
Van: Wijkraad Slachthuisbuurt <slachthuisbuurt.wiikraad(Sgmail.com>
Verzonden: zondag 27 oktober 2019 23:31 
Onderwerp: Nieuwe democratie

De strijd die het college is aangegaan met de wijkraad Slachthuisbuurt, is in een nieuwe fase beland. Met het geld dat buurtbewoners ter beschikking 
stelden, diende een advocaat namens de wijkraad een bezwaarschrift in tegen de erkenning van een door het college in het leven geroepen nieuwe 
wijkraad Slachthuisbuurt. In deze email geef ik onze versie van het verhaal. Daarnaast beschrijf ik wat er voor onze buurt op het spel staat.

Essentiële voorzieningen zijn meer dan problematisch in de Slachthuisbuurt. De plekken waar contact kan plaatsvinden tussen buurtbewoners, 
worden steeds minder. Dit onderwerp besprak de wijkraad in 2018 met wethouder Botter. Wethouder Botter zag de problematiek niet en liet zich 
voortdurend denigrerend uit tegenover een senior lid van onze wijkraad ( Oh, je wilt een sigarenwinkel terug in de buurt ). Daarop gaf ik de 
wethouder aan dat hij niet op deze manier met mensen om moet gaan. Vervolgens beëindigde ik het overleg en vertrokken wij. Vanaf dat ogenblik 
lijkt het college in oorlog te zijn met de wijkraad en wordt bijna elk initiatief van de wijkraad getorpedeerd door het college en een tweetal 
gebiedsverbinders. Voor mij is het bijvoorbeeld onmogelijk om een gesprek te krijgen met wethouder Meijs.

Conform de verordening op de wijkraden berichtte de wijkraad eind 2018 aan het college dat het bestuur van de wijkraad geslonken was tot twee 
personen. Met dit bericht begon het proces van de ontbinding van de wijkraad. Bijna direct na deze bekendmaking gaven buurtgenoten aan dat zij 
de wijkraad misten. Eerst nog heel voorzichtig, maar later intensief, ben ik mensen gaan benaderen met de vraag of zij lid wilden worden van de 
wijkraad (ik ging langs de deuren). Half april 2019 berichtte ik het college dat het proces tot ontbinding stopgezet kon worden omdat er meer dan 
voldoende nieuwe wijkraadsleden waren. Via een gebiedsverbinder berichtte het college terug dat het college de oude wijkraad niet erkent als 
vertegenwoordigers van de Slachthuisbuurt.

Half juni 2019 nam het college het besluit tot ontbinding van de nieuwe wijkraad. Tegen dat besluit diende onze advocaat een bezwaarschrift in. 
Hoewel er in de verordening op de wijkraden bepalingen ontbreken over het vormen van een wijkraad en het kandidaat stellen van nieuwe 
wijkraadsleden, gaf het college tijdens de hoorzitting aan dat de kandidaatstelling niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden en dat op de 
ontbinding van de wijkraad per eind december 2018 niet teruggekomen kan worden. (Vertaal dat eens naar een getrouwd stel dat op elkaar 

uitgekeken is en besluit te gaan scheiden. Binnen de kortste keren constateren zij dat ze niet buiten elkaar kunnen. Indien het college met dit stel 
geconfronteerd wordt, zou het college zeggen: scheiden is scheiden, je moet opnieuw trouwen.)

Ondertussen zat het college niet stil. Eind april 2019 organiseerde het college een verkiezing voor een nieuwe wijkraad. In de op Facebook 
gepubliceerde folder maakten zich drie personen bekend voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. 9 oktober 2019 erkende het 
college zijn nieuwe wijkraad. Op 23 oktober 2019 dienden we een bezwaarschrift in tegen deze erkenning (zie bijlage). In het kader van de Wob heeft 
de wijkraad in het bezwaarschrift ook alle correspondentie opgevraagd rond de pogingen van het college om de oude wijkraad tegen te werken.

Ook de oude wijkraad zit niet stil:
Elke vrijdagmiddag is er een koffie-inloop waar 20 a 30 buurtgenoten met elkaar het gesprek aangaan. Voorde wijkraad is dit de voornaamste 

input voor het acties. Aanwezig zijn ook advocaten, Wmo-consulenten en specialisten op het gebied van vervoer en wonen. In de groep worden de 
algemene aspecten van vragen van individuele buurtbewoners besproken en in een spreekkamer wordt op de details ingegaan. De inloop is zo n 
succes dat ook de woensdagmiddag ingeruimd wordt. (Over de maandag wordt nagedacht.)

Sinds kort beschikt de wijkraad over een personenbusje. Met dat busje worden minder valide buurtbewoners die naar de koffie-inloop willen, 
opgehaald en thuisgebracht.

Buurtbewoners die moeite hebben met het boodschappen doen, kunnen gebruik maken van onze boodschappenservice met het 
personenbusje. Op 9 oktober 2019 verzocht de wijkraad aan wethouder Meijs om de wijkraad in contact te brengen met buurtgenoten met een 
Wmo-indicatie voor het doen van boodschappen.

Voor minder valide buurtbewoners worden er uitjes georganiseerd met het personenbusje.
Voor buurtbewoners worden er gezelligheidsbingo s georganiseerd, zijn er brunches en activiteiten zoals bloemschikken, schilderen, 

zeepkettingen maken, etc.
Op de inloop wordt veel gesproken over de historie van de buurt en van Haarlem. Besloten is om maandelijks een dagdeel te reserveren voor 

historische video s.
Onlangs presenteerde de wijkraad op YouTube een video over de slechte onderhoudstoestand van het trottoir. Binnen een paar dagen waren 

overal in de buurtstratenmakers bezig het trottoir te herstellen.

Met vriendelijke groet, 
namens Wijkraad Slachthuisbuurt,
Dick Klootwijk, voorzitter.
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