
‘Nu is het aan ons’, wijkraden van Haarlem. Een oproep aan de nieuwe gemeenteraad 
 
“Nu is het aan ons”! Dat is de titel van het vorige maand verschenen boek van Eva Rovers, 
dat overal brede aandacht kreeg. Het is een oproep om werk te maken van echte 
democratie. 
Rovers maakt zich in haar boek sterk voor het instellen van “burgerpanels”, omdat politici te 
veel gericht zijn op de eigen politieke werkelijkheid, waardoor de dagelijkse realiteit van 
burgers uit het zicht is geraakt. Daarom moeten er burgerberaden of burgerpanels komen. 
Volgens haar is dat een nieuwe manier om burgers te betrekken bij de besluitvorming in het 
openbaar bestuur.  
 

• Nieuw? Nou nee! 
 

• Onze wijkraden in Haarlem zijn vanuit hun oorsprong ook te beschouwen als 
burgerpanels, maar hebben na 50 jaar een update nodig. Lees de artikelen over de 
Haarlemse wijkraden van Marilou den Outer en onze oproep aan de nieuwe 
gemeenteraad.  

• “Nu is het aan ons”, wijkraden van Haarlem om die update te laten uitvoeren bij onze 
softwareleverancier, de gemeenteraad van Haarlem. 
 

Wat houdt die update precies in?  
De wijkraden hebben twee nieuwe functies nodig, namelijk die van burgerberaad en nieuwe 
democratie. Update de wijkraden naar het niveau van 2.0 zodat u, leden van de 
gemeenteraad, de stad kan gaan besturen op ooghoogte van de burger. 
 
Met die twee update: 
 

• Geeft u wijkraden een formeel informatierecht, vastgelegd in de 
wijkradenverordening, 
 

• Laat u wijkraden aantoonbaar hun achterban betrekken bij het geven van advies aan 
het gemeentebestuur.  
 

• Geeft u wijkraden een bredere functie en meer geld om wijkinitiatieven voor 
leefbaarheid, vergroening en community building financieel te ondersteunen. 
 

• Bepaalt u de maximale zittingsduur van wijkraadsleden op acht jaar en stimuleert u 
actief de afspiegeling binnen de wijkraden. Lukt dat niet dan zet u het wijkbudget 
stop. 

 
Dus, gemeenteraad van Haarlem, aarzel niet en maak die wijkraden 2.0. “proof” en ga de 
stad besturen op ooghoogte van de burger! 
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