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 Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
  Postbus 36 
  1780 AA  DEN HELDER 
 
   (In afschrift aan de Raad) 
 
 
Onderwerp : Zienswijze op concept programma  
  wijkgericht werken 2012-2015 
Datum :  15 oktober 2012 
 
 
Geacht college, 
 
Wij hebben kennis genomen van het feit dat u het programma wijkgericht werken 2012-2015 heeft 
vastgesteld. Ondanks het feit dat hier voor ons geen nieuwe dingen in staan die niet in 
stuurgroepverband of in bilateraal overleg tussen wijkplatforms en afzonderlijke collegeleden en 
ambtelijke vertegenwoordiging aan de orde zijn gekomen, bevreemdt ons de gelopen procedure van 
dit document. De deelnemers aan het wijkplatform hebben niet de gelegenheid gehad dit belangrijke 
document met hun achterban/besturen te bespreken om vervolgens daarover met een standpunt 
terug te komen in het wijkplatform.  Dat doet uw uitgangspunten over burgerparticipatie geen recht. 
  
Het wijkplatform Julianadorp ziet het wijkgericht werken nog altijd als dé methode en werkwijze om 
burgers bij het beleid te betrekken en de betrokkenheid van burgers te verhogen. Of het thans door u 
voorgestelde instrumentarium daartoe bijdraagt zal de tijd moeten leren. De bezuiniging op één 
wijkmanager en de invoering van accountmanagers, die deze taak “erbij doen” vinden wij géén goed 
voorbeeld van het geven van prioriteit aan wijkgericht werken. Stuurgroepvergaderingen hebben al 
een hele tijd niet plaatsgevonden. Dat is in tegenspraak met het gewicht dat het programma aan dit 
instrumentarium toekent. Het nu vastgestelde wijkprogramma suggereert dat een stap voorwaarts 
wordt gezet in het wijkgericht werken. Wij delen daarin de ervaring (nog) niet.  
 
Weliswaar ervaren wij het als positief dat u nu met het uitbrengen van het programma wijkgericht 
werken 2012 - 2015 openlijk blijk geeft waar u (voor) staat. In de meeste in het programma 
opgenomen uitgangspunten is op zich niet al te veel mis. De pijn zit dan ook in hetgeen niet in het 
programma staat. In het programma wijkgericht werken wordt erg veel nadruk gelegd op de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. Naar onze mening moet je niet bij de burger leggen, wat de 
burger niet aan kan, dan wel niet aan kan zonder dat zij daarbij door de gemeente wordt bijgestaan. 
Zoals het er nu staat, komt het over dat dorpen, wijken, buurten, bewoners voor de kar van de 
gemeente worden gespannen. Tevens blijft bij prachtige doelstellingen als “denken in oplossingen in 
plaats van beperkingen in de gemeentelijke organisatie” en “het tonen van betrokken leiderschap in de 
wijken” (en naar wij mogen aannemen ook in de dorpen) onbesproken hoe men denkt dat te 
realiseren. Vanzelf gebeurt er niets, dus er is meer nodig: organiseren, begeleiden, stimuleren, 
faciliteren, formaliseren enz. enz.  
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Wij vinden het wijkprogramma wijkgericht werken meer een intentiestuk, een richting aanduider dan 
een actueel programma voor de komende jaren. Daarvoor ontbreken teveel de acties hoe van intentie 
naar uitvoering wordt gekomen.  
 
Omdat ons te kennen is gegeven dat het  programma wijkgericht werken binnenkort op de agenda 
van de commissie en raad staat, is in ons laatste overleg van het wijkplatform afgesproken alsnog 
onze zienswijze aan u te doen toekomen. Tegelijkertijd sturen wij een afschrift van deze brief aan de 
leden van de raad. Wij zien de uitwerking van dit programma met belangstelling tegemoet en vervullen 
daarbij graag onze rol. Hiervoor hebben wij zelf ook, zoals eerder is afgesproken, reeds ons initiatief  
genomen en zullen dat blijven doen.    
 
Hoogachtend, 
Namens het wijkplatform Julianadorp, 
 
 
 
 
P. Wijnants, secretaris     J. Klopstra, voorzitter. 

 
  

    


