
Oproep aan nieuwe gemeenteraad: Versterk positie van wijkraden! 

 

 
Beste gekozen leden van de gemeenteraad, 

 

Allereerst willen wij u van harte feliciteren met uw verkiezing tot lid van de gemeenteraad van 

Haarlem. Binnenkort gaat u aan de slag om samen een raadsprogramma en/of een 

collegeprogramma te maken. Daarom willen ondergetekenden, met ervaring in het openbaar bestuur 

en bewonersparticipatie, graag enkele aanbevelingen doen om in de komende bestuursperiode de 

positie van de wijkraden te versterken. 

 

Waarom? 

• Omdat bij het experiment Nieuwe Democratie en in het nog te starten initiatief Burgerberaad 

de positie van de huidige wijkraden in het ongewisse is gelaten. 

• Omdat uit het onderzoek van Marilou den Outer onder de Haarlemse wijkraden is gebleken 

dat wijkraden teleurgesteld zijn in hun poging beleid te beïnvloeden. Met als gevolg een 

afnemend vertrouwen in het eigen gemeentebestuur.  

• Omdat - ondanks de goede bedoelingen - met inspraak vaak het tegenovergestelde wordt 

bereikt en de kloof tussen bestuur en inwoners groter wordt. Daar zijn wij bezorgd over. 

 

In 2011 kwam het gemeentebestuur met een nieuwe handleiding voor participatie. Dit waren de 

belangrijkste punten: Een duidelijke rol voor iedereen, een participatieplan bij elk relevant 

beleidsvoornemen met als voorwaarden het tijdig informeren en raadplegen van de achterban. Die 

goede voornemens zijn helaas uit het zicht verdwenen. 

 

Ons verzoek aan de nieuwe gemeenteraad luidt: 

 

1. Veranker het informatierecht in de wijkraadsverordening zodat alle plannen en voornemens 

die de wijk aangaan tijdig door bewoners kunnen worden beïnvloed. De wijkraden krijgen 

een formeel informatierecht, vastgelegd in de wijkradenverordening. 

2. Leg in de wijkraadsverordening de zeggenschap van de wijkraad vast bij plannen en 

projecten in de wijk.  

3. Rond belangrijke adviezen moet de wijkraad de achterban aantoonbaar betrekken in het 

geven van advies.  

4. Bepaal in de wijkraadsverordening de maximale zittingsduur van leden van de wijkraad op 

maximaal acht jaar om de representativiteit te bevorderen. Het wijkbudget wordt stopgezet 

bij onvoldoende inspanningen om tot een goede afspiegeling te komen.   

5. Verhoog het budget van de wijkraden zodat zij initiatieven voor leefbaarheid, vergroening 

en community building daadwerkelijk financieel kunnen ondersteunen. 

 

Wij roepen raadsleden en wethouders op de positie van wijkraden serieus te versterken!  

Onder het motto: Besturen op ooghoogte van de inwoners! 

 

Haarlem, 24 maart 2022\ 

 

 
  


