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1. Het college besluit het werkgebied van de wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt uit te breiden 

met de wijk Oude Amsterdamse Buurt 
2. De nieuwe naam van de uitgebreide wijkraad is wijkraad Amsterdamse Buurten 
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een 

persbericht 
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur 
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DOEL: Besluiten 
Het college heeft de bevoegdheid het werkgebied van wijkraden vast te stellen (artikel 1 van de 
Verordening op de wijkraden). 
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Onderwerp: gebiedsuitbreiding wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt  
Reg. Nummer: WZ/GM/2013/119721 
 
1. Inleiding 
De wijk Oude Amsterdamse Buurt heeft sinds mei 2012 geen wijkraad meer. Een 
bewoner van de wijk heeft geprobeerd wijkgenoten enthousiast te maken voor het 
samenstellen van een nieuwe wijkraad, maar daar bestond te weinig animo voor. 
De wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt (NAB) is bereid om het werkgebied uit te 
breiden met de wijk Oude Amsterdamse Buurt (OAB).  
 
2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit het werkgebied van de wijkraad Nieuwe Amsterdamse 
Buurt uit te breiden met de wijk Oude Amsterdamse Buurt 

2. De nieuwe naam van de uitgebreide wijkraad is wijkraad Amsterdamse 
Buurten 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de 

media krijgen een persbericht 
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Bestuur 
 
3. Beoogd resultaat 
Het voorstel beoogt de wijk OAB een wijkraad te geven. 
 
4. Argumenten 
Er is in de OAB geen wijkraad meer actief. Een nieuwe poging een wijkraad op te 
richten is niet gelukt. De wijkraad NAB  is bereid de OAB op te nemen in het 
werkgebied en zal ernaar streven bewoners van de OAB op te nemen in de wijkraad 
als bestuurslid of ondersteuner. Op deze wijze kan de OAB worden voorzien van 
een wijkraad. 
 
5. Kanttekeningen 
Idealiter is de samenstelling van een wijkraad een afspiegeling van de wijk. De 
wijkraad NAB dient daarom te streven naar bestuursleden en ondersteuners vanuit 
beide wijken.  
 
6. Uitvoering 
De bewoners van de OAB ontvangen een brief. Verder publicatie via de Stadskrant, 
vandaag.nl/haarlem-oost en de krant van de wijkraad. 
 
7. Bijlagen 
Niet van toepassing 
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