Beste wethouders Geilen en Guyt, beste Leon en Ruud,

De wijk is van u...
Wijkplatforms spelen een belangrijke rol in het ‘horen’ van de bewoners en het mede mogelijk maken
van oplossingen. Zij leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt. Zij zijn de
dialoogpartner in het wijkgericht werken. Zij weten veel, zij denken mee, zij doen mee, zij werken mee
en in sommige gevallen beslissen zij mee.
(...) Daarmee vormen de wijkplatforms een maatschappelijk kapitaal dat op een positieve wijze
bijdraagt aan de participatiesamenleving.
De gemeente wil ook graag met de wijkplatforms bekijken hoe we nog meer inwoners actief krijgen in
hun wijk, dorp of buurt.
- belemmerende regels en procedures van de gemeente verminderen;
- het door de gemeenteraad aangedragen idee om overheidstaken, verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en zelfs ook budgetten rechtstreeks aan inwoners over te dragen (...) in onze stad
mogelijk kunnen maken; (...)
Voorgaande tekst stond in het voorwoord onder het kopje “wijkplatforms” in het stadsdeeljaarplan
2016. Ik wil graag met jullie een aantal aspecten die hier genoemd nader beschouwen.

Burger
De burger, “inwoner van een stad” aldus Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandse taal. Wij –
inwoners van de stad – zijn dus burger. En een burgemeester en gemeenteraadsleden zijn ook
burgers. En veelal ook de wethouders en vele ambtenaren. Door stelselmatig te praten over de
burger – als tegenliggende partij tegenover de gemeente? – wordt onnodig een gat gecreëerd dat
niet gewenst is.
Wij zien onze samenwerking graag in elkaars belang, dus zonder onderscheid te maken, zodat het
orkest van onze burgemaestro in volledige harmonie samen speelt om onze stad zo fijn mogelijk in te
richten, samen met iedereen die daar belang bij heeft. Dus we waarderen daarom het gebruik van
het woord “inwoner” zeer.

Actief
Een goed initiatief – de Trevianum-bijeenkomst van april – met een teleurstellend vervolg. Na tien
weken volgt uitgerekend tijdens de vakantieperiode een verslag en oproep tot vervolg. Waarna het
weer stil werd. We vinden het jammer dat een dergelijke ontwikkeling in al haar schoonheid sterft.

Bijdrage
Het wijkplatform treedt niet in de plaats van een democratisch gekozen overheid. Toch kan
informatie vanuit het wijkplatform, vaak verkregen door letterlijk het oog en het oor van de wijk te
zijn, van onschatbare waarde zijn bij het beslissingstraject. Of het idee vanuit het wijkplatform zelf
komt of vanuit een bewonersgroep zou in beginsel geen verschil mogen maken. Wel is het relevant

dat ook het wijkplatform vervolgens op zoek gaat naar acceptatie door de betrokkenen. Dat er
regelmatig groot onderscheid wordt gemaakt in de afweging vanuit het professionele kader
tegenover soms goede ideeën van relatieve leken, zien wij als groot risico in de acceptatie van
wijkgericht werken.

Positief
Het wijkplatform Hoogveld heeft in zijn werkwijze opgenomen dat we het liefst willen samenwerken
zoals dit ook in “het nieuwe werken” wordt aangehaald. Belangrijk is aandacht voor autonomie,
meesterschap en (het hogere) doel, waarbij wendbaarheid – agile – een belangrijke wijze van acteren
is.
We vinden het jammer dat we toch vaak zien dat vanuit de gemeente de verdedigende stelling van
de formele wet- en regelgeving wordt opgezocht op het moment dat dit de gemeente even beter
uitkomt.

Visie, Werkwijze, Jaarplan
Onze visie wijkt niet wezenlijk af van de visie van de gemeente. Het geeft ons richting in bepaalde
onderwerpen en helpt ons om te focussen op concrete doelstellingen.
Onze werkwijze is zoals gezegd ingegeven door het nieuwe werken – het model is de facto al lang
binnen vrijwilligersorganisaties in zwang. Het holocratische proces, waarin de “macht” ligt waar deze
het best tot zijn recht komt, zou ook een mooi voorbeeld zijn voor hoe de overheid daadwerkelijk
stappen kan maken in het concretiseren van burgerparticipatie.
Ons jaarplan – jullie krijgen er twee voor de prijs van een – omvat zeer korte en krachtige uitspraken
over welke concrete activiteiten we willen uitvoeren die bijdragen aan onze visie. Onze jaarplan van
2017 kijkt nu dus feitelijk terug. Het jaarplan van 2018 omvat die zaken die nog niet zijn afgerond of
waaraan we graag aandacht willen gaan besteden. Soms gericht op de samenwerking, zoals onze
partneroverleggen. Soms gericht op de korte termijn, zoals de parkeerproblematiek rondom
Hoogstaete. Soms gericht op de langere termijn, zoals de mogelijkheden tot een extra ontsluiting van
onze wijk. Het is een levend document, dus gedurende het jaar streven we er ook ernaar om deze
steeds verder aan te vullen en te verfijnen, zeker ten aanzien van het sociale domein.
De wijk is van u....
Of beter: de wijk, de stad is van ons...
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat gezamenlijk doel een zinvolle invulling geven?

Ik dank jullie voor jullie aandacht.

Edwin Hanegraaf
Voorzitter wijkplatform Hoogveld

