
Manifest persbericht februari 2022 v1.1.docx 

Persbericht “Manifest Wijkraden Haarlem” 
 

Haarlem, 27 februari 2022 

Van Rob van Looveren (Vice vz wijkraad de Krim) 
Namens de werkgroep Manifest Wijkraden 2022 
M. 06-2478 0466, E. robvanlooveren@hotmail.com 

Manifest werkgroep krijgt steun van wijkraden en politieke fracties voor hun initiatief 

In vervolg op het persbericht van december 2021 is hier een nieuw persbericht van de Manifest werkgroep over 
de tot nu toe behaalde resultaten. 

Tijdens de wijkradenconferentie op 29 oktober 2021 is een Manifest werkgroep gevormd die aan de slag is 
gegaan met het onderzoek over hoe het participatie- en inspraak proces van de gemeente Haarlem kan 
verbeteren. Regelmatig ervaren wijkraden dat hun zienswijzen en voorstellen in dorre aarde vallen. En vaak komt 
informatie pas op een laat tijdstip beschikbaar. 

Voor de wijkraden en de wijkbewoners is het belangrijk dat besluitvormig over ontwikkelingen voor bijvoorbeeld 
woningen bouwen, wegeninfrastructuur aanpassen, groenvoorziening en andere faciliteiten in de stad geen/zo 
min mogelijk negatieve gevolgen heeft  voor de kwaliteit van woon- en werkomgeving. Hierbij zijn verstening, 
groen en mobiliteit belangrijke terugkerende elementen. 

In januari spraken we al met de gemeente over ons initiatief en daar kwam naar voren dat een samenwerking een 
win-win situatie kan opleveren. In het licht van de nieuwe omgevingswet heeft de gemeente een ambtenaar 
aangesteld om een nieuwe participatie en inspraak verordening te gaan opstellen.  

De werkgroep heeft op 30 januari 2022 de eerste versie van het Manifest gedeeld met alle wijkraden in Haarlem 
en heeft gevraagd ons initiatief te steunen. Uit de reacties blijkt dat het overgrote deel van de wijkraden positief 
staat tegenover het initiatief. De inhoudelijke reacties hebben waardevolle inzichten gegeven in de ervaringen 
van de wijkraden zelf. Deze worden meegenomen in de  verder aanpak. 

Op donderdag 24 februari had de werkgroep in Huis te Zaanen een bijeenkomst georganiseerd met de politieke 
fracties van de gemeenteraad om met hen over het doel en achtergrond van het Manifest te praten. Zij zijn 
nadrukkelijk betrokken bij de besluitvorming over beoogde veranderingen voor de stad. De raadsleden gaven ons 
ook inzicht in hoe zij bijvoorbeeld het inspreken bij de commissie vergaderingen ervaren van wijkraden en burgers 
die met hun commentaar, bezwaren en eigen inzichten komen. Daaruit bleek dat zij vergelijkbaar met de 
wijkraden ook niet altijd tevreden zijn over hoe zij worden geïnformeerd over de onderwerpen waar besluiten 
over moeten worden genomen. 

Bij de burgmeester hebben we in januari al een verzoek ingediend om het Manifest namens de wijkraden te 
komen aanbieden en daarover in gesprek te gaan. We gaan een concrete datum voorstellen. 

Met de kostbare inzichten verkregen uit de contacten met de wijkraden en de politieke fracties gaan we dit 
gesprek voorbereiden. Ons doel is helder te maken wat er leeft in de stad en bij de gemeenteraad en om verdere 
afspraken te maken hoe we verbeteringen verder gezamenlijk kunnen gaan aanpakken. 


