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Aanleiding wijkbezoek 2012 
Met het vaststelten van het jaarplan van de ra ad sg riffle over 2012 is besloten een wijkbezoek af te 
leggen» bedoeld om de relatie met de burgers te versterken. Raadsleden komen daarvoor naar een 
bepaalde locatie in een specifieke wijk en wisselen op informele wijze met de vertegenwoordigers van 
wijkorganisaties gedachten en ideeën uit. Zo krijgen de raadsleden een beter beeld bij wat er speelt in 
de wijk. De vertegenwoordigers van/uit de wijk krijgen inzicht In de taken en rollen van de raad en 
worden daarnaast zo mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Om de uitkomst van dit 
bezoek te garanderen wordt de evaluatie ervan ter bespreking aangeboden aan het presidium. Dit 
voorstel dient hier toe. 

Aanpak wijkbezoek 2012 
De gemeenteraad ging donderdag 13 september om de tafel met belangenorganisaties in de wijk 
'Stad Binnen de Linie' om met elkaar van gedachten te wisselen en te bekijken wat de gemeenteraad 
voor de wijk kan betekenen. De organisatie was in handen van de raadsgriffie, met ondersteuning van 
de raadsleden Biersteker, Jel!erna, Pater en Reenders, en wisselende personen uit het betreffende 
wijkteam. De wijkconciërge is op het laatste moment betrokken en nam ook deel aan het wijkbezoek. 
Dit jaar was voor het eerst ook het college uitgenodigd om mee te fietsen. 

Aan het wijkbezoek deden 14 raadsleden mee verdeeld over 9 fracties, een fractieassistent, drie 
wethouders, de griffier en 2 grrffiemedewerkers. Op onze uitnodiging hebben zich 7 deelnemers 
aangemeld, namens de volgende organisaties: 

Dhr. Smit (Buurthuis Tuindorp). 
- Dhr. Nooter (Actief Talent). 

Mw. De Jong (Actief Talent). 
- Mw. Stins (Stichting De Wering), 

Mw. Lempens (Wijkcommissie Stad Binnen de Linie west). 
Dhr. Van Dongen (Belangenvereniging Visbuurt). 

- Mw. Weerstand (Buurthuis Het Kraaiennest/Go Out) 

Posters 
Voorafgaand aan het wijkbezoek hebben de inwoners van 'Stad Binnen de Linie' aan de hand van een 
posteroproep hun ideeën over de wijk bij de wijkorganisaties kunnen aangeven. Wat gaat goed in de 
wijk en wat zou de gemeenteraad kunnen verbeteren? De posteroproep leverde ongeveer 35 reacties 
op. Naar aanleiding van deze reacties Is een fietstocht samengesteld. 

Fietstocht 
De aftrap van het daadwerkelijke wijkbezoek vond 's middags plaats aan de hand van een fietstocht 
door de wijk. De opmerkingen van de wijkbewoners vormden de ingrediënten van de fietstocht die 
voorafging aan het overleg. Ter plekke kregen de raadsleden en de wethouders uitleg van de 
wijkorganisatie of de wijkconciërge en konden zij poolshoogte nemen van de verbeterpunten en 
hierover met elkaar van gedachten wisselen. 



Avondbiieenkomst 
Het avondprogramma van het wijkbezoek vond levens plaats in 'Het oude stadhuis' onder 
voorzitterschap van de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Tjïtske Biersteker. Om structuur aan 
het avondprogramma te geven waren organisaties in de gelegenheid gesleid een presentatie te 
houden van hooguit tien tot vijftien minuten, waarin ideeën voor de wijk naar voren gebracht konden 
worden die de moeite waard zijn 

Dhr. Van Dongen gaf de deelnemer inzicht in de aanpak van buurtstïchting met betrekking tot de 
hondepoep, verpauperde panden, overlast van drugsdealers en groepen personen in de wijk. Kern 
van de aanpak is het aanspreken van de veroorzakers door de bewoners en de stichting met ais inzet 
een verbetering van de leefomgeving. Volgens dhr. Van Dongen werpt de aanpak vruchten af. 
In de zaal ontstond vervolgens een discussie over de legitimiteit van deze aanpak en de mogelijke 
effecten hiervan. Vanuit de raadsleden werd voorgesteld de aanpak te borgen in het 
wijkveiligheidsplan voor de Visbuurt. 

Dhr. Wijnants heeft de visie van het Buurtcollectlef op de functie van buurthuizen in de wijken 
toegelicht. Uitgangspunt voor deze visie is de buurt. Door het betrekken, activeren en 
enthousiasmeren van bewoners ontstaat sociale cohesie. Om deze visie uit te kunnen voeren is 
volgens dhr. Wijnants behoefte aan capaciteit voor begeleiding, coördinatie en verbetering van de 
samenwerking tussen de verschillende stakeholders. En met extra capaciteit zijn extra middelen 
gemoeid. Er ontstond enige discussie over de bijna automatische vraag naar extra middelen. Vanuit 
de raadsleden werd voorgesteld de visie van het Buurtcollectief te betrekken bij de welzijnsvisie. 

Na de presentaties is er direct een mogelijkheid geweest om vragen te stellen en/of de discussie aan 
te gaan. 

Ludieke actie/geste voor de wijk 
Ter afsluiting van het wijkbezoek heeft de voorzitter, mevrouw Biersteker, de voorbereidingsgroep 
gevraagd naar ideeën voor een kleine geste van de raad aan de wijk 'Stad Binnen de linie', waarbij 
gedacht werd aan een bedrag van circa € 2.500,-. Bij de geste moet bij voorkeur de gehele wijk 
betrokken zijn. De voorbereidingsgroep werkt hiertoe een idee uit van dhr. Van Dongen, om door 
middel van het plaatsen van bordjes bij hondend rollen, de hondeneigenaren op een vriendelijke wijze 
te wijzen op de overlast. Voor het ontwerpen van de bordjes worden basisscholen uit de wijk 
betrokken. Het vervaardigen hiervan neemt 'Actief Talent' voor haar rekening. 

Conclusie 
De opzet van het wijkbezoek is door de deelnemers positief ontvangen (mondelinge reacties) en kan 
daarom - indien gewenst - in grote lijnen worden gehandhaafd. Het gaat bij het wijkbezoek om 
informeren, luisteren en vertrouwen scheppen. Dat laatste kan worden gerealiseerd door de punten 
die worden aangedragen, ook echt op te pakken. De raad laat op die manier zien dat zij als platform 
een meerwaarde voor de buurt kan zijn. De koppeling van de fietstocht en het avondprogramma aan 
het wijkbezoek relateert aan de volksvertegenwoordigende rol van de raad. 

De mogelijkheid tot het geven van een presentatie is goed ontvangen. Door deze opzet is er een 
goede structuur in het avondprogramma. Om het avondprogramma in goede banen te leiden is het 
wenselijk om naast de dagvoorzitter (vooral bij de discussies) een gespreksleider te hebben. Verder is 
de grootte van de fietstocht een aandachtspunt. Er moet voldoende ruimte blijven voor uitleg. 

Het aantal raadsleden dat aanwezig was is voldoende gebleken. De datum van het wijkbezoek is in 
overleg met het presidium vastgesteld, en het wijkbezoek is ruimschoots van tevoren aangekondigd. 
Door veel wisselingen vanuit het wijkteam in de voorbereidingsgroep, moesten enkele zaken ad hoe 
en op het laatste moment geregeld en/of gewijzigd worden. Een succesvol wijkbezoek is mede 
afhankelijk van een serieuze deelname aan de organiserende voorbereidingsgroep. 

Hef presidium wordt voorgsteld: 

1. Het wijkbezoek in de huidige opzet en aanpak continueren in 2013. 



Een bedrag van €2.500,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een geste voorde wijk 
'Stad Binnen de Unie' en dit bedrag te dekken vanuit het beschikbare raadsbudget. 
De raad na behandeling in het presidium schriftelijk te informeren over de onderhavige evaluatie. 


