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¥ 
Memo  

 

 

Datum: 14 oktober 2008 

Aan: Presidium   

Van: José van der Burg, team Communicatie 

Onderwerp: Wijkbezoek 

 

 

 

Geachte leden van het presidium, 
 

In de vergadering van het presidium van 25 augustus 2008 is de invulling van het wijkbezoek aan de 

orde geweest. U heeft bepaald dat de gemeenteraad de wijk Nieuw Den Helder bezoekt met als 

thema ‘burgerparticipatie’.  

Vervolgens is in overleg met twee leden van de raad (mevrouw Turnhout-van den Bosch en mevrouw 

Bruin) en de griffier een opzet gemaakt voor een bezoek aan de wijk. De datum van het wijkbezoek is 

bepaald op 11 december (in afwijking van een eerder voorgenomen datum in november). Hieronder  

treft u (samengevat) een nadere uitwerking aan.  

 

Doel: 

~ raadsleden hebben inzicht in het proces en de organisatie van burgerparticipatie in de wijk,  

   ook van belang als voorbereiding op het vaststellen van het ‘burgerparticipatiebeleid’ 

   (kaderstellende rol van de raad); 

~ raadsleden geven uiting aan de volksvertegenwoordigende functie van de gemeenteraad. 

 

Doelgroepen 

In eerste instantie de sleutelfiguren/organisatie/stakeholders in de wijk, als afgeleide doelgroep de 

wijkbewoners.  

 

Communicatiedoelstelling: 

~ de raadsleden weten wat er speelt en leeft in de wijk (proces burgerparticipatie en  

   verbeterpunten); 

~ de gemeentepolitiek is doorzichtiger geworden voor de burgers: 

   *  de wijk is op de hoogte van de rol/taken van de gemeenteraad: 

   *  de wijk weet dat de gemeenteraad het belangrijkste lokale politieke forum is; 

   *  de wijk weet hoe zij invloed op het gemeentelijk beleid kan uitoefenen; 

~ de relatie tussen politiek en burger is verbeterd; 

~ de wijk legt vaker contact met raad(sleden). 

~ de bewoners laten vaker van zich horen.  

 

Plan van aanpak: 
- inventarisatie sterke en zwakke punten in de wijk door rechtstreekse benadering wijkbewoners. 
- inventarisatie van de inbreng. 

- fietstocht door de wijk (15.00 – 18.00 uur). 

- hapje eten in de wijk (18.00 - 19.00 uur). 
- wijkbezoek (19.00  - 21.00 uur). 
 
Het uitgangspunt van het wijkbezoek (via deze stakeholders) is dat de raad de inbreng van de 
wijkbewoners serieus neemt. Dat is een voorwaarde voor burgerparticipatie. Die inbreng moet daarom 
in het (beleids)proces worden geborgd. Een mogelijkheid daarvoor is de evaluatie van het bezoek te 
agenderen in een raadcommissie. In die vergadering kan de commissie een opdracht aan het college 
formuleren. 

 
Het presidium wordt gevraagd met de bovengenoemde uitwerking in te stemmen. 


