Notulen vergadering BOL van dinsdag 21 maart 2017
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Chrisiten Bolt, Ties Bressers, Frits Velthuijs (wijkregisseur), Marijke
Ahlrichs-Van de Veen, Ewold Gussenhoven, Willem Stokkers, Inge Puyman, Theo Blom, Lia Oosterwaal, Martin
Kind, Thijs Zandwijk, John Buitink, Maarten Brinkman (notulist)
Afmeldingen: Ruud Kamp, Anita de Moor, Carla Mesman, Lous Brouwer
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van
vanavond wijkregisseur Frits Velthuijs.
Vernieuwing van de wijkparticipatie. De uitvoering van motie 155
Het college heeft op 21 februari de notitie Al doende vernieuwen, voor vernieuwing van de wijkparticipatie
vastgesteld. De notitie is gemaakt op basis van een motie van de raad, waarin gevraagd is de participatie te
verbeteren/vernieuwen. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de praktijk van de participatie. Dat is zowel
met ambtenaren als externe partijen, waaronder de wijkraden, uitgevoerd. In een raadsinformatie bijeenkomst
is de uitkomst voorgelegd aan de raad. Dit alles heeft geleid tot de notitie Al doende vernieuwen.
Wijkregisseur Frits Velthuijs geeft een toelichting op de notitie aan de hand van een presentatie.
Met een aanpak op maat, probeert de gemeente nieuwe vormen van participatie uit om nieuwe groepen
bewoners te betrekken. Er is gestart met een pilot van tien trajecten, één per wijk.
In wijk Zuid betreft het buurtbudgetten Lunetten. De rapportage wordt in de zomer en eind 2017 verwacht. De
gemeenteraad zal vervolgens besluiten hoe het verder gaat.
Er ontstaat discussie onder de aanwezigen over de rol van de wijkraad. Wijkraad Zuid heeft vragen gesteld over
de positie van de wijkraad: waar is de wijkraad nog voor nodig als er op allerlei niveaus wordt meegedacht en –
gesproken? Frits en Signe hebben met de wijkraad gesproken over de vraag hoe het gaat, wat er van elkaar
verwacht wordt. Er is een afspraak dat de wijkraad een afspiegeling van de wijk dient te zijn, maar het is geen
verplichting.
Vervolgens ontstaat er discussie over de vraag hoe ver je moet gaan om erachter te komen wat de
betrokkenen in een wijk van een bepaalde kwestie vinden. Ook moet duidelijk zijn welke onderwerpen in
aanmerking komen voor participatie en waar de grenzen liggen.
Inge vraagt of er wordt gewerkt aan het probleem dat ambtenaren langs elkaar heen werken? Frits: we
proberen zoveel mogelijk samen te werken, al is er wel eens strijd tussen verschillende vakgebieden. Maar het
is een illusie te denken dat iedereen van alles op de hoogte zou kunnen zijn. Met zoveel verschillende
vakgebieden is het bijna onmogelijk alles op elkaar af te stemmen.
Christien noemt het punt van de stadsboulevard; bewoners van Lunetten die zich zorgen maakten over de
gevolgen voor Lunetten van de herinrichting van ’t Goylaan voelden zich niet gehoord. Frits: je moet als
gemeente duidelijk maken wat er al vast ligt en waar de ruimte zit.
Lia laat weten dat de Natuurgroep al aan coproductie/co creatie doet; de groep werkt intensief samen met
ambtenaren. Bij buurtbudgetten gaat de samenwerking met de gemeente intussen beter dan in het begin. De
term team democracy valt. Daarbij worden zowel meerderheid als minderheid gehoord. Deelnemers van de
kerngroep Buurtbudgetten (bewoners en ambtenaren) gaat samen trainen. De groep die zich bezint op een
toekomstvisie voor Lunetten wil een groep van 75, door gewogen loting aangewezen bewoners, vragen mee te
denken over de toekomst van de wijk.
Inge: Lunetten Wil Wel is vooral bezig met welzijn en sociale cohesie en heeft daarbij contacten met het
Buurtteam en het Wijkgezondheidscentrum.
Frits: het is goed om dingen met bewoners af te stemmen, maar voor sommige werkzaamheden heb je
professionals nodig. Inge: LWW is bezig met een mantelzorgproject voor mensen die heel zwaar belast zijn. Er
komt veel te veel op vrijwilligers terecht.
De overige agendapunten komen te vervallen. De voorzitter sluit de avond af met een rondje waarbij ieder
zijn/haar opvatting over vernieuwing van participatie kan geven.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

