook 
belangrijk dat er meer 
onderlinge contacten 
ontstaan waarmee we 
op gelijke voet 
kunnen sparren.
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Marijke 't Hart Meerwijk marijkehart@gmail.co
m

1 Omdat ik graag wil 
horen van ervaringen 
van andere wijkraden

Politici Gebiedsverbinder en 
gebiedsmanager

Toelichten hoe hij de 
rol ziet van de 
wijkraden en te 
luisteren naar 
ervaringen van 
wijkraden, die zich 
soms niet gehoord 
voelen. Misschien 
heeft hij suggesties 
om de signalen en 
bevindingen van 
wijkraden mee te 
nemen in politieke 
besluitvorming

Samenwerking van 
de vier wijkraden in 
Schalkwijk: wij zijn 
verschillend, maar 
hebben ook 
onderwerpen waarop 
wij goed 
samenwerken. 
Voorbeeld: discussie 
over plaatsing van 
zonnepanelen op de 
plassen. Ons inziens 
hebben de wijkraden 
een rol gespeeld om 
deze vooralsnog niet 
te plaatsen.

De behangrol voor 
begrip.

Voorkeur om niet in 
deelsessies uit elkaar 
te gaan, maar om een 
gezamenlijke gesprek 
te hebben.

Nee, voorkeur voor 
alleen plenaire 
sessies

Helaas weet ik nu niet 
iemand zo te noemen

Graag met politici en/
of de wethouder en 
waar aandacht is voor 
het feit dat wijkraden 
zich soms niet 
gehoord voelen en 
waar suggesties 
gedaan worden om 
hier iets aan te 
veranderen.

0 1 Wij hebben al 
gereageerd als vier 
wijkraden. Wij denken 
dat het voor de 
wijkraden prettig zou 
zijn als iedereen 
dezelfde informatie 
krijgt en betrokken 
zou zijn bij dezelfde 
discussie. Ons 
voorstel is om niet in 
kleine groepen uiteen 
te gaan, maar om een 
plenaire presentatie 
te houden over de 
processen en 
procedures bij het 
opstellen van plannen 
en de besluitvorming 
over plannen.  

Daarna zouden wij 
willen voorstellen om 
een paneldiscussie te 
houden met een 
aantal politieke 
partijen.  

Als er nog vragen zijn 
dan wil ik ze graag 
toelichten. 
  
Veel succes met de 
organisatie!

Thea de Roos-van 
Rooden

Vondelkwartier voorzitter@wijkraadvo
ndelkwartier.nl

1 Ik kom omdat ik vind 
dat het 
gemeentebestuur de 
rol van de wijkraad 
niet altijd op de juiste 
manier beoordeeld.

Marlou den Outer van 
Haarlems Weekblad, 
vanwege haar 
onderzoek “worden 
de Haarlemmers wel 
gehoord?”

Dat hoeft van mij niet. Beperkt, want het is 
de vraag of de 
wethouder terugkomt 
na de verkiezingen 
van 2021.

Laten we eerst  eens 
vaststellen wat de 
wijkraden  van het 
gemeentebestuur 
verwachten.

Wijkraadmarketing Hoe nemen we de 
inspraak namens de 
wijkraad serieus?

Rol wijkraad bij de 
besluitvorming door 
de gemeenteraad.

Nee. Met feedback van 
Marilou den Outer 
Haarlems Weekblad.

1 1 Prop het niet te vol, 
geef ruimte, laat 
desnoods een 
onderdeel of 
onderdelen vervallen.

Riet Ooms Molenwijk riet@wijkraadmolenwi
jk.nl

1 vind het belangrijk dat 
de wijkraden elkaar 
en de gemeente 
ontmoeten

raadsleden, 
ambtenaren

diverse, want veel 
ambtenaren 
"vergeten" de 
wijkraden nogal eens

aangeven hoe de 
politiek omgaat met 
de informatie van de 
wijkraden

vind deelsessies geen 
goede werkvorm, 
omdat je meer mist 
dan meemaakt. Ook 
komt de uitkomst 
vaak veel te summier 
over

nee nee Geen dooddoener in 
de vorm van: we 
nemen alles mee. 
Liefst iets concreets, 
dat ook meteen 
uitgevoerd kan 
worden

0 1

Jan Appel Amsterdamsebuurten jappelspl@gmail.com 1 Ik volg de 
ontwikkeling rond de 
rol van de Wijkraden 
al geruime tijd. Ik heb 
veel vragen over de 
plaats en het 
functioneren van onze 
Wijkraad.

Geen De gebiedsverbinders 
sowieso. Ook de 
gebiedsmanagers.

Luisterend. De afwaardering van 
de 
Amsterdamsevaart. 
(Esplanade) Het is 
een 'met-vallen-en-
opstaan' voorbeeld.

De opzet is goed. Nee Nee Nee 1 1 Niet iedereen vindt 
het vanzelfsprekend 
dat de Wijkraad bij 
alle 
bewonersinitiatieven 
wordt betrokken merk 
ik. Met name jonge 
bewoners die en 
initiatief starten 
vinden dat soms. Ik 
vind dat lastig. Het 
bevorderd de 
coördinerende rol van 
de wijkraad niet. Ook 
lijkt het de 
communicatie tussen 
ambtenaren, 
bewoners en 
wijkraadsleden soms 
te verstoren.

Ronald Fukken Parkwijk-
Zuiderpolder-
Penningsveer

ronaldfukken@gmail.
com

1 goed voor contacten 
en ervaringen 
uitwisselen

sommige gemeente 
mensen, bijv. 
gebiedsverbinders

Mirjam Boxhoorn, 
gebiedsverbinder + 
Wendy Dieben, 
procesmanager  
lastige projecten

klankbord proces Domus+/
Skaeve Huse, 
voorbeeld van slecht 
proces. Manipuleren 
en doordrukken.

Doorpraten met drie 
goede voorbeelden

Hoe weer te komen 
tot juiste participatie 
wijkraden uitgaande 
van wederzijds 
vertrouwen

foute en goede 
participatie

Ja, kan ik. Ik ben 
gepokt en gemazeld 
in deze materie, 
zowel vanuit de kant 
van de gemeente, als 
vanuit de wijkraad of 
andere 
belangengroep.

Misschien Jur Botter, 
maar echt niet Marie-
Thereze Meijs of 
Floor Roduner

1 1 Wederzijdse 
verantwoordelijkhede
n Gemeente / 
wijkraden
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Daphne Parkwijk-Zuiderpolder mda.huysse@gmail.c
om

Nadruk ligt bij het 
functioneren van de 
wijkraad, niet bij de 
rol van de gemeente 
bij het ondersteunen 
bij de rol van de 
wijk(raad)activiteiten. 
Sommige wijken 
hebben samenstelling 
bewoners die weinig 
ondersteuning nodig 
hebben en er zijn 
wijken waar de 
bewoners andere 
problematieken 
kennen, die de 
aandacht vragen.

beleidsmakers die 
betrokken zijn bij 
besluiten die grote 
invloed hebben op 
een wijk, zoals 
sociale afdeling en 
stadsontwikkeling

luisteren naar/
gesprekken voeren 
over de zorgen uit de 
wijken.

Misschien ook een 
minder succesvol 
voorbeeld, waarbij 
meegedacht wordt 
over een mogelijke 
verbeterde aanpak. 
Ook hoe helpt de 
gemeente bij de 
communicatie met de 
wijkbewoners ?

De behangrol voor 
begrip.

Hoe ziet de gemeente 
de 'samenwerking' 
met de 
wijkvertegenwoordige
rs?

Ja Waar mogelijk 
samenvatten, 
actiepunten en 
timeline benoemen.

0 0 Het zou goed zijn, als 
de gemeentelijke 
organisatie en haar 
individuele 
medewerkers zich 
meer inzetten voor 
actieve 
samenwerking, het 
benutten van de 
kennis en ervaring 
van de wijkbewoners. 
Het lijkt nog steeds 
regelmatig, dat de 
bewoners maar lastig 
zijn, als die betrokken 
zouden (moeten) 
worden. Dat kost tijd 
en energie, maar 
levert meestal ook 
veel op.

Rob van Looveren 
(WR de Krim)

Wijkraad de Krim robvanlooveren@hot
mail.com

1 Mijn betrokkenheid bij 
de voorbereiding van 
de conferentie.  
In aparte mail had ik 
het idee van het 
"manifest" (tekst 
waarin kort en 
duidelijk de 
opvattingen van een 
organisatie staan) 
geopperd. Daarin 
kunnen we aan het 
einde van de 
conferentie onze 
gezamenlijke punten, 
conclusies, 
voorstellen, etc. vast 
leggen waaraan we 
samen met de 
gemeente zouden 
willen werken.

Gemeenteraadsleden Geen ambtenaren 
erbij. Focus op de 
wijkraden (werkwijze, 
positie, etc.)

Voor mij op dit 
moment geen. Ik 
neem aan dat B&W 
volledig op de hoogte 
wordt gebracht van 
wat er gaat gebeuren 
op de 
wijkradenconferentie. 
Wij zijn nu zelf aan 
zet om met wijkraden 
onderling ons te 
beraden. Ik denk dan 
ook wel aan andere 
zaken dan die uit de 
stadsgesprekken naar 
voren zijn gekomen. 
Bijvoorbeeld in een 
heel vroeg stadium 
betrokken zijn bij 
voorgenomen 
ontwikkelingen in je 
wijk, de stad enz. 
Wijkraden kunnen in 
dat stadium zeer 
waardevolle inbreng 
leveren.

Voorbeeld gaat over 
(g)een geluidsscherm 
langs het spoor. Dit 
kwam voort uit de wet 
op de geluidshinder.

Uitkomsten uit 
deelsessies kunnen 
input zijn voor het 
manifest. Dat ook 
opschrijven en na 
afloop korte feedback 
plenair.

Ik hoor vaak "eerst 
het plan zien en dan 
reageer ik wel". Mijns 
inziens ben je dan te 
laat. Dus net 
andersom "ik wil 
weten wat er bedacht 
wordt zodra er een 
concreet idee is dat 
impact op je 
leefomgeving gaat 
hebben".

Dat zou eventueel 
kunnen. Daarnaast 
heb je zeker een 
"notulist" nodig.

Bij het afsluiten zou er 
een raamwerk van 
het "manifest" moeten 
zijn. En bekend moet 
zijn wie dat dan 
uitschrijft en dan deelt 
met iedereen om het 
definitief te maken, 
zodat het aan de 
gemeente kan 
worden aangeboden. 
Dit idee moet aan het 
begin van de 
conferentie wel door 
iedereen worden 
gesteund.

1 1 Zie mijn eerdere 
antwoorden

Fred Spaansen Wijkraad 
Amsterdamse buurten

fredmcr@zonnet.nl 0 Ik moet er vrij voor 
nemen . de keuze is 
niet gemaakt voor 
werkenden

de keuze zou actieve 
mensen moeten, zijn, 
die zie je wel later 
toegevoegd, dus 
waarom geen dag 
voor actieve mensen 
in Haarlem, 
wijkraadsleden zijn 
dat ook

iedereen, die met 
actieve bewoners uit 
Haarlem werkt

meedenken in 
oplossingen

Het opzetten en 
uitvoeren van een 
bewonersinitiatief, 
zoals o.a. in onze wijk

De behangrol voor 
begrip.

0 1 Ik vind dit geen 
wijkradenoverleg, 
omdat een 
wijkraadsledengroep 
buiten spel wordt 
gezet door het op een 
werkdag te 
organiseren

Letty de Boer Wijkraad 
Amsterdamse 
Buurten

aghdeboer@planet.nl 0 Tijdstip komt me niet 
uit.

Iedere ambtenaar die 
met wijkraden in 
contact is of zou 
moeten zijn.

Zie vorig antwoord. Meedenken Geen idee Doorpraten met drie 
goede voorbeelden

Geen idee Geen idee Nee Nee 0 1 Hou deze 
conferenties in de 
avonduren zodat 
mensen met een 
betaalde baan 
hieraan ook deel 
kunnen nemen. En 
vermeld een locatie.

Wim Kleist Parkwijk-
Zuiderpolder-
Penningsveer

w.kleist@ziggo.nl 1 Wil altijd heel graag 
meedenken

Andere mensen met 
een gedachtegang 
die onafhankelijk is en 
niet gebonden aan 
bijv. een coalitie en 
bovenal. uiteraard 
zonder een dubbele 
of driedubbele 
agenda.

Ambtenaren die direct 
communiceren met 
de wijkraden en 
mogelijk ook 
diegenen daarboven,

Luisteren en daar wat 
mee doen.

WR Amsterdamse 
Buurten met de 
uiteindelijke uitvoering 
van het project. Door 
samenwerking met 
ervaren 
buurtbewoners tot 
stand gekomen. Ook 
aandacht voor de 
onnodige problemen 
daarna die de 
werkgroep onder 
aanvoering van Jan 
Appel heeft 
ondervonden.

Timmeren met de 
Toolkit

Moet nog het e.e.a. 
bekijken

Hoe vinden we 
allereerst het 
antwoord op het 
onvolledige 
functioneren van de 
broodnodige 
communicatie tussen 
alle afdelingen en de 
buitenwereld.

Daar zal toch wel een 
flamboyant figuur te 
vinden zijn, wellicht 
zelfs binnen de 
gemeente, of onze 
dagvoorzitter?

Niet met de bekende 
"oude kreten als, het 
heeft de aandacht en 
we nemen het mee". 
Oftewel, we hebben 
geluisterd. maar doen 
toch wat we al, als 
van tevoren al 
bepaald, hebben 
besloten.

0 1 Het succes zal blijken 
na afloop en invulling 
wat er uiteindelijk 
terecht komt van 
toezeggingen op 
wensen
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