
BIJLAGE 

Inventarisatie uitkomsten werkconferentie Haarlemse wijkraden 30 januari 

2015 

DEEL 1 

In de eerste stadsdeelsessie is gesproken over de (veranderende) rol van wijkraden en de relatie tot 

de gemeente. 

De uitkomsten van het eerste deel zijn voor alle stadsdelen bij elkaar gevoegd en per vraag zijn de 

uitkomsten geclusterd. Wanneer er geen hoofdletter tussen haakjes achter staat, dan hadden 

meerdere stadsdelen dit punt genoemd en hoog gescoord. Wanneer het antwoord van één stadsdeel 

komt, staat dit er tussen haakjes in hoofdletter(s) achter. 

C  = Centrum 

NN  = Noord boven Jan Gijzenkade 

N  = Noord onder Jan Gijzenkade 

ZW  = Zuid West 

S  = Schalkwijk 

O  = Oost 

Wat is je werk als wijkraadslid? 

communiceren (en de juiste middelen daartoe inzetten) met gemeente en bewoners 

faciliteren ( o.a. Bewonersinitiatieven) 

verbinden (o.a. Bevorderen sociale cohesie, tussen bewoners en gemeente) 

visieontwikkeling ( C )  

initiëren ( C )  

belangenbehartiging en bemiddeling (NN) 

organiseren wijkraadvergadering (N) 

bewoners informeren 

sterk maken voor leefbaarheid en veiligheid (N) 

weten wat er speelt (N) 

ogen en oren in de wijk (S) 

wijkraadsleden besteden véél tijd aan wijkraden (O) 

deze vraag wordt gezien als klap in het gezicht (O) 
 

Hoe is het werk als wijkraadslid veranderd? 

focus op interne bedrijfsvoering/organisatie ( C )  

digitalisering archief ( C )  

focus op initiatieven en belangenbehartiging ( C )  

versterking eigen organisatie/portefeuilles en projectleden ( C )  

wijkcontract als extra impuls naar bewoners (NN) 

worden vaker aangesproken op straat (NN) 

besef bestaan van wijkraad is gegroeid (NN) 

ook buiten Haarlem is veel informatie te vinden (N) 

Meer overleg overdag (N) 



Wat zijn wijken nog? Is het niet beter naar stadsdelen te kijken?(N) 

Snellere communicatie door social media (ZW) 

weinig participatie van bewoners, vooral consumeren  

huurders zijn minder betrokken dan kopers (O) 
 

Ambities 

horeca en -overlast terugdringen ( C )  

paraplu organisatie centrum ( C )  

samenwerking op (hoofd)thema's ( C )  

verbinding met de politiek/wijkwethouder ( C )  

meer betrokkenheid bewoners (NN) 

verbinding met gemeente Haarlem (NN) 

betrekken bewoners bij leefbaarheidsinitiatieven (S) 

meer vertegenwoordiging allochtone bewoners (O) 

verjonging (O) 
vooruit kijken (O) 
 

Trots op 

omvormen van de wijkraad ( C )  

Pieterpleintje opknappen ( C )  

verkiezingswijzer ( C ) 

verplaatsen 24-uurs opvang ( C ) 

wijkschoonmaak ( C ) 

buurtbingo ( C ) 

kinderspelen Koningsdag ( C ) 

Binnenblad ( C ) 

enquêtes coffeeshop en veiligheid ( C ) 

kerstborrel ( C ) 

Participatietraject Vondelweg (NN) 

Oren en ogen van de wijk (NN) 

wijkcontract Ivorez (S) 

wijkkrant (S) 

Financiën op orde (S) 

Lentefris acties (S) 

verjongingsslag in wijkraad (S) 

schonere wijken (S) 
Heempark en rol vrijwilligers (S) 
 

Gewenste verbeteringen 

betrokkenheid bewoners vergroten 

wijkraad meer zichtbaar (NN) 

wijktevredenheidsonderzoeken (NN) 

wijkcontract opzetten/afmaken (S) 

ondersteunen bewonersinitiatieven (S) 
zo vroeg mogelijk betrokken worden bij plannen van gemeente in de wijk 
(S) 



 

 

 

Rol van de gemeente 

subsidiering ( C ) 

informeren - proactief en op verzoek, heldere communicatie 

bemiddelen en verbinden ( C ) 

goed omgaan met vrijwilligersinzet ( C ) 

ondersteuning (geen tegenwerking) 

aanwezigheid bij wijkraad (NN) 

openstaan voor leefbaarheid bevorderende initiatieven (NN) 

serieus nemen van wijkraden en waarderen door gemeente 

nakomen van afspraken (N) 

faciliteren (N) 

rust en continuïteit in aanspreekpunt, ook politiek 

meer transparantie en sneller (O) 

duidelijkheid in visie t.o.v. wijkraden van gemeente (O) 

kaders bieden aan wijkraden (O) 
 

DEEL 2 

In de tweede stadsdeelsessie is gesproken over (de bekendheid van) bewonersinitiatieven en welke 

rol wijkraad en gemeente hebben in deze. De resultaten zijn per vraag en vervolgens per stadsdeel 

genoteerd. 

Kennen jullie bewonersinitiatieven in de wijk? 

 Centrum 

Kampgarage vergroenen /dak 

fietsenstalling Klein Heiligland voor de buurt 

straatfeesten/pleinfeesten 

Ripperda/De Ripper 

trillingsmetingen Kruisweg 

hek Berkenrodesteeg 

Polobar overlast tegengaan 

Boerentuin Raaks 

groengroep - aanleg en onderhoud 

Gasthuisstraat vrachtwagenvrij 

70 jaar bevrijdingswandeling 

buurt enquête 

 Noord-Noord 

Repair café - faciliteren ruimte 

lokale BUUV - vraag en aanbod in een wijk 

Braderie 

imago wijkraad (O) 
  



Burendagen 

Vondel leeft (bloembakken, ontmoeting, sociale cohesie) 

Delftwijk leeft (idem) 

Speeltuinen 

Straatfeesten 

Marokkaanse moskee, incl. jongerenactiviteiten 

Kunstmarkt 

 Schalkwijk 

Heempark 

Engelandpark 

Olympia 

Koningsdag 

kinderspeelplaats Prattenburg 

lentefrisactie 

stichting Samen 

Midzomermarkt 

jongerenlocatie Meerwijk 

Jean Paul Sartre bewonersgroep 
 

Hoe gaan jullie daarmee om? 

 Centrum 

Budget(jes)/faciliteren 

organisatorisch 

intermediair richting gemeente 

stimuleren/zelf doen en bijdragen 

 Noord-Noord 

faciliteren (ruimte beschikbaar stellen) 

Promoten / aanmoedigen / stimuleren 

tips en trucs (over bv. Afsluiting, vergunningen) 

wijkraad participeert in initiatieven 

verslag doen van acties en terugkoppeling 

niets doen 

 Zuidwest 

waar mogelijk ondersteunen en aanmoedigen 

onderscheid tussen bewonersinitiatieven en actiegroepen 

initiatieven bestrijken vaak klein deel wijk, dus moeilijke rol wijkraden 

wijkraad voelt zich voor karretje gespannen soms, wil niet teveel bemoeienis 

informeren 

wegwijs maken bij bijvoorbeeld lobby richting gemeenteraad 

 Schalkwijk 



omgang door samen te werken en te ondersteunen 

bij initiatieven is wijkraad aangetakt om advies te geven 
 

Wat is de rol van de gemeente bij bewonersinitiatieven? 

 Centrum 

vergunning 

uitvoering 

serieus nemen 

 Noord-Noord 

kennis delen (tips) 

Materialen beschikbaar stellen 

Goede adviezen 

Zichtbaar maken wat kan en moet 

 Noord  

bijdrage wijkraad huur gebouwtje 

Faciliteit nodig, combineren met wijkraad 

Gesprek over huur-hoogte bedragen voor vergunningen 

Posthuis Zaanen is geen doorgeefluik voor gemeente 

Sponsors 

 Zuidwest 

informeren over initiatieven in de wijk 

 Schalkwijk 

(mede)financieren 

gesprekspartner 

meedenken 

honoreren en afwijzen van verzoeken 

Faciliteren van attributen 
 

Willen jullie een rol bij de verdeling van het Leefbaarheids- en 
Bewonersondersteuningsbudget en zo ja, welke? 

 Centrum 

Criteria van de gemeente 

opdrachtgeverschap wijkraad (all-in) 

binnen welk budget 

begrotingsoverleg, eventueel vetorecht 

variant buurtbegroting 

1 generiek wijkbudget, schotten weg.  

 Noord-Noord 



Kleine dingen sneller realiseren, professional, leer van de 
wijkraad 

Beoordeling aanvragen door wijkbewoners of door wijkraad? 

Adviesrol wijkraad of samen met de gemeente besluiten 

budget op wijkniveau? 

 Zuidwest 

Willen niet meebeslissen, maar op de hoogte gehouden worden 

 Schalkwijk 

Zelf bepalen en uitgeven 

willen graag hierover verder discussiëren 

eventueel een rol, maar dit levert wel meer werk op  

zoals het nu is 
 


