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SAMEN VOOR DE WIJKSAMEN VOOR DE WIJKSAMEN VOOR DE WIJKSAMEN VOOR DE WIJK    
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN     
    

Adviesrelatie onder de loepAdviesrelatie onder de loepAdviesrelatie onder de loepAdviesrelatie onder de loep    

Sinds 2002 zijn de wijkraden een instrument om het bestuur dichter bij de burger te brengen en de burger meer invloed 

te geven op het beleid van de gemeente. B&A nam de adviesrelatie tussen de wijkraden en de gemeente Utrecht onder 

de loep op verzoek van de Dienst Wijken namens het College. Wijkraden en gemeente werden in deze kwalitatieve 

evaluatie benaderd als gelijkwaardige partners die verantwoordelijk zijn voor hun adviesrelatie. Kernvragen hadden 

betrekking op representativiteit, doorwerking en instrumentarium. B&A trekt daarover de volgende conclusies. 

 

KernvraagKernvraagKernvraagKernvraag    ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

RepresentativiteitRepresentativiteitRepresentativiteitRepresentativiteit    

Representeren de wijkraden de gebruikers van 

de wijk: bewoners, ondernemers, werknemers 

van instellingen, bezoekers? 

  

- Wijkraden fungeren als de ogen en oren van de wijk en laten de stem van de 

wijk doorklinken in hun adviezen; wijkraadplegingen zijn belangrijk voor de 

inhoudelijke representativiteit van adviezen. 

- In hun personele samenstelling zijn wijkraden niet representatief. 

- Signalen en ideeën uit de wijk komen via de wijkraad door bij het 

gemeentebestuur: in 2008 brachten de wijkraden 51 adviezen uit aan het 

College. 

- Bewoners weten de wijkraad te vinden (zie laatste inwonersenquête), maar 

verwarren de wijkraad gemakkelijk met wijkbureau en gemeenteraad.  

DoorwerkingDoorwerkingDoorwerkingDoorwerking    

Werken de gevraagde en ongevraagde 

adviezen door in het beleid? 

 

- Het is vaak niet duidelijk wat het College doet met een advies van de 

wijkraad. 

- Het samenspel met ambtenaren van vakdiensten en met vakwethouders 

heeft te weinig gestalte gekregen. 

- Wijkraden die in een goed samenspel werken met wijkbureau en 

wijkwethouder, denken vroegtijdig mee in de beleids- en planontwikkeling. 

Dat levert gevoelsmatig resultaat op, maar het effect van de wijkraadinbreng 

is moeilijk te meten.  
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KernvraagKernvraagKernvraagKernvraag    ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

- Iedere wijkraad kan wapenfeiten noemen en sommige wijkwethouders ook. 

Maar regelmatig wordt afgeweken van de formele reactietermijn en laat de 

inhoud van de reacties te wensen over. 

InstrumentariumInstrumentariumInstrumentariumInstrumentarium    

Hoe functioneren de wijkraden tov andere 

bestaande instrumenten van 

burgerparticipatie? Hoe is bijv. de relatie met 

bewonersorganisaties? 

- Wijkraden zijn een instrument van bewonersparticipatie naast andere als 

bewonerscomités, actiegroepen, raadsinformatieavonden, inspraaktrajecten. 

- Wijkraden zijn over het algemeen goed aangesloten bij burgerinitiatieven in 

de wijk. 

- De wijkraadplegingen zijn een belangrijke bron om meningen van de wijk op 

te halen. 

- Naast het geven van wijkraadadviezen kan een wijkraad een procesrol op 

zich nemen en de gemeente informeel voeden met sentimenten die spelen in 

de wijk.  

    

Over de kracht van de wijkradenOver de kracht van de wijkradenOver de kracht van de wijkradenOver de kracht van de wijkraden    

Ten aanzien van de kracht van wijkraden concludeert B&A dat zij een bijzonder instrument zijn van burgerparticipatie. Er 

is geen ander instrument dat zich concentreert op het collectieve belang, het wijkbelang, in plaats van het individuele 

belang. Hierin onderscheidt de wijkraad zich van een bewonerscomité, of actiegroep. De wijkraad is een 

kristallisatiepunt in de wijk met een meer en minder vertakt netwerk naar bewoners. Zij is toegerust om bewoners te 

activeren en meningen uit de wijk te peilen en te trechteren door informele contacten en jaarlijkse wijkraadplegingen.  

Wijkraden hebben een unieke adviesrelatie met het College. De relatie is geformaliseerd en dat maakt investeringen 

duurzaam en niet vrijblijvend; het samenspel met wijkraden is voor de gemeente een vast onderdeel van de manier van 

werken. De wijkraad vertegenwoordigt een kapitaal aan betrokken bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun wijk. Zij 

zijn onafhankelijk in hun opstelling, selecteren zelf de onderwerpen waarover zij willen adviseren en maken zelf de 

keuze of zij naast een adviesrol ook een procesrol in participatie op zich nemen.  
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Over de krachteloosheid van de wijkraden Over de krachteloosheid van de wijkraden Over de krachteloosheid van de wijkraden Over de krachteloosheid van de wijkraden     

Ten aanzien van de krachteloosheid van wijkraden concludeert B&A dat het College als vrager en ontvanger van de 

wijkraadadviezen, de adviezen onvoldoende ter harte neemt:  

- de onwetendheid ten aanzien van de oorspronkelijke ambitie, vastgelegd in convenant, verordening, 

uitvoeringsregels, is groot; 

- de kwaliteit van de reacties is vaak afhoudend, diplomatiek en inhoudelijk niet onderbouwd; 

- er is geen dialoog tussen wijkraden en College naar aanleiding van een advies. Een advies lijkt in een ‘black box’ 

terecht te komen.  

 

Daar waar het College dubbelhartig is in de relatie met wijkraden, zit het ambtelijke apparaat in een spagaat. Het 

samenspel in wat B&A in dit rapport aanduidt als ‘de driehoek’ wijkbureau – wijkraad – wijkwethouder bepaalt in hoge 

mate de kracht van het instrument wijkraad. Dat samenspel kenmerkt zich nu door betrokkenheid, maar ook door 

distantie, koudwatervrees en argwaan. Het samenspel met ambtenaren van vakdiensten en vakwethouders heeft 

nauwelijks gestalte gekregen. De steeds terugkerende discussie over de personele representativiteit van wijkraden werkt 

verlammend op de relatie. 

    

AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen    

B&A presenteert een dashboard met 7 knoppen waarop wijkraden, wijkbureaus, wijkwethouders, vakdiensten, 

vakwethouders en College zouden moeten drukken om de adviesrelatie tussen wijkraden en gemeente goed te laten 

functioneren. Een druk op elk van deze knoppen draagt bij aan vertrouwen. Vertrouwen in elkaars expertise, elkaars 

integriteit en goede bedoelingen om iets te betekenen voor de wijk, te staan voor eenzelfde doel. Vertrouwen is de kurk 

waar de adviesrelatie tussen wijkraden en gemeente op drijft.  

 

De wijk centraal (1) 

- Herbevestig in de driehoek ‘wijkraad – wijkbureau – wijkwethouder’ het gedeelde belang in de relatie: samen 

voor de wijk.  

- Wees als wijkraad rolvast en laat je niet verleiden om het College te adviseren over een deelbelang.  

- Verbind als wijkraad de opbrengst van wijkraadplegingen nadrukkelijk aan adviezen die worden uitgebracht.  

 

 



 8 

 

Gedeelde verwachtingen (2) 

- Spreek in de driehoek ‘wijkraad – wijkbureau – wijkwethouder’ uit welke inbreng iedere partij levert, hoe de 

samenwerking gestalte krijgt en hoe de wijkraad wordt ondersteund. 

- Leg als College en gemeenteraad meer nadruk op de inhoudelijke dan op de personele representativiteit. 

- Wees als gemeente glashelder over de betekenis van participatie en de waarde van de wijkraad als een van de 

instrumenten van burgerparticipatie. Laat het College in dat verband ook vaststellen hoe het ambtelijk apparaat 

mag omgegaan met vertrouwelijke informatie.  

- Maak als wijkraad duidelijk welke rol de wijkraad wil vervullen naast die van adviseur van het College. 

- Accepteer als wijkbureau en wijkwethouder dat een wijkraad een procesrol op zich kan nemen door 

bewonerscomités de weg te wijzen in gemeenteland en professionals in de wijk te verbinden aan bewoners met 

specifieke vraagstukken.  

- Maak als wijkbureau duidelijk hoe het wijkbureau de rol van makelaar en schakelaar tussen wijkraad en 

gemeentelijk apparaat invult en de relatie legt naar de vakdiensten.  

- Neem als wijkwethouder positie in door af te spreken hoe een wijkraadadvies onder de aandacht komt van een 

vakwethouder en in het College wordt besproken.  

Kwaliteit (3) 

- Stel in de driehoek vast aan welke eisen een wijkraadadvies en een reactie op een wijkraadadvies voldoen wat 

betreft inhoud en vorm. Houd met elkaar een vinger aan de pols. 

- Investeer als wijkraad in de kwaliteit van een advies, benut de informatie die beschikbaar is over de wijk en de 

bewoners en doe een beroep op de expertise van ondersteuners, bijvoorbeeld bij het opzetten van een 

wijkraadpleging. 

- Investeer als vakdienst in de kwaliteit van de beantwoording van een wijkraadadvies.  

Timing (4) 

- Lever als vakdienst tijdig informatie aan het wijkbureau over het ontwikkelen van nieuw beleid.  

- Zorg als wijkbureau dat de wijkraad in een vroeg stadium op de hoogte is van nieuwe beleidsontwikkelingen.  

- Maak in de driehoek afspraken over de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie.  

- Stem binnen die driehoek vast op welk moment een ongevraagd advies van de wijkraad het beste onder de 

aandacht gebracht kan worden van een vakwethouder en het College om effect te hebben.  
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Creativiteit (5) 

- Geef elkaar binnen de driehoek de ruimte om invulling te geven aan de relatie en met elkaar uit te vinden hoe 

het gedeelde belang het beste wordt gediend. 

- Wees binnen de driehoek vindingrijk in het zoeken naar manieren om bijvoorbeeld inwoners uit andere culturen 

dan de Nederlandse te interesseren lid te worden van de wijkraad. Of om met elkaar, vakdiensten en 

vakwethouders in gesprek te komen en te blijven op een informele manier, ook buiten kantooruren om.  

Communicatie (6)  

- Zet binnen de driehoek in op openheid en transparantie. Zoek elkaar op gedurende het opstellen van een advies 

en de reactie daarop.  

- Wees als wijkraad helder over de onderwerpen waarover je je wilt buigen en dus geïnformeerd wilt worden door 

het wijkbureau en de vakdiensten.  

- Ga en blijf als wijkraad, College en wijkwethouder namens het College in gesprek over de adviezen van de 

wijkraad. 

- Maak regelmatig de balans op in de driehoek om vast te stellen of het gedeelde belang nog steeds wordt 

gediend.  

- Benut als wijkraad de website en andere middelen en kanalen om wijkbewoners te informeren over de 

inspanningen voor de wijk en hen uit te nodigen mee te doen.  

Successen vieren (7) 

- Pluk de vruchten van de relatie; laat zien vanuit de driehoek wat de samenwerking oplevert voor de wijk.  

- Onderstreep als gemeente – ambtelijk en bestuurlijk – het belang van al die wijkraadleden die zich vrijwillig 

inzetten voor hun leefomgeving.  
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1. INTRODUCTIEINTRODUCTIEINTRODUCTIEINTRODUCTIE    

 

De gemeente Utrecht maakt werk van participatie. De grote lijn is vastgelegd is 2005 in ‘de Utrechtse standaard voor de 

communicatieaanpak van beleidsvoornemens en projecten’. De ambitie is om participatie integraal aan te pakken en in 

te bedden in de gemeentelijke organisatie. Niet voor niets heeft het College van B&W (hierna: het College) 2009 

uitgeroepen tot ‘het jaar van de participatie’.  

 

Sinds 2002 zijn de wijkraden een instrument om het bestuur dichter bij de burger te brengen en de burger meer invloed 

te geven op het beleid van de gemeente. 

Aan B&A is gevraagd om de adviesrelatie tussen de wijkraden en de gemeente Utrecht onder de loep te nemen, 

voortbouwend op eerdere evaluaties en opgedane inzichten en in nauwe samenspraak met gemeente én wijkraden. Een 

uitdaging om in korte tijd met direct betrokkenen écht in gesprek te gaan, scherp te zetten wat als goed en minder goed 

wordt bestempeld in die adviesrelatie en in hoeverre de praktijk van nu in overeenstemming is met de ambitie van toen.  

 

Onze gesprekspartners gingen de discussie niet uit de weg. Zij maakten ons klip en klaar deelgenoot van hun meningen 

en ervaringen. Het kernteam met vertegenwoordigers uit de gemeente en de wijkraden hield ons scherp op onze 

aanpak. Voor ons is het zonneklaar dat het fenomeen ‘wijkraden’ direct betrokkenen niet onberoerd laat. Met dank aan 

ieder die wij op ons evaluatiepad ontmoetten, presenteren wij onze evaluatie met aanbevelingen voor wijkbureaus, 

vakdiensten, bestuurders en vertegenwoordigers van wijkraden.  

 

1.11.11.11.1 LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

 

Onze evaluatie met aanbevelingen is als volgt opgebouwd.  

In hoofdstuk 2 staat onze werkwijze centraal in relatie tot de opdracht: welke vragen wil de gemeente in deze evaluatie 

beantwoord zien en hoe zijn wij te werk gegaan om tot uitspraken te komen waar zowel de gemeente als de wijkraden 

iets mee kunnen? Hier lichten we onze route toe naar resultaat.  

In hoofdstuk 3 zetten we de feiten op een rij. We keren terug naar de basis (met welk oogmerk werden de wijkraden in 

2002 in het leven geroepen?) en schetsen de feitelijke gang van zaken (hoe pakt de adviesrelatie uit in de praktijk?). In 

De Utrechtse wijkraden zijn 

onderdeel van de participatieve 

democratie en niet van de 

representatieve democratie. De 

meerwaarde van de wijkraad is de 

inbreng vanuit het specifieke 

wijkbelang, die gebaseerd is op de 

kennis van de wijk en de 

betrokkenheid bij de wijk van de 

individuele leden. De 

geworteldheid in de wijk en de 

contacten met burgers, 

ondernemers en organisaties in de 

wijk zijn wezenlijk voor het 

functioneren. (B&W aan de (plv) 

leden van de Commissie Bestuur en 

Veiligheid, 25 januari 2007) 

 

“De wijkraad is een bron, maar 

wel een die we een bepaalde 

status hebben gegeven.” 
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hoofdstuk 4 geven wij kleur aan de feiten. We lichten aspecten uit van de adviesrelatie tussen gemeente en wijkraden en 

keren terug naar de kernvragen die in dit onderzoek beantwoord moeten worden. In hoofdstuk 5 staan 

oplossingsrichtingen centraal. We geven aan op welke knoppen gemeente en wijkraden zouden moeten drukken om de 

wijkraad in zijn kracht te zetten temidden van andere mogelijkheden van wijkbewoners om hun stem te laten horen. We 

richten ons tot ambtenaren, wethouders en wijkraadleden. In de bijlage laten we iedere wijkraad de revue passeren. We 

schetsen de karakteristieken en geven een impressie van wat goed en minder goed werkt. Iedere wijkraad krijgt een 

persoonlijke tip.  

 

In de kantlijn van dit rapport staan in blauwe letters passages uit ‘formele documenten’ en citaten van onze 

gesprekspartners in rode letters. Het geeft de lezer enerzijds een beeld van de afspraken die zijn gemaakt, anderzijds 

van de zienswijze van betrokkenen vanuit de gemeente en wijkraden. 

 

Geraadpleegde literatuur 

• Dienst Wijken: Beter participeren in de gemeente Utrecht. September 2008 

• Dienst Wijken: Nieuwsbrief Participatie; Meedenken, meedoen! 

• Bestuurs- en concerndienst: Wijkenmonitor 2008 

• Convenant tussen de wijkraden en het college van burgemeester en wethouders, ondertekend op 20 juni 2005 

• Verordening afspraken tussen de gemeente en de wijkraden 2005; in werking treding op 27 oktober 2005 

• Gemeentelijke uitvoeringsregels van de afspraken tussen college en wijkraden 2005 

• Afdeling Bestuursinformatie: inwonersenquête 2008 

• Verwey-Jonker Instituut: Vertrouwen door dialoog, balans van vier jaar Utrechtse wijkaanpak, december 2005 

• Dienst Wijken: overzicht met mening van wijkraden over de ondersteuning, conceptversie 15 december 2008 

• Lopend onderzoek Verwey-Jonker Instituut: lidmaatschap wijkraden 

 

 

“De wijkraad is zo 

belangrijk als je ‘m 

maakt.” 
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2 WERKWIJZEWERKWIJZEWERKWIJZEWERKWIJZE    

 

2.12.12.12.1 Onze opdrachtOnze opdrachtOnze opdrachtOnze opdracht    

Onze opdrachtgever – de Dienst Wijken namens het College - verzocht in december 2008 om een kwalitatieve evaluatie 

waar de wijkraden zelf nauw bij betrokken zouden worden. Het onderzoek moest zowel inspelen op de zorg van de 

gemeenteraad over de representativiteit van de wijkraden als op de wens van het College om meer zicht te krijgen op 

het functioneren van de wijkraden in de volle breedte.  

 

De opdrachtgever wilde de volgende drie kernvragen beantwoord krijgen met een aantal deelvragen.  

 

KernvraagKernvraagKernvraagKernvraag    DeelvragenDeelvragenDeelvragenDeelvragen    

1.1.1.1. RepresentativiRepresentativiRepresentativiRepresentativiteitteitteitteit    

Representeren de wijkraden de gebruikers van de 

wijk: bewoners, ondernemers, werknemers van 

instellingen, bezoekers? 

  

- Hoe zit het met de feitelijke samenstelling van de raad in relatie tot de samenstelling van 

de wijk? 

- Fungeren de wijkraden als de ogen en oren van de wijk?  

- Komen de signalen en ideeën uit de wijk via de wijkraad door bij het gemeentebestuur?  

- Vinden bewoners de wijkraden een goed middel om met het bestuur te communiceren 

(toets door de gemeente in jaarlijkse inwoners-enquête); weet men de wijkraden te 

benutten?  

2.2.2.2. DoorwerkingDoorwerkingDoorwerkingDoorwerking    

Werken de gevraagde en ongevraagde adviezen 

door in het beleid? 

 

- Het werk van de wijkraden is veel(omvattend), wat staat daar aan concrete opbrengst 

tegenover? 

- Waaruit blijkt dat de wijkraden aantoonbaar vroegtijdig hebben meegedacht in beleids- en 

planontwikkeling? 

- Welke adviezen leiden tot tevredenheid en welke niet, zowel wat de inhoud betreft als de 

afhandeling ervan?  

3.3.3.3. InstrumentariumInstrumentariumInstrumentariumInstrumentarium    

Hoe functioneren de wijkraden tov andere 

bestaande instrumenten van burgerparticipatie? Hoe 

is bijv. de relatie met bewonersorganisaties? 

- Zijn er naast de wijkraden nog andere ‘instrumenten’ om de wijk te laten participeren? 

- Met welke acties en activiteiten komt de stem van de wijk tot z’n recht? 

- Hoe kan de raad – los van wijkraadadviezen – het meeste effect hebben? 

 

 

Doel van het onderzoek is om de 

representativiteit en het 

functioneren van de wijkraden, 

de effectiviteit van de 

wijkraadadviezen en de functie 

van de wijkraden als intermediair 

tussen wijkbevolking en bestuur 

in beeld te brengen en 

verbetermogelijkheden hiervoor 

aan te geven, indien deze nodig 

geacht worden. (Dienst Wijken: 

opzet onderzoek wijkraden, 23 

september 2008) 
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2.22.22.22.2 Gelijkwaardige insteekGelijkwaardige insteekGelijkwaardige insteekGelijkwaardige insteek    

In onze evaluatie beschouwden wij de gemeente en de wijkraden als gelijkwaardige partners die beiden verantwoordelijk 

zijn voor de onderlinge verhouding.  

Het betekent dat wij iedere kernvraag bekeken vanuit het perspectief van zowel de wijkraden als de gemeente. 

• Perspectief wijkraden 

- Laten de wijkraden de stem van ‘de wijk’ horen’; zijn de adviezen aan de gemeente representatief? 

- Geven de wijkraden adviezen over onderwerpen die voor ‘de wijk’ van betekenis zijn?  

- Wat maakt de wijkraden uniek ten opzichte van allerlei andere instrumenten van burgerparticipatie?  

• Perspectief gemeente 

- Laat de gemeente zich leiden door de stem van ‘de wijk’; past de gemeente de Utrechtse Communicatie 

Standaard en de besluiten op het gebied van participatie toe?  

- Schat de gemeente de adviezen van de wijkraden op waarde en zorgt zij voor doorwerking ervan in beleid? 

- Wat mist de gemeente als de wijkraden er niet zouden zijn?    

 

Het betekent ook dat wij op evaluatiepad gingen met een kernteam1 met vertegenwoordigers van gemeente en 

wijkraden. Met dit team spraken we onze onderzoekopzet door, deelden wij onze tussentijdse bevindingen en de 

verwachtingen over het eindproduct. Het kernteam sprak nadrukkelijk de wens uit om de discussie over de 

representativiteit en effectiviteit van de wijkraden te voeren op basis van feiten en cijfers, niet op basis van 

onderbuikgevoelens. Kernteamleden onderschreven het belang om alle betrokkenen – inclusief de bestuurders – te 

binden aan het evaluatieproces, om aan te sturen op een open proces waarin ieder heeft kunnen zeggen wat hij of zij wil 

en welke kant het op zou moeten. Vanzelfsprekend had onze formele opdrachtgever de eindstem; we spraken een paar 

keer met de verantwoordelijke wethouder om geen licht te laten ontstaan tussen onze inspanningen en de wensen van 

het College.  

 

                                                                 

1  Angeline Diederen (stafmedewerker wijkgericht werken, Dienst Wijken), Han van Dobben (voorzitter wijkraad Binnenstad), Ruud Kamp 

 (lid wijkraad Zuid), Els Leicher (wijkmanager Binnenstad), Ingrid Rohde (assistent wijkmanager wijkbureau Oost/Noordoost), Aart Jan Voogt 

 (assistent wijkmanager wijkbureau Zuid), Leo Zwinkels (voorzitter wijkraad Noordoost)  

 

“Hoe lang moeten we ons 

bestaansrecht steeds opnieuw 

bevechten? Stop die 

bestaansrecht-discussie. Ga 

blij zijn, genieten, trots zijn op 

de actieve bewoner.”  

 

Wijkraden vormen de ogen en 

oren van de wijk middels hun 

individuele en collectieve 

netwerk en middels het houden 

van minimaal één 

wijkraadpleging per jaar. Het 

College faciliteert deze 

meningsvorming door tijdig de 

gevraagde informatie te leveren 

en voldoende middelen en 

bestuursinformatie voor 

waardevolle resultaten van de 

wijkraadpleging. 

(Convenant)  
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Onze gezamenlijke inspanningen waren erop gericht om beide partijen te voeden met inzichten en tot een resultaat te 

komen waarop doorgepakt kon worden. Geen cosmetische operatie, maar een kristalheldere analyse met 

aangrijpingspunten om in gezamenlijkheid verder te bouwen.  

 

2.32.32.32.3 Evalueren op effect voor de wijk Evalueren op effect voor de wijk Evalueren op effect voor de wijk Evalueren op effect voor de wijk     

In onze onderzoeksaanpak zetten we diegenen centraal waar het resultaat geboekt moet worden: wat merkt ‘de wijk’ 

van ‘hun’ wijkraad? Klinkt de stem van bewoners en ondernemers via de wijkraad door in de plannen, aanpakken, 

prioriteitstellingen van de gemeente? Zonder direct met hen in gesprek te gaan, gaven wij deze burgers en ondernemers 

wel de hoofdrol. Zij keken als het ware over onze schouder mee als we spraken met leden van de wijkraden, 

ambtenaren, bestuurders en gemeenteraadsleden. Het is een aanpak die het denken bevordert van buiten naar binnen. 

Of minder positief geformuleerd: het voorkomt dat gesprekspartners teveel naar hun eigen navels staren, dat eigen 

belangen en interne processen een doel op zich lijken te worden. We gebruikten het participatiepalet in de kantlijn om 

zichtbaar te maken op welke terreinen ‘de wijk’ in aanraking komt met de overheid en haar inbreng zou moeten kunnen 

geven: stedenbouw, wonen, openbare ruimte, veiligheid, verkeer, onderwijs en cultuur, zorg, welzijn, sport en recreatie, 

economie en bedrijvigheid, communicatie en participatie. We kregen daarmee snel op tafel op welke beleidsdomeinen 

‘de burger’ dichter bij ‘het bestuur’ komt door middel van de inspanningen van de wijkraden.  

 

Bijgaand model was leidend in onze aanpak:  

We richtten de schijnwerpers op de impact van de wijkraden. Het ging 

ons er dus niet om of de wijkraden en de gemeente de boel op orde 

hebben. Of regels goed worden nageleefd en alle betrokkenen zich 

inspannen. Het resultaat voor de wijk telt: gaan de adviezen van de 

wijkraden over die zaken die er voor ‘de wijk’ toe doen, worden ze 

gedragen door de wijk en laat de gemeente deze adviezen 

aantoonbaar doorklinken in het beleid?  

Deze manier van redeneren raakt de kern en is daarmee gedurfd: het 

maakt écht zichtbaar welke prestaties van betekenis zijn. Het past bij 

de ambitie van Utrecht, bij de positieve, zelfbewuste insteek om te 

willen doorontwikkelen en 2009 uit te roepen tot jaar van de 

participatie.  

DOELEN

Stem van de wijk klinkt door 
in beleid
Wijk medeverantwoordelijk 
voor beleid

STRATEGIE

Inzet wijkraden als 1 van de 
instrumenten voor 
burgerparticipatie

RESULTATEN

Beelden/indicaties over wat raden
daadwerkelijk voor elkaar krijgen
voor de wijken

UITVOERING

Organisatie, concrete diensten,
producten, activiteiten, acties 
van de wijkraden 

Outcome Output

Effect Proces
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2.4 2.4 2.4 2.4     RRRRoute naar oute naar oute naar oute naar onderzoeksonderzoeksonderzoeksonderzoeksresultaatresultaatresultaatresultaat    

De route die wij aflegden, leidde langs vier tussenstations naar een eindproduct. 

 

Eerste tussenstation inzicht 

We stelden wijkpamfletten op om in vogelvlucht inzicht te krijgen in wat er speelt in de wijken en in de focus van de 

wijkraden: hoe staan zij in verbinding met hun wijk, over welke onderwerpen brengen zij adviezen uit, in welk 

samenspel komen die adviezen tot stand, op welke wapenfeiten kunnen zij bogen en wat loopt stroef? Om deze 

pamfletten op te stellen, bekeken we documenten en websites, organiseerden we een sessie met wijkraadondersteuners 

en namen wij telefonische interviews af met de voorzitters van de wijkraden en met de wethouders in hun rol van 

wijkwethouder.  

Tweede tussenstation rode draad 

Uit het verzamelde materiaal destilleerden we een rode draad. We maakten er een placemat van met ‘het verhaal van de 

wijkraden en de gemeente Utrecht’, gestoeld op 25 conclusies over de rol van de wijkraden, hun representativiteit, de 

doorwerking van de wijkraadadviezen en de kracht van het instrument wijkraad als een van de instrumenten van 

burgerparticipatie. Onze inzichten deelden we in twee werksessies: één met vertegenwoordigers van alle wijkraden en 

één met sleutelfiguren bij de gemeente van de wijkbureaus en de verschillende vakdiensten. Met de deelnemers 

vormden we ons een beeld van de toekomst: wat moet behouden blijven in de adviesrelatie wijkraden – gemeente en 

welke zaken zijn voor verbetering vatbaar?  

Derde tussenstation  spiegelen 

In een Spiegelsessie confronteerden we vertegenwoordigers van gemeente en wijkraden met het verschil tussen de 

oorspronkelijke ambitie en de praktijk die is ontstaan. We nodigden deelnemers uit op elkaar te reflecteren en aan te 

geven op welke knoppen gedrukt zou moeten worden om wens en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen. De 

spiegelopbrengst plaveide de weg tot oplossingsrichtingen om de wijkraden in hun kracht te zetten.  

Vierde tussenstation delen 

We deelden onze conclusies uit het onderzoek in de bijeenkomst met gemeenteraadsleden ‘komt tijd, komt raad’ en 

nodigden hen uit zich uit te spreken over de oplossingsrichtingen. De oogst koppelden we terug. 

 Eindproduct 

We hopen van harte dat ons evaluatierapport – getoetst bij kernteam en verantwoordelijke wethouder - een snaar weet 

te raken bij bestuurders en ambtenaren en juist in ‘het jaar van participatie’ wordt opgepakt. 

“De Spiegelsessie was erg 

confronterend, soms 

ongemakkelijk, voor wijkraden en 

ambtenaren. Er zijn tegenstellingen 

die alleen maar laten zien dat we 

met elkaar in gesprek moeten 

komen en blijven. Informele 

contacten zijn cruciaal.” 

 

 

Het
zou

kunnen

dat
de

ander

gelijk

heeft

Ingmar Heytze
(1e officiële
stadsdichter van
Utrecht)

Gadamer kijkt in de spiegel
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3 DE FEITEN OP EEN RIJDE FEITEN OP EEN RIJDE FEITEN OP EEN RIJDE FEITEN OP EEN RIJ    

 

Met welk oogmerk werden de wijkraden in 2002 in het leven geroepen en hoe pakt de adviesrelatie uit in de praktijk? In 

dit hoofdstuk zetten we de feiten op een rij. 

 

3.13.13.13.1    De komst van De komst van De komst van De komst van wijkradenwijkradenwijkradenwijkraden    

In de jaren ’80 en ’90 legde de gemeente de basis voor het wijkgericht adviseren van het gemeentebestuur. Dat 

gebeurde in de vorm van ‘overleggroepen’. In de loop van de tijd functioneerde deze groepen niet meer in elke wijk, 

bovendien was hun status onduidelijk. Het idee van een wijkraad ontstond bij Stadspartij Leefbaar Utrecht. Men kreeg er 

het beeld bij van het aloude gesprek bij de dorpspomp: een wijkraad zou de ogen en oren moeten zijn van bewoners, 

ondernemers en instellingen zoals scholen en ziekenhuizen in de wijk. Sinds oktober 2002 heeft iedere wijk in Utrecht 

een wijkraad; tien in totaal.  

 

Met het instellen van wijkraden, het wijkgericht werken en de wijkbureaus geeft de gemeente vorm aan de wens om het 

bestuur dichter bij de burger te brengen en de burger meer invloed te geven op het beleid van de gemeente. Drie 

documenten bepalen de huidige taak en werkwijze van de wijkraden en hun positie ten opzichte van het College: 

- Convenant tussen de wijkraden en het college van burgemeester en wethouders, ondertekend op 20 juni 2005;  

- Verordening afspraken tussen de gemeente en de wijkraden 2005; in werking treding op 27 oktober 2005; 

- Gemeentelijke uitvoeringsregels van de afspraken tussen College en wijkraden 2005. 

 

De jaarlijkse inwonersenquête is voor de gemeente een belangrijke bron om te peilen hoe Utrechters hun stad beleven 

en of zij vinden dat zij genoeg invloed hebben op het gemeentebeleid. De gegevens voor 2008 laten zien dat 12% vindt 

dat dit het geval is. In de rij van instrumenten waarmee Utrechters invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebeleid, 

staat bekendheid met de mogelijkheid om contact te zoeken met de wijkraad op de derde plaats, na informatie-, 

discussie- en/of inspraakbijeenkomsten en overleggroepen en belangengroepen. Ongeveer een kwart van de inwoners 

heeft actie ondernomen om het gemeentebeleid te beïnvloeden; 20% van deze groep deed dat via contact met de 

wijkraad.  

 

 

“De wijkraden houden ons scherp 

op wat we aan het doen zijn.” 

 

 

“Het geluid van de wijkraad is één 

geluid temidden van vele 

geluiden. Zo moet je de wijkraad 

waarderen.” 

 

 

“De wijkraden zijn toch een 

verlengstuk van de gemeente, een 

vast onderdeel van de 

gemeentelijke manier van werken. 

De wijkraden vallen daardoor 

minder snel om dan een ander 

burgerinitiatief.” 
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3.23.23.23.2        Samenstelling van de wijkradenSamenstelling van de wijkradenSamenstelling van de wijkradenSamenstelling van de wijkraden    

Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van een wijkraad. De raad neemt kandidaten zelf aan en informeert de 

wijkwethouder over het nieuwe lid. Een wijkraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 25 leden die de Nederlandse 

nationaliteit hebben en wonen of werken in de betreffende wijk. In maart 2007 lag het gemiddeld aantal leden op 13, te 

vergelijken met het beeld op dit moment. Wijkraden Leidsche Rijn en Zuid schommelen rond het minimum. Wijkraad 

Zuid heeft het initiatief genomen om onderzoek te laten doen onder 5 wijkraden naar het lidmaatschap: waarom worden 

inwoners lid van een wijkraad en waarom stappen zij eruit? De personele dynamiek is over het algemeen groot. Het 

verloop in een jaar kan om verschillende redenen ongekend hoog zijn: leden verhuizen, hebben andere verwachtingen 

van het lidmaatschap, worden opgeslokt door andere verplichtingen. Het maakt dat alle wijkraden alert zijn op 

uitbreiding van hun ledenbestand. In de helft van de wijkraden zijn bewoners en ondernemers lid: Binnenstad, Leidsche 

Rijn, Noordwest, Overvecht en Zuidwest.  

 

Ieder wijkraadlid neemt deel op persoonlijke titel. Er is geen sprake van een formele vertegenwoordiging van burgers of 

organisaties uit de wijk. Raadsleden, wethouders en fractiemedewerkers van de gemeente Utrecht komen dus niet in 

aanmerking. Utrechtse ambtenaren kunnen lid worden als er geen sprake is van belangenverstrengeling met hun werk. 

Alle wijkraadleden zijn vrijwilligers. De samenstelling van een wijkraad doet zoveel mogelijk recht aan de 

bevolkingssamenstelling van de wijk. In praktijk is dat meestal geen haalbare kaart. Voor de meeste bewoners is de 

wijkraad ver van hun bed. Je moet een lange adem hebben en tegen de vergadercultuur kunnen. De meeste wijkraden 

hebben relatief weinig jonge mensen en leden van andere culturen dan de Nederlandse. Sommige wijkraden, zoals Zuid 

en West, voeren campagne om gericht leden te werven.  

 

3.33.33.33.3    Rollen van de wijkraadRollen van de wijkraadRollen van de wijkraadRollen van de wijkraad    

De belangrijkste taak van de tien wijkraden is om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het College over 

zaken die spelen in de wijk. De 4000 Utrechtse ambtenaren doen dat ook. Maar de wijkraden voegen daar net een 

dimensie aan toe, omdat zij de ‘gebruikers’ van de wijk representeren.  

Naast deze adviestaak zijn 5 rollen benoemd, die niet, of nauwelijks zijn uitgewerkt: 

- participeren in beleids- en planontwikkelingen 

- inbreng leveren voor het opstellen en controleren van het wijkprogramma en de wijkvisie 

- aangeven van prioriteiten voor de besteding van flexibele budgetten 

- adviseren over de criteria voor de besteding van het leefbaarheidsbudget 

De samenstelling doet 

zoveel mogelijk recht aan 

de bevolkings-

samenstelling van de wijk 

en de geografische 

spreiding over de buurten. 

(Verordening)  

 

“Het kan in een half jaar scheef 

zakken qua representativiteit.” 

 

 

“De dominante autochtone 

vergadercultuur verhindert 

instroom.” 

 

 

“De wijkraden zijn geen 

representatief orgaan, maar 

representeren wel de wijk.” 

 

 

“Het zou een groot risico zijn 

als de wijkraden een 

afspiegeling zouden zijn, want 

de gemeente heeft dan 

voldoende aan een 

gesprekspartner, de one and 

only.” 

 

De samenstelling doet 

zoveel mogelijk recht aan 

de bevolkings-

samenstelling van de wijk 

en de geografische 

spreiding over de buurten. 

(Verordening)  
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- luis in de pels van de gemeentelijke organisatie. 

Deze 5 rollen zijn voor de wijkraden niet dominant met uitzondering van de advisering over het leefbaarheidbudget. De 

rol ‘het aangeven van prioriteiten voor de aanbesteding van flexibele budgetten’ is vervallen met de invoering van 

hogere leefbaarheidbudgetten per wijk in 2007. Sommige wijkraden, bijvoorbeeld West, Noordwest en Zuid, pakken ook 

de rol van procesbegeleider op zich, die binnen de wijk verbindingen legt tussen bewoners en professionele partijen, 

zoals politie en welzijnswerk en die actieve wijkbewoners (actiegroepen, comités) de weg wijst in gemeenteland. Andere, 

bijvoorbeeld Binnenstad, vinden dat een rol van de gemeente.  

 

3.4 3.4 3.4 3.4     Advies aan het CollegeAdvies aan het CollegeAdvies aan het CollegeAdvies aan het College    

Wijkraden bepalen zelf over welke onderwerpen zij advies uitbrengen aan het College; zij stellen zelf hun agenda op. Dat 

is meestal geen gemakkelijke opgave, omdat ieder wijkraadlid aan zijn trekken wil komen. Het belang van focus wordt 

door iedere wijkraad onderkend: liever een paar onderwerpen goed bij de kop pakken, dan overal over adviseren. In 

principe reikt het wijkbureau onderwerpen aan die voor de wijk van belang kunnen zijn. Dat werkt bijvoorbeeld goed 

voor wijkraad Zuid en Binnenstad. Andere wijkraden, bijvoorbeeld Oost en Noordoost vinden dat ze te laat op de hoogte 

worden gebracht van beleidsontwikkelingen. Sommige wijkraden, zoals Noordoost, bepalen hun agenda op basis van 

onderwerpen die bewoners aangeven.  

 

In 2008 brachten de wijkraden 51 adviezen uit. De meeste wijkraden stuurden tussen de 3 en de 5 adviezen naar het 

College. De wijkraden Binnenstad en Oost waren relatief het meest productief: zij stuurden respectievelijk 12 en 8 

adviezen aan het College. Vrijwel alle adviezen zijn ongevraagd. Alleen over het leefbaarheidbudget is wijkraden 

expliciet gevraagd advies uit te brengen. Verder is het ongebruikelijk dat het College een wijkraad vraagt om advies. Uit 

het volgende palet valt in een oogopslag op te maken waar de adviezen betrekking op hebben.  

 

 

 

“De procesrol van de 

wijkraad is wishfull thinking. 

Ik wil die rol ook helemaal 

niet al zouden ze ‘m zoeken. 

Daar is het wijkbureau voor. 

Ik zou juist willen dat de 

wijkraad de procesrol op zich 

neemt, dat versterkt de 

positie.”  

 

Het College zal ontvangen 

adviezen tijdig voorzien 

van een heldere reactie 

met een positieve insteek. 

(Convenant) 
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Adviezen wijkraden 2008
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De hoogste scores zitten op stedelijke ontwikkeling (bestemmingsplannen), verkeer (parkeren, fiets, schone lucht), het 

leefbaarheidbudget en participatie (participatie bij bouwprojecten, fusie wijkbureaus, uitkomsten wijkraadplegingen). 

Afhankelijk van de expertise en gedrevenheid die in een wijkraad is vertegenwoordigd, worden andere thema’s 

aangeboord, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar wijkraad Zuid een wijkraadpleging over 

organiseerde.  

 

Wijkraden buigen zich soms over eenzelfde thema als het wijkoverstijgend is, bijvoorbeeld luchtkwaliteit en 

onderwerpen die met participatie te maken hebben. De fietsbrug bij Oog in Al was een thema dat door twee wijkraden 

gezamenlijk is opgepakt. Soms is er ook sprake van steunbetuigingen waarbij wijkraden het advies van een andere 

wijkraad ondersteunen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het voornemen om wijkbureaus samen te voegen, bij het 

verdwijnen van eerste hulpposten en participatie bij bouwprojecten. Over de hele linie zijn de contacten beperkt en – 

“Ik heb nooit het gevoel 

van ‘zij weer’, omdat ze 

constructief zijn en 

meedenken in een vroeg 

stadium.” 

 

“Wat motiveert is dat je niet 

aan de zijlijn staat, maar 

meehelpt en meedoet ten 

behoeve van je eigen wijk, 

ook al is het effect niet echt 

meetbaar.” 

 

“Naar ongevraagd advies wordt 

minder gekeken, het wordt 

minder serieus genomen. We 

krijgen dan ook vaak 

nietszeggende antwoorden.” 
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naast een informeel voorzittersoverleg – niet gestructureerd. Enerzijds kiezen wijkraden er bewust voor om geen 

intensief contact te hebben. Zij hebben genoeg aan de wederwaardigheden in hun eigen wijk, hanteren verschillende 

werkwijzen en willen geen tweede gemeenteraad vormen. Anderzijds vinden wijkraden het jammer dat zij te weinig 

gebruik maken van elkaars expertise om de wijk te betrekken bij de advisering en om krachtige en uitvoerbare adviezen 

op te stellen. Tijdens de werksessie werd geconstateerd dat het zinnig is om de ervaringen uit te ruilen met 

verschillende vormen van wijkraadplegingen. Nu wordt het wiel vaak opnieuw uitgevonden. 

 

Over het algemeen weten de wijkwethouders welke onderwerpen de wijkraden oppakken om over te adviseren. Zij 

spreken officieel ten minste twee keer per jaar met de wijkraad. In praktijk blijft het contact voor sommige wijkraden 

zoals Noordwest, West en Leidsche Rijn, beperkt tot een keer per jaar. Sommige wijkwethouders hebben veel vaker 

contact, zoals 2-maandelijks met wijkraad Binnenstad. De relatie tussen wijkraden en wijkwethouders varieert van 

afstandelijk, gereserveerd tot open, collegiaal. Het komt hoogst zelden voor dat een wijkraad in gesprek is over een 

advies met de vakwethouder. Het is ook niet gebruikelijk dat wijkwethouders elkaar onderling wijzen op initiatieven van 

wijkraden die interessant zijn voor de betreffende portefeuillehouder. 

 

Wijkraden brengen hun adviezen schriftelijk uit aan het College. Het wijkbureau zorgt ervoor dat de adviezen van de 

wijkraad gepubliceerd worden op internet, evenals de antwoordbrieven van het College. Een advies wordt zelden 

mondeling toegelicht en besproken. Niet met het College en niet met de ambtelijke organisatie. Wijkraad Zuidwest kiest 

in de meeste gevallen juist wèl voor mondeling overleg. De wijkwethouder geeft aan dat de adviesrol vooral uit de verf 

komt bij persoonlijke contacten: “De wijkraad helpt me om te weten wat er speelt en helpt me om de urgentie van 

achtergrond van problemen te doorgronden”. Tussen het uitbrengen van een advies door een wijkraad en de formele 

reactie van de gemeente zit ten minste een maand. Een definitieve reactie binnen een maand komt zelden voor. Daarom 

is de afspraak dat de gemeente bij een langere afhandelingtermijn na een maand een tussenbericht naar de wijkraad 

stuurt. Een blik op het overzicht op de gemeentesite leert dat die periode meestal veel langer is. Het College is zich 

bewust van die trage reactie en heeft in juni 2008 besloten de definitieve reactietermijn te bekorten tot zes maanden. 

Hoewel wijkraden aangeven dat reacties inderdaad sneller komen, komt een advies in de beleving van de meeste 

wijkraden terecht in een ‘black box’. Er is zelden of geen contact met ambtenaren of bestuurders. Een dialoog wordt 

node gemist. 

 

Het College reageert binnen 

vier weken na ontvangst op een 

advies van de wijkraad, 

voorziet een inhoudelijke 

reactie altijd van argumenten, 

als vier weken te kort is voor 

een inhoudelijke afhandeling 

van het advies bevat deze 

reactie een afhandelingvoorstel 

met concrete termijnen 

wanneer inhoudelijke 

afhandeling volgt.  

(Uitvoeringsregels) 

 

“Het bestuur werkt 

nauwelijks met de 

wijkraden, het ambtelijk 

apparaat is er als buffer 

tussen gezet. Vreemd dat 

dit geaccepteerd wordt. 

Dat er geen rechtstreeks 

contact is.” 
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De formele reactie is vaak diplomatiek. Er wordt lang niet altijd inhoudelijk gereageerd. Vaak wordt ingegaan op het 

proces, of verwezen naar staand beleid. Dat leidt regelmatig tot ‘reactie op reactie’, omdat de wijkraad alsnog aandacht 

wil vragen voor de inhoudelijke argumenten. Het levert een onbevredigend, soms machteloos gevoel op aan beide 

kanten. Soms werken adviezen van wijkraden door in beleid, maar het valt op dat het voor wijkraden en gemeente 

moeilijk is om meteen adviezen op te hoesten die aantoonbaar van betekenis zijn geweest. Een enkel advies heeft 

duidelijk impact gehad, bijvoorbeeld van West over participatie rond bouwprojecten en van Binnenstad over de positie 

van ouderen en de ontwikkelingen in het centrum. Waardering is er ook voor acties van bijvoorbeeld Noordoost: ‘Groen 

moet je doen’. Ook interessante wijkraadplegingen worden genoemd, bijvoorbeeld over de Wmo door Zuid en ‘Check je 

plek’ door Leidsche Rijn.  

 

De wijkwethouders zijn heel wisselend in hun waardering voor de wijkraden; het varieert van zeer lovend tot uiterst 

negatief. Voor de meesten is het lastig om spontaan een advies te noemen dat is bijgebleven en tot een nieuw inzicht 

heeft geleid. Geconstateerd wordt dat de wijkraadadviezen nu te weinig als ‘speciaal’ worden behandeld. In ieder geval 

wordt niet voldaan aan de afspraak uit het convenant dat het College de adviezen zal overnemen, tenzij deze strijdig 

zijn met budgettaire beperkingen, stedelijk of bovenstedelijk beleid of andere belangen.  

 

3.5 3.5 3.5 3.5     De stem van de wijkDe stem van de wijkDe stem van de wijkDe stem van de wijk    

Iedere wijkraad staat jaarlijks aan de lat voor ten minste één wijkraadpleging. De manier waarop dat gebeurt varieert van 

het houden van een opiniepeiling tot het organiseren van debatten. Soms wordt een wijkraadpleging gehouden ten 

behoeve van een specifieke groep bewoners, bijvoorbeeld jongeren of ouderen. In Zuidwest ging een journalist 

gewapend met camera de straat op voor de wijkraadpleging over jongeren. Soms lift de wijkraad mee op initiatieven van 

anderen. Zo doet wijkraad Zuid mee aan buurtpanels die het wijkbureau opzet. Adviezen van wijkraden zijn mede 

gebaseerd op de resultaten van een wijkraadpleging. Soms valt hier een wereld te winnen, zoals in Oost en Noordwest 

waar bewoners zich volgens de bestuurders niet herkenden in het advies van de wijkraad waarover zij hun mening 

hadden gegeven. In ieder geval vormen de wijkraadplegingen een sleutelrol in het betrekken van bewoners bij hun wijk 

en het beleid. Daarnaast hoort de wijkraad de stem van ‘wijkgebruikers’ op andere manieren, bijvoorbeeld via polls op 

de website, gesprekken tijdens braderieën en gerichte interviews over bepaalde onderwerpen. Sommige wijkraden 

hebben werkgroepen, bijvoorbeeld over veiligheid, waar bewoners aan kunnen meedoen. Wijkraad West werkt met 

satellietgroepen die bestaan uit een wijkraadlid met een aantal bewoners. Hier en daar wordt samengewerkt met 

netwerken die in de wijk actief zijn.  

“Op sommige punten, op 

sommige momenten komen 

er voor sommige 

onderwerpen parels uit.” 

 

“Pappen en nathouden is de 

dood in de pot. We moeten 

een scherpe reactie geven. 

En dus ook durven zeggen, 

nee, fout, jullie hebben je 

huiswerk niet gedaan.” 

“Voor mensen die snel willen scoren 

is de wijkraad niet interessant. De 

meesten zijn al weg als er iets 

gebeurt met een advies.”  

Het College zal de adviezen 

overnemen, tenzij deze strijdig zijn 

met budgettaire beperkingen, 

stedelijk of bovenstedelijk beleid of 

andere belangen. (Convenant)  

 

“De centrale diensten moeten 

de beleefdheid en alertheid 

hebben om te vertellen hoe het 

ermee staat, een mailtje te 

sturen.” 
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Bewoners kunnen hun wijkraad vinden op het internet. Sinds 2008 heeft iedere wijkraad een eigentijdse website en zijn 

wijkraadleden op initiatief van de dienst Wijken getraind in het zelf actueel houden van de site.  

    

3.63.63.63.6        Contact met de gemeenteraadContact met de gemeenteraadContact met de gemeenteraadContact met de gemeenteraad    

Iedere wijkraad heeft in meer en mindere mate contact met de gemeenteraad. Vaste momenten zijn de ‘Raad in de wijk’-

bijeenkomsten die de gemeenteraad sinds 2004 2 keer per jaar in iedere wijk organiseert. Iedere wijk heeft een 

raadscontactpersoon als vast aanspreekpunt. Over de onderwerpen van gesprek tijdens zo’n ‘Raad in de wijk’ wordt 

soms ruggespraak gehouden met de wijkraad. Sommige gemeenteraadleden komen regelmatig hun licht opsteken in 

een wijkraadvergadering. Sommige wijkraadleden zijn op hun beurt regelmatig te gast bij de raadsinformatieavonden, 

om te luisteren, of namens de wijkraad een actieve inbreng te leveren. Tot voor kort was het geen gemeengoed dat 

wijkraden een kopie van hun adviezen stuurden aan de raadsgriffie. Hoewel de ene wijkraad bewuster bezig is met het 

politieke spel dan de anders, zijn zij alle even duidelijk in hun opstelling dat zij onafhankelijk zijn. 

Gemeenteraadsleden vinden het bij individuele contacten niet altijd duidelijk of je praat met ‘de wijkraad’, of met ‘een 

individu’. Over de hele linie wordt bij hen de behoefte gevoeld om bij alle collegevoorstellen ook het bijbehorende advies 

van de wijkraad te krijgen.  

 

3.7 3.7 3.7 3.7     OndersteuningOndersteuningOndersteuningOndersteuning    

Iedere wijkraad beschikt over een budget voor wijkraadplegingen en organisatiekosten.  

Iedere wijkraad krijgt ondersteuning vanuit het wijkbureau/wijkservicecentrum, dat een belangrijke schakel is in de wijk 

en tussen gemeente en bewoners. Daarnaast kan iedere wijkraad voor de wijkraadpleging een beroep doen voor 25 uur 

per jaar op de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente. Verder heeft de welzijnsstichting (opbouwwerk) een aanbod 

van 70 ondersteuningsuren per jaar. En de dienst Wijken organiseert allerhande trainingen voor (nieuwe) wijkraadleden. 

Hoewel er fact sheets op de website zijn te vinden over de ondersteuning, zijn wijkraden niet altijd bekend met de 

mogelijkheden. Als men er wel mee bekend is, dan worden ze wisselend beoordeeld.  

• Wijkbureau 

Iedere wijkraad heeft veel te maken met de ambtenaren van het wijkbureau. Zij zijn als het ware de makelaar en 

schakelaar tussen wijkraden en de gemeente. Ze voorzien de wijkraad van informatie, bemiddelen in het contact met de 

vakdiensten, zorgen dat de wijkraad kan bijdragen aan de voorjaarnota en het wijkprogramma, nemen de begroting 

door, adviseren desgewenst over de wijkraadpleging, zijn het dagelijkse aanspreekpunt. Het wijkbureau heeft een 

inspanningsverplichting om te zorgen dat de vakdiensten de wijkraden zo vroeg mogelijk de kans geven hun inbreng te 

Als de wijkraad de motivatie 

van het College bij de 

afhandeling van een advies 

onvoldoende gegrond vindt, 

kan de wijkraad de mening van 

de gemeenteraad vragen. 

(Uitvoeringsregels) 

 

“Een enkele keer komt een raadslid 

langs bij de vergadering. Dat juichen 

wij van harte toe: kom maar, leg je oor 

te luisteren!  

“Ik zie de wijkraadplegingen 

niet als peiling. We weten wel 

wat er speelt. Het gaat erom 

dat we ons op thema’s een 

goed gefundeerd oordeel 

vormen.” 

“Het gemeentelijk apparaat is 

complex. Wijkraad, 

gemeenteraad, wijkbureau 

worden op een hoop gegooid.” 
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geven over belangrijke beleids- en planontwikkelingsprocessen in de wijk. Ieder wijkbureau levert een basisaanbod, 

maar een wijkraad kan extra ondersteuning vragen. Iedere wijkraad maakt gebruik van de mogelijkheid om periodiek 

met het wijkbureau te vergaderen. In de praktijk is er verschil in rolopvatting tussen de wijkbureaus. De een gaat verder 

in het faciliteren van de wijkraad dan de ander. Wijkraden voelen zich niet altijd goed bediend. Wrijving zit op het punt 

van het gevoel verstoken te blijven van informatie, of niet tijdig geïnformeerd te worden. Dat speelde in het verleden 

bijvoorbeeld bij wijkraad Noordoost en is nu aan de orde bij wijkraden Vleuten de Meern en Oost. Ook de wens aan 

ondersteuning op het secretariële vlak, komt regelmatig terug. Op dit moment speelt dat bij wijkraad Oost. Daar staat 

tegenover dat andere wijkraden dik tevreden zijn over de steun die zij van het wijkbureau krijgen en ervaren. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de wijkraden Binnenstad, Leidsche Rijn en Zuid. 

• Afdeling Bestuursinformatie 

Wijkraden kunnen bij de afdeling Bestuursinformatie terecht voor advies over de inhoud en methodiek van de 

wijkraadpleging en de keuze van een onderzoekbureau. In de praktijk gebeurt dat lang niet altijd, soms uit 

onbekendheid, soms uit het gevoel dat een wijkraad het heft vooral in eigen hand wil nemen. De afdeling is interessant 

voor wijkraden omdat zij met de jaarlijkse Wijkenmonitor en de elektronische database WistUdata een schat aan 

gegevens levert over (sub)wijken en buurten van Utrecht. Lang niet alle wijkraden maken gebruik van deze informatie.  

• Opbouwwerk 

Wijkraden kunnen een beroep doen op het opbouwwerk in hun 

wijk, dat onder meer behulpzaam kan zijn bij het netwerken in de 

wijk en het vinden van nieuwe leden. In de praktijk wordt deze 

ondersteuningsmogelijkheid mondjesmaat benut. Een enkele 

wijkraad is positief over het ondersteuningsaanbod, zoals 

Leidsche Rijn en Noordwest, maar de meeste wijkraden zijn niet 

tevreden. Het leidt ertoe dat verschillende wijkraden het 

opbouwwerk niet inschakelen omdat zij er slechte ervaringen mee 

hebben. De teneur is dat wijkraden de vorm van ondersteuning 

zeker zinnig vinden, maar dat men vrij wil zijn om zelf een 

geschikte partij te kiezen.  

 

 

 

Het College faciliteert de 

wijkraden met voldoende 

middelen en ondersteuning 

voor de wijkbureaus.” 

(Convenant)  

 

“Actiegroepen lopen soms 

dood. Wij kunnen de weg 

wijzen, versterkend werken.”  

 

“Het is erfgoed van Leefbaar 

Utrecht. Alleen daarom zijn 

(wijk)wethouders al tegen 

wijkraden.” 

 

gemeente

ondersteunersgemeenteraad

‘wijknetwerken’ ‘wijkgenoten’
(individueel)

“We moeten het 

gemeenschappelijke doel 

benadrukken, laten zien dat we 

niet tegenover elkaar staan.” 

“Het wijkbureau staat dichter bij 

de gemeente dan bij de burger. 

Die zitten in een spagaat.” 

 

“Voor mij zijn er geen adviezen 

die eruit springen. Het is niet zo 

dat een advies een ander 

gezichtspunt heeft ingebracht, of 

een aspect waar we nog niet aan 

dachten.” 
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3.8 3.8 3.8 3.8     Het samenspelHet samenspelHet samenspelHet samenspel    

Iedere wijkraad laat het rad van samenwerking op zijn eigen manier draaien, maar er zit een rode draad in. Iedere 

wijkraad onderhoudt contacten met wijknetwerken, in de regel via de eigen leden. Sommige wijkraden, zoals Noordoost 

en Noordwest ondersteunen actiegroepen welbewust. Het contact met hen vergoot het draagvlak van de wijkraad in de 

wijk. In de praktijk kan dat scheve ogen opleveren bij de gemeente. Gespannen verhoudingen in het wijknetwerk waren 

er in Overvecht waar het bewonersplatform en de wijkraad duidelijk gescheiden sporen doorliepen. Nu er afspraken zijn 

gemaakt loopt het beter. Sommige wijkraden liften bewust mee op andere initiatieven van en voor de wijk. Zo haakt 

wijkraad Zuid aan bij de buurtpanels die het wijkbureau organiseert. Individuele ‘wijkgenoten’ kunnen altijd een 

vergadering bijwonen van de wijkraad. In praktijk gebeurt dat in beperkte mate. Bewoners worden met name betrokken 

via wijkraadplegingen die in verschillende vormen worden gehouden, van grootschalige enquêtes tot thema- en 

doelgroepdebatten. Een enkele wijkraad, bijvoorbeeld West, bindt bewoners aan een onderwerp waar de wijkraad advies 

over wil uitbrengen door de constructie van satellietgroepen waar een wijkraadlid trekker en penvoerder van is. 

Contacten met maatschappelijke instellingen in de wijk zijn er in wisselende mate, afhankelijk van het onderwerp van 

advies en de rolopvatting van de wijkraad. Zo is het voor wijkraad Zuid, die een rol ziet in participatie, vanzelfsprekend 

om te bemiddelen tussen wijkbewoners en wijkprofessionals. Instellingen werden daar ook nadrukkelijk betrokken bij de 

wijkraadpleging over de Wmo. 

 

Zoals we al zagen, werken wijkraden onderling weinig samen (3.4) en zijn de contacten van de wijkraden met de 

ondersteuners (3.7), wethouders (3.4) en met de gemeenteraad (3.6) zeer divers.  

 

 

“We laten ons niet voor 

karretjes spannen, 

maar versterken elkaar 

wel als we eenzelfde 

insteek hebben.” 
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4 KLEUR AAN DE FEITEN KLEUR AAN DE FEITEN KLEUR AAN DE FEITEN KLEUR AAN DE FEITEN     

    

4.14.14.14.1    Zoveel wijken zoveel wZoveel wijken zoveel wZoveel wijken zoveel wZoveel wijken zoveel wijkradenijkradenijkradenijkraden    

De Wijkenmonitor 2008 laat zien hoe verschillend de wijken zijn als het gaat om hun ontstaansgeschiedenis, de aard van 

de opgaven en de bevolkingssamenstelling. Die diversiteit weerspiegelt zich in de signatuur van de wijkraden: het type 

wijkraadlid, de voelhorens in de wijk en de adviezen die worden uitgebracht. Het blijft overigens een momentopname. 

Want de dynamiek in een wijkraad is er. Voorzitters en leden komen en gaan. Op gezette tijden is er in vrijwil iedere 

wijkraad wel onrust in de gelederen. Door wisselingen van de wacht en door discussies over de rolopvatting. Het is 

inherent aan het werken met vrijwilligers. De verscheidenheid laat onverlet dat er een grootst gemene deler is als het 

gaat om aspecten in de adviesrelatie tussen wijkraden en gemeente. In de volgende paragrafen lopen we die aspecten 

langs.  

 

4.24.24.24.2 Over de wenselijkheid van de relatieOver de wenselijkheid van de relatieOver de wenselijkheid van de relatieOver de wenselijkheid van de relatie    

In 2002 is gekozen voor een serieuze verbintenis tussen wijkraden en gemeente, in 2005 bezegeld in een convenant. 

Het bijzondere van de relatie zit op de formele adviesrol van de wijkraden. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd bij 

beleidsvoorbereiding over zaken die de wijk betreffen. De gemeente informeert en betrekt ook andere belangengroepen, 

adviesorganen, maatschappelijke partners, individuele bewoners en ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk. 

Maar die relaties zijn niet geformaliseerd. Je mag verwachten dat zingeving de kernwaarde is: gemeente en wijkraden 

hebben eenzelfde doel voor ogen, het betrekken van Utrechters bij hun wijk. Je mag verwachten dat vertrouwen en 

waardering de leidende gedachten zijn in deze bewust gekozen relatie.  

 

In de praktijk wordt een ander patroon zichtbaar.  

Het vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid. De wijkraad wordt door de gemeente sterk aangesproken op personele 

representativiteit. Wijkraden proeven daarin een argwanende ondertoon: klinkt de stem van de wijk wel voldoende door 

in de adviezen van de wijkraad; is de wijkraad niet te veel met de eigen stokpaarden bezig? De gemeente wil in de 

adviezen terugzien hoe de wijkraad de wijk heeft betrokken, welke standpunten er leven en welke afwegingen zijn 

gemaakt in de slag naar het finale advies. Wijkraden vinden het niet reëel is om te verwachten dat de wijk zich één op 

één weerspiegelt in de samenstelling van de wijkraad. Ook dat het ondoenlijk is om minutieus aan te geven hoe een 

advies tot stand is gekomen. Heersende opvatting is dat je mag verwachten dat het College een advies prima kan 

“Sommige wijken in Utrecht 

bestaan uit zeer 

verschillende buurten. Dat 

kan je ook nauwelijks wijken 

noemen met een 

gemeenschappelijk belang; 

het zijn meer administratieve 

eenheden.” 

 

"Wij zijn geen gekozen 

orgaan. Als je echt 

representativiteit wilt, moet 

je verkiezingen houden" 

“Zeg ons hoe ver je als gemeente 

wilt gaan in participatie!”  

 

“Je hebt hier het neusje van de 

zalm, dat vrijwillig voor je wil 

werken, gebruik dat.” 

 

“Clubs proberen de wijkraad mee 

te krijgen in hun denken, maar de 

wijkraad toetst aan een breder 

beeld dan het actiegroepbelang.” 
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beoordelen en contact opneemt met de betreffende wijkraad als niet duidelijk is hoe zij een advies moet duiden. 

Bovendien wordt gewezen op het “zelfreinigend vermogen”: de wijk corrigeert een slecht functionerende wijkraad, de 

wijkraad corrigeert een slecht functionerend wijkraadslid.  

 

Omgekeerd ervaren sommige ambtenaren van wijkbureaus wantrouwen van de kant van de wijkraden. Zij vinden dat 

wijkraden meer vertrouwen mogen hebben in de goede bedoelingen van ambtenaren en oog moeten hebben voor hun 

positie. Benadrukt wordt dat er altijd veel aspecten meespelen bij beleid, wat betekent dat een antwoord op een advies 

niet altijd eenduidig en snel gegeven kan worden. Wijkbureaus vinden het hinderlijk beticht te worden van 

terughoudendheid in het leveren van informatie en ondersteuning; ervaren dat als het in twijfel trekken van hun 

integriteit. Zij roepen kritische wijkraden op om te vertellen waarover wijkraadleden helderheid van hen willen.  

 

Daar waar vertrouwen in het geding is, zie je de krampachtigheid, het formalisme toenemen in het samenspel tussen 

wijkraad, wijkbureau en wijkwethouder. Omgekeerd zie je dat als ambtenaren en wijkraadleden elkaar met vertrouwen 

en waardering tegemoet treden, de relatie meer ongedwongen, informeler is. Als het gemeenschappelijke belang ‘de 

wijk’ wordt gezien, is het vanzelfsprekend om met elkaar in gesprek te zijn en als wijkraad vroeg in het proces te 

worden betrokken, ervan uitgaand dat de wijkraad zorgvuldig omspringt met vertrouwelijke zaken.  

 

4.3 4.3 4.3 4.3     Over loyaliteit in de relatie Over loyaliteit in de relatie Over loyaliteit in de relatie Over loyaliteit in de relatie     

In de relatie is het samenspel essentieel in – wat wij zijn gaan noemen - de driehoek wijkraad, wijkbureau en 

wijkwethouder. De kracht van deze driehoeksrelatie bepaalt in hoge mate of het instrument wijkraad voldoende uit de 

verf komt. Daarnaast zijn de vakdiensten belangrijk voor wijkraden om goed geïnformeerd te worden; het wijkbureau 

weet immers ook niet alles. Dat geldt ook voor vakwethouders in relatie tot wijkwethouders: wijkwethouders hebben 

beperkt zicht op de onderwerpen waar hun wijkraad zich mee bezighoudt. Je mag verwachten dat iedere partner in de 

relatie zijn rol zuiver speelt, eerlijk is over zijn bedoelingen, collega’s informeert over relevante ontwikkelingen en zich 

ook laat informeren en in elkaar investeert. Met als kernwaarden: loyaliteit, respect en samenwerking. 

 

De praktijk is weerbarstiger; we zien dat die loyaliteit in een aantal gevallen onder druk is komen te staan. Dat is voor 

een belangrijk deel terug te voeren op de verwachtingen over de rol die iedere partij in de driehoek vervult en de manier 

waarop die rol wordt ingevuld. Om te beginnen zie je dat de opvatting over de rol en rolinvulling van de wijkraad is gaan 

schuiven. De rollen die in de Verordening staan genoemd, staan lang niet bij iedere partij op het netvlies en nemen 

“Vroegtijdig is het trefwoord. 

Ambtenaren hebben de 

verantwoordelijkheid om 

onderwerpen vroegtijdig 

bespreekbaar te maken met de 

wijkraden.” 

 

 

“De ervaring is dat de 

wijkraadleden hun eigen 

particuliere interesses sterk 

meewegen.” 

 

 

“Het zou motiverend zijn als je 

eens hoorde: goh, dat is goed 

geweest, daar hebben we het 

volgende mee gedaan.” 

 

 

“Ik heb het idee dat het 

College vindt dat wij zeuren en 

ons niet zien als versterkend.” 
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wijkraden niet altijd op zich. Voor iedere wijkraad is het vanzelfsprekend adviseur te zijn van het College; zij 

beschouwen zichzelf zonder meer als adviesorgaan. Maar verschillende wijkwethouders en wijkbureaus hebben daar hun 

bedenkingen bij, omdat zij de scheidslijn niet altijd zien met een actiegroep en andere verwachtingen hebben over een 

‘goed advies’. In hun beleving is de wijkraad niet altijd rolzuiver en is er soms meer sprake van wensenlijstjes indienen 

(die ook al vaak langs andere kanalen worden ingediend) dan van adviezen leveren. Het zorgt meteen voor distantie in 

de driehoeksrelatie.  

 

Sommige wijkraden nemen een procesrol in participatie op zich. Zij wijzen bewonerscomités de weg en bemiddelen 

tussen bewoners en instellingen in de wijk. Deze rol wordt niet als vanzelfsprekend omarmd: partijen in de driehoek, 

waaronder ook wijkraden, vinden het een taak van de gemeente om verbindingen te leggen in de wijk. Ook die 

verschillende beelden kunnen wrijving opleveren. Verder valt op dat niet bij iedereen bekend is dat de wijkraad kan 

adviseren over het leefbaarheidbudget en de wijkprioriteiten in de begroting. De wijkbureaus stellen zich op het 

standpunt dat zij de rol vervullen van ‘makelaar en schakelaar’ tussen wijkraad en het gemeentelijke apparaat. Sommige 

wijkraden zijn hier sceptisch over. Zij ervaren hun wijkbureau als buffer, die hen onvoldoende en te traag toegang geeft 

tot relevante documenten en tot vakdiensten. De rol van de wijkwethouder is voor de meeste wijkraden niet duidelijk. 

Ook als het contact plezierig is, dringt de vraag zich op wat een wijkwethouder doet met een onderwerp van de wijkraad 

dat niet in zijn, of haar portefeuille zit. Vervult de wijkwethouder de rol van linking pin naar het College, die de 

vakwethouder informeert over dat wat speelt bij zijn wijkraad? In de praktijk blijft die rol in het midden; het komt niet 

vaak voor dat een vakwethouder wordt betrokken bij een thema van een andere wijkraad.  

 

De discussie over rolopvatting en rolzuiverheid ervaren sommige gesprekspartners als heel ongemakkelijk. De teneur is: 

als iemand in de driehoek in gebreke blijft, laat het dan weten. Want eigenlijk vindt iedereen “dat hij “hartstikke loyaal 

is!”  

 

4.4 4.4 4.4 4.4     Over spelregels in de relatieOver spelregels in de relatieOver spelregels in de relatieOver spelregels in de relatie    

Op papier zijn er veel afspraken gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat het met de ‘huwelijkse voorwaarden’ in de 

driehoeksrelatie dus wel goed zit. Naast de ‘formele’ documenten als het convenant is er een scala aan instructies en 

toelichtingen, zowel voor wijkraden als voor het ambtelijke apparaat. De afspraken gaan onder meer over de rol, 

samenstelling en kenmerken van de wijkraad, het vroegtijdig betrekken van de wijkraad, de afhandeling van adviezen, 

“De rol is in de praktijk een hele 

andere dan het College ooit 

heeft bedoeld: een sterk 

ondersteunende pro-actieve rol. 

We kunnen nu adviseren tot we 

scheel zien.” 

 

 

“De relatie wijkbureau en 

vakdiensten is een grote 

worsteling. Het wordt niet altijd 

gevoeld als belangrijk, 

ambtenaren verschuilen zich.” 

 

 

“De formele reactie wordt in 

toenemende mate sneller 

geleverd. Ik ben alleen niet zo 

enthousiast over de reactie op 

onze adviezen. Die reactie is 

vlak, dus niet to the point. Ook 

als er gezegd wordt dat er iets 

zal gebeuren, hoor je daar nooit 

meer wat over.” 
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de wijkraadpleging, ondersteuningsmogelijkheden en de procedure bij conflicten. Kernwaarde is het nakomen van 

afspraken en dat wijkraden en gemeente elkaar aanspreken op de afspraken die zijn gemaakt.  

 

Er is een praktijk gegroeid waarin spelregels met voeten worden getreden. Zo wordt niet iedere wijkraad vroegtijdig 

betrokken in de beleidsvoorbereiding, vraagt het College de meeste wijkraden nooit om advies, volgen reacties op de 

adviezen lang niet altijd binnen de afgesproken termijn en worden die reacties vaak niet inhoudelijk onderbouwd. Het is 

opmerkelijk dat niemand zich gebonden lijkt te voelen aan de afspraak dat er een duidelijke uitspraak moet komen over 

een advies.  

Sommige afspraken lijken impliciet, bijvoorbeeld dat het College heeft afgesproken dat stedelijk beleid niet met de 

wijkraden besproken hoeft te worden. Maar hier zitten juist thema’s waar wijkraden zich over buigen, zoals 

luchtkwaliteit en vervoersproblematiek, omdat dit stedelijk beleid wel degelijk effecten heeft op de wijk. De behoefte van 

wijkraden om hierover advies uit te brengen aan het College is dus groot. Overeenstemming is er over het feit dat de 

wijkraad niet over vaste onderwerpen moet adviseren, op vaste momenten. Dan zou je vaste procedures krijgen, een 

heel circus optuigen, terwijl de wijkraad zelf moet kunnen bepalen welke onderwerpen bij de kop worden gepakt.  

 

Alle partijen in de driehoek lijken zich te voegen naar de praktijk die is ontstaan. Zelfs wijkraden met een krachtige 

driehoeksrelatie accepteren de radiostilte na het uitbrengen van een advies, terwijl is afgesproken dat er geen 

radiostiltes mogen vallen. Tegelijkertijd is het alle partners veel waard om de cultuur van “pappen en nathouden” te 

doorbreken, die zeer demotiverend werkt op alle partijen en maakt dat wijkraadleden hun lidmaatschap vroegtijdig aan 

de wilgen hangen. Gedeelde ambitie is om samen de tanden te zetten in complexe materie. Uit te ruilen wat de 

beleidsuitgangspunten zijn en daar de wijk- en bewonersbelangen tegenover te stellen. Daar moet je elkaar in vinden.  

    

4.5 4.5 4.5 4.5     Over groei in de relatieOver groei in de relatieOver groei in de relatieOver groei in de relatie    

In een goede relatie halen wijkraden en gemeente het beste uit hun verbintenis ten behoeve van de wijk. Kernwaarden 

zijn openheid en creativiteit, elkaar uitdagen om lastige vraagstukken samen bij de kop te pakken, rekening houdend 

met elkaars mogelijkheden en achtergronden.  

Tijdens de Spiegelsessie deden gemeente en wijkraden over en weer een oproep om creatiever te worden in het 

samenspel door bijvoorbeeld niet alleen de formele vergaderingen te benutten om elkaar te informeren, ambtenaren van 

vakdiensten uit te nodigen bij vergaderingen en door naast de formele schriftelijke adviezen ook mondeling advies uit te 

“De werkwijze is een valkuil. 

Het wordt allemaal heel 

formeel.” 

 

“Ga over tot de-

institutionaliseren. Laat zien 

dat je de wijkraden 

belangrijk vindt, maar dat je 

ook andere geluiden 

opzoekt.” 

 

“Het is niet de bedoeling een 

klimaat te kweken dat 

ambtenaren verantwoording 

af moeten leggen.” 

 

“Het zou prettig zijn als we 

bij alle College-voorstellen 

ook het bijbehorende advies 

van de wijkraad zouden 

krijgen.” 
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brengen. Van beide kanten werd het appel gedaan om elkaar veel vaker te spreken op een informele manier en open te 

durven zijn over vertrouwelijke zaken, waarbij het College ervan uit mag gaan dat wijkraden hier prudent mee omgaan.  

 

Groei kan ook worden bevorderd door als wijkraden onderling kennis en ervaring te delen. Bijvoorbeeld over het werven 

van leden, het opstellen van een advies en het organiseren van een succesvolle wijkraadpleging. Dat gebeurt nu niet of 

nauwelijks.  

 

De groei in de relatie wordt vooral belemmerd door gebrek aan vertrouwen tussen wijkraden en gemeente in elkaars 

intenties. Daardoor ontstaat er reserve in het optimaal benutten van elkaar. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat sommige 

wijkraden bewust geen beroep doen op expertise van de gemeente bij het opzetten van een wijkraadpleging. Groei 

wordt bovendien belemmerd door ondersteuningsmogelijkheden die niet altijd bekend zijn en ondersteuningswensen 

van bepaalde wijkraden die niet worden vervuld. Dat laatste wordt het meest zichtbaar in de relatie met het 

opbouwwerk. De samenwerking met deze partij komt nauwelijks uit de verf omdat wijkraden andere verwachtingen 

hebben over de support die opbouwwerkers zouden moeten leveren.  

 

Hoe opener de relatie, hoe meer dynamiek en hoe minder de kans dat wielen worden uitgevonden. In zo’n klimaat 

worden wijkraden vindingrijk om de beperkte tijd en mogelijkheden efficiënt in te zetten.  

 

4.64.64.64.6    ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

Teruggrijpend op de kernvragen uit dit onderzoek, concluderen we het volgende. 

 

KernvraagKernvraagKernvraagKernvraag    CoCoCoConclusiesnclusiesnclusiesnclusies    

RepresentativiteitRepresentativiteitRepresentativiteitRepresentativiteit    

Representeren de wijkraden de gebruikers van 

de wijk: bewoners, ondernemers, werknemers 

van instellingen, bezoekers? 

  

- Wijkraden fungeren als de ogen en oren van de wijk en laten de stem van de wijk 

doorklinken in hun adviezen; wijkraadplegingen zijn belangrijk voor de 

inhoudelijke representativiteit van adviezen. 

- In hun personele samenstelling zijn wijkraden niet representatief. 

- Signalen en ideeën uit de wijk komen via de wijkraad door bij het 

gemeentebestuur: in 2008 brachten de wijkraden 51 adviezen uit aan het College. 

- Bewoners weten de wijkraad te vinden (zie laatste inwonersenquête), maar 

verwarren de wijkraad gemakkelijk met wijkbureau en gemeenteraad. 

“Er is meer durf, creativiteit 

nodig om echt waardevolle 

informatie te verzamelen.” 

 

“Belangrijke vraag is hoe 

ambtenaren zich meer bewust 

worden dat het omgaan met 

bewoners bij hun 

vakuitoefening hoort. Zij zijn 

ingehuurd om voorstellen te 

doen die gedragen worden 

door bewoners, daar zijn ze 

vaak niet van doordrongen. De 

discussie moet gaan over de 

professionaliteit als 

ambtenaar.” 

 

“Participatie is toch een ‘wit’ 

onderwerp.” 
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KernvraagKernvraagKernvraagKernvraag    CoCoCoConclusiesnclusiesnclusiesnclusies    

DDDDoorwerkingoorwerkingoorwerkingoorwerking    

Werken de gevraagde en ongevraagde 

adviezen door in het beleid? 

 

- Het is vaak niet duidelijk wat het College doet met een advies van de wijkraad. 

- Het samenspel met ambtenaren van vakdiensten en met vakwethouders heeft te 

weinig gestalte gekregen. 

- Wijkraden die in een goed samenspel werken met wijkbureau en wijkwethouder, 

denken vroegtijdig mee in de beleids- en planontwikkeling. Dat levert 

gevoelsmatig resultaat op, maar het effect van de wijkraadinbreng is moeilijk te 

meten. 

- Iedere wijkraad kan wapenfeiten noemen en sommige wijkwethouders ook. Maar 

regelmatig wordt afgeweken van de formele reactietermijn en laat de inhoud van 

de reacties te wensen over.  

IIIInstrumentariumnstrumentariumnstrumentariumnstrumentarium    

Hoe functioneren de wijkraden tov andere 

bestaande instrumenten van 

burgerparticipatie? Hoe is bijv. de relatie met 

bewonersorganisaties? 

- Wijkraden zijn een instrument van bewonersparticipatie naast andere als 

bewonerscomités, actiegroepen, raadsinformatieavonden, inspraaktrajecten. 

- Wijkraden zijn over het algemeen goed aangesloten bij burgerinitiatieven in de 

wijk. 

- De wijkraadplegingen zijn een belangrijke bron om meningen van de wijk op te 

halen. 

- Naast het geven van wijkraadadviezen kan een wijkraad een procesrol op zich 

nemen en de gemeente informeel voeden met sentimenten die spelen in de wijk.  

    

4.6.14.6.14.6.14.6.1     Over de kracht van de wijkraden Over de kracht van de wijkraden Over de kracht van de wijkraden Over de kracht van de wijkraden    

Ten aanzien van de kracht van wijkraden concluderen we dat zij een bijzonder instrument zijn van burgerparticipatie. Er 

is geen ander instrument dat zich concentreert op het collectieve belang, het wijkbelang, in plaats van het individuele 

belang. Hierin onderscheidt de wijkraad zich van een bewonerscomité, of actiegroep. De wijkraad is een 

kristallisatiepunt in de wijk met een meer en minder vertakt netwerk naar bewoners. Zij is toegerust om bewoners te 

activeren en meningen uit de wijk te peilen en te trechteren door informele contacten en jaarlijkse wijkraadplegingen.  

Wijkraden hebben een unieke adviesrelatie met het College. De relatie is geformaliseerd en dat maakt investeringen 

duurzaam en niet vrijblijvend; het samenspel met wijkraden is voor de gemeente een vast onderdeel van de manier van 

werken. De wijkraad vertegenwoordigt een kapitaal aan betrokken bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun wijk. Zij 

“Wijkraden krijgen nu 

te vaak nul op het 

rekest bij het College; 

dan is het begrijpelijk 

dat ze daarna bij de 

raad hun gelijk 

proberen te halen.” 

“Ik ben positief over de 

betrokkenheid van 

mensen, maar de 

doorzettingsmacht van 

wijkraden wordt zwakker 

en zwakker.” 
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zijn onafhankelijk in hun opstelling, selecteren zelf de onderwerpen waarover zij willen adviseren en maken zelf de 

keuze of zij naast een adviesrol ook een procesrol in participatie op zich nemen.  

 

4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2     Over de krachteloosheid van de wijkraden Over de krachteloosheid van de wijkraden Over de krachteloosheid van de wijkraden Over de krachteloosheid van de wijkraden     

Ten aanzien van de krachteloosheid van wijkraden concluderen we dat het College als vrager en ontvanger van de 

wijkraadadviezen de wijkraadadviezen onvoldoende ter harte neemt:  

- de onwetendheid ten aanzien van de oorspronkelijke ambitie, vastgelegd in convenant, verordening, 

uitvoeringsregels, is groot; 

- de kwaliteit van de reacties is vaak afhoudend, diplomatiek en inhoudelijk niet onderbouwd; 

- er is geen dialoog tussen wijkraden en College naar aanleiding van een advies. Een advies lijkt in een ‘black box’ 

terecht te komen.  

Daar waar het College dubbelhartig is in de relatie met wijkraden, zit het ambtelijke apparaat in een spagaat. Het 

samenspel in de driehoek wijkbureau – wijkraad – wijkwethouder bepaalt in hoge mate de kracht van het instrument 

wijkraad. Dat samenspel kenmerkt zich nu door betrokkenheid, maar ook door distantie, koudwatervrees en argwaan. 

Het samenspel met ambtenaren van vakdiensten en vakwethouders heeft nauwelijks gestalte gekregen. De steeds 

terugkerende discussie over de personele representativiteit van wijkraden werkt verlammend op de relatie. 

 

“Het gaat niet om uitleg 

van de gemeente 

waarom het is zoals het 

is, maar om met elkaar 

in gesprek te zijn en 

samen te bouwen aan 

de toekomst van een 

wijk.”  
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5 DE WIJKRAAD IN ZIJN KRACHTDE WIJKRAAD IN ZIJN KRACHTDE WIJKRAAD IN ZIJN KRACHTDE WIJKRAAD IN ZIJN KRACHT    

5.15.15.15.1    Knoppen om Knoppen om Knoppen om Knoppen om op te drukkenop te drukkenop te drukkenop te drukken    

Op onderstaand dashboard zijn de 7 knoppen uitgelicht waarop wijkraden, wijkbureaus, wijkwethouders, vakdiensten, 

vakwethouders en College zouden moeten drukken om de adviesrelatie tussen wijkraden en gemeente goed te laten 

functioneren. Een druk op elk van deze knoppen draagt bij aan vertrouwen. Vertrouwen in elkaars expertise, elkaars 

integriteit en goede bedoelingen om iets te betekenen voor de wijk, te staan voor eenzelfde doel. Vertrouwen is de kurk 

waar de adviesrelatie tussen wijkraden en gemeente op drijft. Vandaar die rode knop!  

 

DashboardDashboardDashboardDashboard    

1. Wijk
centraal

2. Gedeelde
verwachtingen 3. Kwaliteit 4. Timing

5. Creativiteit 6. 
Communicatie

7. Successen
vieren

VertrouwenVertrouwen
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De wijk centraal (1) 

- Herbevestig in de driehoek ‘wijkraad – wijkbureau – wijkwethouder’ het gedeelde belang in de relatie: samen 

voor de wijk.  

- Wees als wijkraad rolvast en laat je niet verleiden om het College te adviseren over een deelbelang.  

- Verbind als wijkraad de opbrengst van wijkraadplegingen nadrukkelijk aan adviezen die worden uitgebracht.  

Gedeelde verwachtingen (2) 

- Spreek in de driehoek ‘wijkraad – wijkbureau – wijkwethouder’ uit welke inbreng iedere partij levert, hoe de 

samenwerking gestalte krijgt en hoe de wijkraad wordt ondersteund. 

- Leg als College en gemeenteraad meer nadruk op de inhoudelijke dan op de personele representativiteit. 

- Wees als gemeente glashelder over de betekenis van participatie en de waarde van de wijkraad als een van de 

instrumenten van burgerparticipatie. Laat het College in dat verband ook vaststellen hoe het ambtelijk apparaat 

mag omgegaan met vertrouwelijke informatie.  

- Maak als wijkraad duidelijk welke rol de wijkraad wil vervullen naast die van adviseur van het College. 

- Accepteer als wijkbureau en wijkwethouder dat een wijkraad een procesrol op zich kan nemen door 

bewonerscomités de weg te wijzen in gemeenteland en professionals in de wijk te verbinden aan bewoners met 

specifieke vraagstukken.  

- Maak als wijkbureau duidelijk hoe het wijkbureau de rol van makelaar en schakelaar tussen wijkraad en 

gemeentelijk apparaat invult en de relatie legt naar de vakdiensten.  

- Neem als wijkwethouder positie in door af te spreken hoe een wijkraadadvies onder de aandacht komt van een 

vakwethouder en in het College wordt besproken.  

Kwaliteit (3) 

- Stel in de driehoek vast aan welke eisen een wijkraadadvies en een reactie op een wijkraadadvies voldoen wat 

betreft inhoud en vorm. Houd met elkaar een vinger aan de pols.  

- Investeer als wijkraad in de kwaliteit van een advies, benut de informatie die beschikbaar is over de wijk en de 

bewoners en doe een beroep op de expertise van ondersteuners, bijvoorbeeld bij het opzetten van een 

wijkraadpleging. 

- Investeer als vakdienst in de kwaliteit van de beantwoording van een wijkraadadvies.  
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Timing (4) 

- Lever als vakdienst tijdig informatie aan het wijkbureau over het ontwikkelen van nieuw beleid.  

- Zorg als wijkbureau dat de wijkraad in een vroeg stadium op de hoogte is van nieuwe beleidsontwikkelingen.  

- Maak in de driehoek afspraken over de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie.  

- Stem binnen die driehoek vast op welk moment een ongevraagd advies van de wijkraad het beste onder de 

aandacht gebracht kan worden van een vakwethouder en het College om effect te hebben.  

Creativiteit (5) 

- Geef elkaar binnen de driehoek de ruimte om invulling te geven aan de relatie en met elkaar uit te vinden hoe 

het gedeelde belang het beste wordt gediend. 

- Wees binnen de driehoek vindingrijk in het zoeken naar manieren om bijvoorbeeld inwoners uit andere culturen 

dan de Nederlandse te interesseren lid te worden van de wijkraad. Of om met elkaar, vakdiensten en 

vakwethouders in gesprek te komen en te blijven op een informele manier, ook buiten kantooruren om.  

Communicatie (6)  

- Zet binnen de driehoek in op openheid en transparantie. Zoek elkaar op gedurende het opstellen van een advies 

en de reactie daarop.  

- Wees als wijkraad helder over de onderwerpen waarover je je wilt buigen en dus geïnformeerd wilt worden door 

het wijkbureau en de vakdiensten.  

- Ga en blijf als wijkraad, College en wijkwethouder namens het College in gesprek over de adviezen van de 

wijkraad. 

- Maak regelmatig de balans op in de driehoek om vast te stellen of het gedeelde belang nog steeds wordt 

gediend.  

- Benut als wijkraad de website en andere middelen en kanalen om wijkbewoners te informeren over de 

inspanningen voor de wijk en hen uit te nodigen mee te doen.  

Successen vieren (7) 

- Pluk de vruchten van de relatie; laat zien vanuit de driehoek wat de samenwerking oplevert voor de wijk.  

- Onderstreep als gemeente – ambtelijk en bestuurlijk – het belang van al die wijkraadleden die zich vrijwillig 

inzetten voor hun leefomgeving.  
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Bijlage:Bijlage:Bijlage:Bijlage:    DE UIDE UIDE UIDE UITDAGING VOOR IEDERE WIJKRAADTDAGING VOOR IEDERE WIJKRAADTDAGING VOOR IEDERE WIJKRAADTDAGING VOOR IEDERE WIJKRAAD    

 

In deze bijlage laten we alle wijkraden de revue passeren. In een aantal pennenstreken schetsen we de karakteristieken 

van de betreffende wijk en haar bewoners, de wijkraad en de werkwijze van de wijkraad. We geven een impressie van de 

kracht en krachteloosheid die wij ervaren: wat zijn wapenfeiten en wat komt nog onvoldoende uit de verf? We geven 

iedere wijkraad een tip voor de toekomst.  

 

Belangrijk is om te benadrukken dat het gaat om een momentopname. Cijfers hebben een beperkte 

houdbaarheidsdatum. Bovendien werd na lezing van het concept rapport van verschillende kanten aangegeven dat de 

communicatie tussen wijkraden, ambtelijk apparaat en College weliswaar sterke verbetering behoeft, maar dat de 

onderlinge verhoudingen een stijgende lijn laten zien. 

 

WWWWIJKRAAD BINNENSTADIJKRAAD BINNENSTADIJKRAAD BINNENSTADIJKRAAD BINNENSTAD    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

    

� van de wijk en haar bewoners (circa 16.000) 

In de binnenstad wonen relatief veel mensen als je kijkt naar andere grote steden. Het is de huiskamer van de hele stad: 

bewoners delen het gebruik van ‘hun wijk’ met alle inwoners van Utrecht die er komen winkelen, uitgaan, een bezoek 

brengen aan een museum. Bijna alle binnenstadbewoners zijn gehecht aan hun wijk. Zij zijn over het algemeen hoog 

opgeleid, hebben een goed inkomen, redden zich prima op het persoonlijke en maatschappelijke vlak.  

Belangrijke uitdaging voor deze wijk is om tijdens de verbouwing van het Stationsgebied het kwaliteitsniveau van de 

historische binnenstad hoog te houden. Toenemende overlast is een punt van zorg, de balans bewaren tussen 

levendigheid en leefbaarheid: het aantal meldingen van geweld, criminaliteit, drugsoverlast en jongerenoverlast ligt een 

stuk hoger dan gemiddeld in Utrecht.  

 

� van de wijkraad en haar werkwijze 

De wijkraad bestaat momenteel uit 17 leden, bewoners én ondernemers. Die samenstelling geeft deze wijkraad een 

bijzondere signatuur. Bewoners zitten er op persoonlijke titel, ondernemers vertegenwoordigen hun achterban. De 

wijkraad is een redelijke afspiegeling van mensen die er wonen en ondernemen; iedere buurt heeft een aantal zetels in 
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de wijkraad. De meeste leden zijn al geruime tijd lid en geworteld in buurtnetwerken: er zijn directe lijntjes naar allerlei 

bewonerscomités. Zo weet de wijkraad heel goed wat er speelt en benut zij de wijkraadplegingen als toets. De voorzitter 

vervult die functie al voor het 5e jaar en was daarvoor al lid van de wijkraad.  

Wijkraad Binnenstad vervult haar rol van onafhankelijk adviseur van het College nauwgezet en laat zich niet verleiden om 

er andere dingen bij te pakken. Opvatting van de leden is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het totale 

participatieproces, waar de wijkraad deel van uitmaakt. De wijkraad baseert haar onderwerpkeuze op de agenda van het 

College. Om zichtbaar te worden op die agenda heeft de wijkraad een goede ingang in het ambtelijke apparaat. De 

afspraak is dat de wijkraad het college adviseert voordat een besluit wordt genomen. Het betekent dat zij ook inzage 

krijgt in vertrouwelijke stukken, hoewel dat steeds bevochten moet worden: vroegtijdig geïnformeerd worden is de 

laatste jaren sterk verbeterd, maar is zeker geen vanzelfsprekendheid. Geconstateerd wordt dat er binnen de gemeente 

een angsthazencultuur heerst. Niettemin wordt de relatie met de vakdiensten steeds beter en vermindert de 

koudwatervrees bij ambtenaren in hun contact met de wijkraad. Wijkraadleden verdelen hun krachten door de 

onderwerpen toe te wijzen op basis van ieders affiniteit en expertise. De wijkraadpleging is belangrijk om adviezen te 

onderbouwen. Deze raadplegingen worden afhankelijk van het onderwerp verschillend opgezet. Goede ervaringen zijn 

opgedaan met de debatvorm. De wijkraad gaat heel efficiënt te werk. Insteek is om in korte tijd een advies in elkaar te 

zetten. Ook om voort te borduren op de gegevens van de afdeling Bestuursinformatie. Deze afdeling screent ook de 

vragenlijsten voor de wijkraadplegingen. Soms ondersteunt de wijkraad initiatieven van collega-wijkraden die een goed 

punt inbrengen bij het College, bijvoorbeeld West over het belang van participatie bij bouwprojecten en Noordoost over 

het belang van wijkbureaus in iedere wijk. Het wijkbureau is een belangrijke partner voor de wijkraad; de samenwerking 

is innig. Ook met de wijkwethouder is een goede verstandhouding opgebouwd. Ten minste om de twee maanden zit hij 

met de wijkraad rond de tafel. Er wordt in alle openheid gepraat en men neemt elkaar serieus. De wijkwethouder ziet 

zichzelf als een linking pin tussen wijkraad en collega’s. Deze wijkraad benut alle ondersteuningsmogelijkheden binnen 

en buiten het gemeentelijk apparaat optimaal. Met gemeenteraadsleden is beperkt contact.  

 

In 2007 en 2008 bracht wijkraad Binnenstad respectievelijk 10 en 12 adviezen uit, voordat een collegebesluit werd 

genomen. De thema’s waar de wijkraad zich over boog waren divers: van bestemmingsplannen en de functies van 

gebouwen, bestrijding overlast door horeca en evenementen, verkeersproblematiek en veiligheid tot een 

woonservicezone en (welzijn)voorzieningen voor bewoners. De formele reactietermijn varieert van een week tot een jaar; 

over het algemeen ten minste 2 tot 3 maanden. Omdat wijkraad Binnenstad continu in gesprek is met 

beleidsambtenaren en wijkwethouder, heeft zij een redelijk beeld van de doorwerking van adviezen, waarbij leden 
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accepteren dat je een lange adem moet hebben. Wijkraad Binnenstad streeft naar een open cultuur waarbij adviezen niet 

alleen schriftelijk worden uitgebracht en beantwoord, maar vooral worden bediscussieerd in een open 

gedachtewisseling.   

  

• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

De wijkraad weet haar positie waar te maken door met gedegenheid en elan goed getimede adviezen te leveren waar de 

wijkraadplegingen en de Binnenstadskrant een belangrijke rol in spelen. Deze wijkraadplegingen hebben over het 

algemeen een hoge respons. Het samenspel tussen wijkraad, wijkbureau en wijkwethouder, de proactieve houding van 

het wijkbureau in het bijzonder werpt zijn vruchten af. Wijkraad Binnenstad weet onderwerpen en standpunten goed te 

agenderen. 

- De wijkraad agendeerde in 2007 zelf het onderwerp ‘ouderenhuisvesting’ en beijverde zich voor een politiek 

statement. Over dit thema ouderen en wonen wordt nu een wijkakkoord gesloten met een doorkijk: wat vraagt 

het aan type voorzieningen? 

- De laatste wijkraadpleging richtte zich op de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte en de 

handhaving. Deze onderwerpen staan nu op de politieke agenda. 

- De overall visie op de binnenstad werd ervaren als een sterk advies, waarin alle relevante thema’s langs 

kwamen. Deze visienotitie gaf blijk van een goed oog voor stedelijke belangen.  

  

• ValValValValkuilenkuilenkuilenkuilen    

De wijkraad opereert op voet van gelijkheid met ambtenaren. Dat is prachtig, maar heeft als risico dat zij haar 

onbevangenheid verliest die individuele bewoners wel hebben. De verwevenheid met het ambtelijke apparaat moet niet 

te groot worden. Anderzijds zijn partijen zich goed bewust van hun eigen rol. 

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knoppen ‘communicatie’ (6) en ‘kwaliteit’ (3) op het dashboard ingedrukt: wijkraad Binnenstad heeft goede 

relaties binnen de driehoek en krijgt waardering van de gemeente voor de adviezen die worden geleverd.  

Concentreer je op de knop ‘wijk centraal’ (1): uitdaging voor wijkraad Binnenstad is om voldoende distantie te houden 

van de ambtenarij en onbevangen te blijven kijken, met een brede blik op de wijk.  
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WIJKRAAD OOSWIJKRAAD OOSWIJKRAAD OOSWIJKRAAD OOSTTTT    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

 

� van de wijk en haar bewoners (circa 29.000) 

Oost is een mix van kleinschalige woonbuurten en hypermoderne, high tech stadsdelen met kantoortorens in de Uithof 

en Rijnsweerd. De bevolking is net zo divers als de bebouwing: alle rangen en standen zijn er vertegenwoordigd. Oost is 

de wijk met de hoogste werkgelegenheid van de hele stad. Het aantal mensen met een uitkering ligt hier veel lager dan 

gemiddeld. Bewoners denken positiever over hun eigen wijk dan de gemiddelde Utrechter. Het heeft te maken met de 

gunstige liggen, de ruime groenvoorzieningen, het schone en rustige karakter van de buurt en de goede bereikbaarheid.  

Belangrijke uitdaging voor deze wijk is om met de komst van tram en transferium het aantal auto’s in het gebied terug 

te brengen. Het is de kunst om in deze wijk de balans te bewaren tussen economische groei en plezierig wonen.  

 

� van de wijkraad en haar werkwijze 

De wijkraad is nu met haar 12 leden een aardige afspiegeling van bewoners in de verschillende buurten, maar studenten 

zijn ondervertegenwoordigd en ondernemers zijn niet vertegenwoordigd. De wijkraad heeft een roerig jaar achter de 

rug; sinds kort is er een nieuwe voorzitter. De rolopvatting van de leden wil nog wel eens verschillen; karakters en 

politieke overtuigingen lopen zeer uiteen. In principe is de wijkraad adviseur van het College, maar het komt voor dat 

leden de wijkraad willen gebruiken om hun eigen actiepunt over het voetlicht te brengen. Dat blijft een spanningsveld 

maar als geheel houdt de wijkraad oog voor het bredere belang. Contacten in de wijk zitten verspreid over de 

verschillende leden; iedereen heeft zijn voelhorens in de wijk. Soms komen adviezen voort uit werkgroepen met niet 

wijkraadleden. Ook dit leidt tot veel discussie als de meerderheid zich niet achter een advies wil scharen. De laatste tijd 

is er meer structuur gekomen in de manier van werken. Er wordt op dit moment vergaderd over 4 hoofdonderwerpen die 

de wijkraad selecteert op basis van actualiteit, persoonlijke voorkeuren en pragmatiek. Het ene lid is gretiger dan het 

andere om meer acties te ontplooien, maar de ontwikkeling is wel dat wordt vastgehouden aan de actielijst. De 

wijkraadplegingen zijn nog onvoldoende uit de verf gekomen. Zo herkenden wijkbewoners zich niet in het advies van de 

wijkraad over het zwembad Kromme Rijn. Het wijkbureau fungeert als doorgeefluik, maar ziet niet alle 

beleidsontwikkelingen aankomen. Af en toe heeft de wijkraad contact met de vakdiensten. Die zijn lastig te bewegen, 

maar wel meer dan vroeger. Het contact met de wijkwethouder is minimaal. Van een driehoeksrelatie is volgens de 
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wijkraad nu dan ook geen sprake. De wijkraad heeft behoefte aan meer secretariële ondersteuning om beter te kunnen 

volgen wat er speelt en bewoners beter te kunnen informeren.  

Een van de leden schrijft op dit moment een jubileumboekje over wijkraad Oost, dat voor deze zomer verschijnt.  

 

In 2007 en 2008 bracht de wijkraad Oost respectievelijk 17 en 8 adviezen uit, overwegend ongevraagd.  

Thema’s waar de wijkraad zich over boog hadden met name betrekking op bestemmingsplannen en verkeer. De wijkraad 

kijkt naar eigen zeggen niet terug op een imposant programma. De formele reacties laten lang op zich wachten, ten 

minste 2 tot 3 maanden tot een jaar.  

 

• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

De wijkraad zit na een moeilijke fase in een fase van consolidatie en kijkt vooral vooruit. Het Uithof-debat is succesvol 

verlopen en de wijkraad gaat inzetten op het dossier luchtkwaliteit en op de verkeerssituatie rond het Herculesplein. 

Vanuit de behoefte om de verkeersinvloeden van alle economische ontwikkelingen samen te brengen heeft de wijkraad 

op die locatie onderzoek laten uitvoeren.  

    

• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

De wijkraad zal de stokpaardjescultuur moeten zien te doorbreken die haar adviezen sterk kleuren en haar het karakter 

geven van een actiegroep met enkele leden die de boventoon voeren.  

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knop ‘communicatie’ (6) op het dashboard ingedrukt: het is goed dat wijkraad Oost zich bezint op een nieuwe 

fase, blijf daarover binnen de wijkraad en in de driehoek in gesprek. 

Concentreer je op de knoppen ‘gedeelde verwachtingen’ (2) en ‘kwaliteit’ (3): uitdaging voor wijkraad Oost is om de wijk 

structureel te betrekken en de wijkraadplegingen te benutten om standpunten van bewoners op te halen. Het 

vasthouden van de wijkoverstijgende blik vergroot de kans dat adviezen van Oost serieus worden genomen. Benut de 

ondersteuningsmogelijkheden die er zijn, de specifieke deskundigheid om de wijk te betrekken.  
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WWWWIJKRAAD NOORDOOSTIJKRAAD NOORDOOSTIJKRAAD NOORDOOSTIJKRAAD NOORDOOST    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

 

� van de wijk en haar bewoners (circa 35.000) 

Noordoost is sociaal-economisch een sterke wijk, gewaardeerd door de bewoners: over het algemeen voelt iedereen zich 

thuis in de wijk. Op buurtniveau zie je verschillen tussen kansarmen en kansrijken. De wittevrouwen/Zeeheldenbuurten 

kleuren het beeld in positieve zin, de Staatsliedenbuurt binnen de subwijk Votulast in negatieve zin. Hier komen 

woninginbraken autokraken, jongerenoverlast en vandalisme meer dan gemiddeld voor. Belangrijke opgave is om de 

planvorming voor de Veemarkt als woongebied rond te krijgen. Het verkeer vinden bewoners het belangrijkste probleem 

in hun directe woonomgeving.  

 

� van de wijkraad en haar werkwijze 

De wijkraad bestaat nu uit 13 leden, allemaal bewoners. Het verloop is heel groot. Het valt niet mee om mensen bereid 

te vinden om lid te worden. Eén op één afspiegeling naar herkomst, opleidingsniveau en buurt ziet de wijkraad niet als 

een haalbare kaart. Men zoekt vooral bewoners die het vermogen hebben om wijkbreed te denken en de contacten in de 

wijk goed te benutten. De ondernemers in de wijk zijn slecht georganiseerd, daar heeft de wijkraad weinig contact mee. 

De huidige voorzitter is in juni 2008 in het gat gesprongen dat ontstond met het plotselinge vertrek van de vorige 

voorzitter. Er is structuur gebracht in de manier van werken, maar het blijft een zoektocht. Sinds 1,5 jaar is er een 

clusterindeling. Iedere clustercoördinator is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een advies en betrekt daar 

afhankelijk van het onderwerp partners bij uit de buurt: buurtcomités, actiegroepen, wijkbureau etc. De penvoering doen 

de coördinatoren zelf.  

Leden zijn bevlogen om van betekenis te zijn voor hun wijk. De meesten participeren ook in buurtnetwerken. In theorie 

is de wijkraad adviseur van het College, maar om zeker te weten dat de adviezen van invloed zijn, schuwt de wijkraad 

niet om actiegroepen te steunen. Bijvoorbeeld rond het verplaatsen van de bibliotheek. Voorheen richtte de wijkraad 

zich vooral naar de verzoeken van de gemeente om advies. Sinds 1,5-2 jaar is de wijkraadpleging leidend. Die 

raadplegingen zijn zeer arbeidsintensief, leveren dan ook veel respons op van bewoners en zetten de agenda voor de 

wijkraad. Aandachtspunten vanuit de wijkraadpleging 2008 zijn: overlast hardrijders, tekort aan groen, behoefte aan 

informatie over luchtkwaliteit en gevarieerde samenstelling woningvoorraad. Vraag is wel wat er met die ongevraagde 

adviezen gebeurt. De wijkraad probeert om die reden zoveel mogelijk in te haken op de actualiteit. Met het wijkbureau 
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en de wijkwethouder is redelijk contact, maar niet heel innig. De wijkraad doet zaken met de wijkmanager, maar heeft 

behoefte aan meer ondersteuning en wil sneller betrokken worden bij gemeentebeleid dat van invloed is op de wijk. De 

relatie tussen wijkraad en wijkbureau (wijkmanager en assistent wijkmanager) is in de loop van de tijd sterk verbeterd. 

Er is een periode geweest dat het wijkbureau zich in de beleving van de wijkraad te veel als poortwachter opstelde die 

terughoudend was in het slaan van een brug tussen ambtelijk apparaat/gemeentebestuur aan de ene kant en 

burger/wijkraad aan de andere kant. Maar deze situatie behoort volgens de wijkraad nu tot het verleden. Men weet 

elkaar te vinden en te stimuleren. 

De bezoeken van de gemeenteraad aan de wijk bereidt de wijkraad inhoudelijk goed voor met het wijkbureau. Overigens 

worden wijkraadvergaderingen zelden bezocht door gemeenteraadleden.  

 

In 2007 en 2008 bracht wijkraad Noordoost respectievelijk 14 en 3 adviezen uit, hoofdzakelijk ongevraagd. De adviezen 

in 2008 hadden betrekking op wonen (omzetten van eengezinswoningen in appartementen), bedrijvigheid Veemarkt en 

de fusie van wijkbureaus Oost en Noordoost. De formele reactietermijn is ongeveer 2 tot 3 maanden. Van de 17 

adviezen zijn er maar 3 (deels) overgenomen.  

  

• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

De activiteit ‘Groen moet je doen’ was heel succesvol met publicatie en al. Allerlei zelfbeheergroepen zijn hierdoor actief 

geraakt. Wens is om het concept uit te rollen in Noordoost en in andere wijken. Het gaf destijds een kick dat de 

bibliotheek niet verkaste.  

 

• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

In gesprek komen en blijven met het College is een harde dobber. Kijkend naar de wapenfeiten kun je zeggen dat er 

geen sprake was van advies aan het College. Groen moet je doen was een succesvolle activiteit die de wijkraad zelf 

initieerde. De bibliotheekactie werd via de gemeenteraad uitgeknokt. 

Waak er als wijkraad voor dat een advies van de wijkraad door bestuurders wordt beschouwd als een vrij 

ongenuanceerde wensenlijst met vragen om meer, iets extra’s, iets nieuws.  

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knoppen ‘communicatie’ (6) en ‘successen vieren’ (7) op het dashboard ingedrukt: het is goed dat wijkraad 

Noordoost intern de boel op orde brengt, zich concentreert op een paar onderwerpen en stil staat bij dingen waar de 
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wijkraad trots op mag zijn. Concentreer je op de knoppen ‘wijk centraal’ (1), ‘kwaliteit’ (3) en ‘timing’ (4): uitdaging voor 

wijkraad Noordoost is om de onderwerpen die uit de wijkraadplegingen zijn gekomen te verdiepen en te vertalen naar 

concrete acties. Betrek de driehoek bij deze inspanningen en benut de ondersteuningsmogelijkheden van de afdeling 

Bestuursinformatie.  

 

WWWWIJKRAAD WESTIJKRAAD WESTIJKRAAD WESTIJKRAAD WEST    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

 

� van de wijk en haar bewoners (circa 26.000) 

West is de schakel tussen Leidsche Rijn en de binnenstad. De wijk kent naast pure woonbuurten ook zware industrie. 

Omdat er veel mogelijkheden zijn voor starters op de woningmarkt, is het aantal jonge bewoners van 18 t/m 26 in West 

relatief hoger dan gemiddeld. Belangrijke opgave is om de ontwerpplannen voor nieuwe bouwprojecten met bewoners 

en ondernemers op te pakken.  

 

� van de wijkraad en haar werkwijze  

Het aantal leden schommelt tussen de 10 en 20; de secretaris is het collectieve geheugen. Het is moeilijk gebleken om 

allochtone bewoners als lid vast te houden. De laatste tijd zijn er meer enthousiaste 30- ers en 40- ers bijgekomen, 

verdeeld over de verschillende buurten. De wijkraad richt zich alleen op bewoners. Met industrieterrein Lageweide wordt 

niets gedaan, er is geen contact met ondernemers. De wijkraad heeft studenten ingezet om te adviseren over het 

vergroten van de representativiteit, met name onder allochtone groepen en in bepaalde buurten.  

De wijkraad is zich er goed van bewust dat zij het College adviseert en geen actiegroepbelang vertegenwoordigt. Het 

wijkbelang gaat voor het kleinere belang. Maar er is een groot verschil tussen wijkraadleden. Sommige leden blijven 

onderwerpen agenderen waar de wijkraad zich niet mee bezighoudt, zoals een buurtfeest of afval. De wijkraad neemt 

naast een adviesrol ook een procesrol op zich: zij brengt de gemeente in contact met andere partijen binnen de wijk. Dat 

vertaalt zich in de manier waarop de wijkraad georganiseerd is: er wordt gewerkt met satellietgroepen, iedere satelliet 

bestaat uit 1 wijkraadlid en mensen uit de buurt. Het valt op als er nieuwe verbanden in de wijk ontstaan; de wijkraad 

heeft daar dan contact mee. De wijkraad opereert onafhankelijk van de gemeenteraad, maar zorgt wel dat geluiden 

worden versterkt. Bouwen aan participatie is een goed voorbeeld. Dat stuk moest worden vastgesteld in de 

gemeenteraad. De wijkraad gaf haar mening tijdens de raadsinformatieavond en stuurde brieven naar de fracties. De 

wijkraadplegingen zijn een belangrijke bron voor de adviezen, bijvoorbeeld over participatie en de kop van Lombok. In 
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2008 is de wijkraadpleging gehouden over luchtkwaliteit en verkeer. Om zoveel mogelijk feedback en suggesties te 

krijgen, legt de wijkraad doorgaans haar conceptadviezen voor aan het wijkbureau. De wijkwethouder probeert minimaal 

1 keer per jaar langs te komen. Alle adviezen worden in kopie gestuurd aan de griffie van de gemeenteraad. 

Wijkraadleden krijgen daar positieve reacties op.  

In 2007 en 2008 bracht de wijkraad respectievelijk 12 en 6 adviezen uit, hoofdzakelijk ongevraagd.  

Thema’s waar de wijkraad zich in 2008 over boog hadden betrekking op het ontwerp bestemmingsplan Lombok en 

omgeving, een nieuwe fietsverbinding, luchtkwaliteit, leefbaarheidbudget, fusie wijkbureau en resultaten 

wijkraadpleging 2007. Op de helft van deze adviezen moet nog een (volledige) reactie volgen.  

 

• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

De wijkraad heeft in 2007 een wijkraadpleging gehouden over participatie bij ruimtelijke bouwprojecten: bouwen aan 

participatie. De aanbevelingen heeft het College ter harte genomen om bewoners en ondernemers in een vroeg stadium 

van plantontwikkeling te laten adviseren over ontwerpplannen.  

Het advies over de kop van Lombok is overgenomen. 

 

• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

Het is vaak onduidelijk wat er met de wijkraadadviezen gebeurt en wat de rol is van de wijkwethouder.  

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knop ‘successen vieren’ (7) op het dashboard ingedrukt: wijkraad West mag trots zijn op de impact van de 

wijkraadpleging over participatie bij ruimtelijke bouwprojecten. Concentreer je op de knop ‘communicatie’ (1): uitdaging 

voor wijkraad West is om een open, inhoudelijke, zakelijke relatie op te bouwen binnen de driehoek.  

 

WWWWIJKRAAD ZUIDIJKRAAD ZUIDIJKRAAD ZUIDIJKRAAD ZUID    

� van de wijk en haar bewoners (circa 26.000) 

De bevolkingsopbouw in Zuid lijkt op die van de hele stad, ook qua etnische samenstelling. Maar er zijn grote 

verschillen tussen buurten. In deze wijk vind je subwijken die het best scoren en het slechtste van de stad. Belangrijke 

opgave is om in Zuid de leefbaarheid te versterken, vooral in Hoograven, een subwijk met het predicaat 

‘aandachtsgebied’. Vervuiling van de openbare ruimte is volgens bewoners nog steeds het belangrijkste buurtprobleem. 

Ook overlast van jongeren is een aandachtspunt.  
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� van de wijkraad en haar werkwijze 

De huidige voorzitter is zo’n vier jaar geleden in een gat gesprongen toen de toenmalige voorzitter er plotseling het 

bijltje bij neerlegde. Alleen bewoners zijn lid van de wijkraad, die momenteel 8 leden telt. De twee grote subwijken zijn 

vertegenwoordigd, maar naar leeftijd en achtergrond is de wijkraad niet representatief. De wijkraad voert dit jaar 

campagne om bewoners op te roepen mee te doen en lid te worden. Op initiatief van deze wijkraad wordt onderzoek 

uitgevoerd naar de motieven van mensen om lid te worden van een wijkraad en om het lidmaatschap vroegtijdig te 

beëindigen. De ondersteuning van het opbouwwerk wordt in dit verband beoordeeld als onvoldoende.  

De eigen interesse is uitgangspunt voor lidmaatschap naast het niveau waarop iemand moet kunnen adviseren. 

Gestreefd wordt om de georganiseerde bewonersgroepen in het netwerk van de wijkraad te hebben. Wijkraadleden 

zitten zelf in de 2 grootste bewonersoverleggen in de wijk: BOL (Lunetten) en BOTH (Tolsteege-Hoograven). Om te weten 

wat er speelt, maakt de wijkraad gebruik van de organisatievormen van anderen. Zo haakt de wijkraad bijvoorbeeld aan 

bij de buurtpanels die het wijkbureau organiseert. De wijkraad bewaakt dan het nakomen van de afspraken. De wijkraad 

kiest voor een procesrol naast de rol van adviseur van het college. Partijpolitiek wordt nadrukkelijk niet bedreven. Wel is 

onlangs besloten om de adviezen in kopie te sturen naar de griffie van de gemeenteraad.  

Veel energie wordt gestopt in de wijkraadplegingen – zoals jongeren in Lunetten en de introductie van de Wmo - waarbij 

niet alleen bewoners maar ook maatschappelijke organisaties worden betrokken.  

Het wijkbureau wijst de wijkraad op zaken die spelen en ook voor de wijk van belang kunnen zijn. De ondersteuning van 

het wijkbureau ervaart de wijkraad als zeer goed. Ook met de overige ondersteuningsmogelijkheden, met uitzondering 

van die van het opbouwwerk, kan de wijkraad goed uit de voeten. Met de wijkwethouder is naast de vergadering op het 

wijkbureau 2 keer per jaar, nooit een onderonsje.  

In 2007 en 2008 bracht de wijkraad respectievelijk 5 en 3 adviezen uit, het merendeel ongevraagd.  

Thema’s waar de wijkraad zich in 2008 over boog hadden betrekking op het samenvoegen van wijkbureaus, de Wet 

maatschappelijke ondersteuning en het actieplan luchtkwaliteit. De reactie op 2 van de 3 adviezen moet (gedeeltelijk) 

volgen.  

 

• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

De wijkraadpleging in het kader van de Wmo. Wijkspecifieke adviezen zijn onderschreven en/of deels overgenomen. Er 

is een boekje gemaakt met 17 aanbevelingen voor het College en partners in de wijk.  

De vestiging van een watergebonden aannemer lijkt een klein onderwerp, maar was heel belangrijk voor de wijk.  



 49 

  

• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

Een kleine wijkraad is kwetsbaar. Sociaal zwakkere buurten mogen niet ondersneeuwen.  

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knop ‘successen vieren’ (7) op het dashboard ingedrukt: wijkraad Zuid mag trots zijn op de impact van de 

wijkraadpleging in het kader van de Wmo. Concentreer je op de knoppen ‘wijk centraal’ (1) en ‘gedeelde verwachtingen’ 

(2): uitdaging voor wijkraad Zuid is om meer en andersoortige bewoners als lid te binden en daarbij de 

ondersteuningsmogelijkheden te benutten. Uitdaging is ook om binnen de driehoek te bespreken hoe de wijkraad 

invulling geeft aan de procesrol in participatie.  

 

WWWWIJKRAAD LEIIJKRAAD LEIIJKRAAD LEIIJKRAAD LEIDDDDSCHE RIJNSCHE RIJNSCHE RIJNSCHE RIJN    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

    

� van de wijk en haar bewoners (circa 19.000 ) 

Leidsche Rijn is de jongste wijk van Utrecht en het grootste uitbreidingsgebied, waaraan nog steeds gebouwd wordt. De 

bevolking telt veel jonge gezinnen met kinderen. Ook is er een toenemend aantal ouderen. Sociaal-economisch is de 

wijk sterk, met veel inwoners met een hoog opleidingsniveau en een relatief lage werkloosheid. Naar herkomst benadert 

de wijk het stedelijk gemiddelde. 

Veel aandacht gaat uit naar de verkeersituatie in de wijk. De scores op schoon, heel en veilig zijn duidelijk hoger dan in 

Utrecht als geheel. Ondanks het feit dat de meeste bewoners nog maar kort in de wijk wonen, is de sociale samenhang 

toch net iets bovengemiddeld in vergelijking met de stad. 

 

� van de wijkraad en haar werkwijze 

Leidsche Rijn heeft een vrij kleine wijkraad van 7 tot 8 leden. Af en toe zijn er wat personele wisselingen.  

De wijkraad heeft moeite om leden te werven; veel bewoners zijn drukbezette tweeverdieners. Niet alle subwijken zijn in 

de wijkraad vertegenwoordigd. Leidsche Rijn centrum en Papendorp hebben (nog) geen bewoners en zijn dus niet 

vertegenwoordigd. Ook het grote aantal kantoren in de wijk is niet weerspiegeld in de wijkraad. Er zijn echter goede 

contacten met veel groeperingen in de wijk.  
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Voor bewoners is de positie van de wijkraad vaak niet duidelijk; de wijkraad wordt vaak gezien als een verlengstuk van 

de gemeente. 

De wijkraadplegingen krijgen vorm als debatten: daardoor worden de meest belanghebbenden en deskundigen intensief 

betrokken. De wijkraadplegingen worden gebruikt om op problemen te anticiperen: b.v. de komst van veel ouderen in 

de wijk en de ontwikkeling van De Woerd –waarbij onvoldoende voorzieningen waren opgenomen. 

Leidsche Rijn kent een meer informele werkwijze, waarbij ambtenaren van tevoren worden geconsulteerd en neuzen 

vooraf in dezelfde richting worden gezet. Het wijkbureau verleent daarbij een hele goede ondersteuning.  

De wijkraad probeert problemen te voorkomen in plaats van op te lossen. Daarom zoeken ze ook vroegtijdig het contact 

met de gemeente over onder meer bouwplannen. Dat is ook het voordeel van de wijkraad boven andere 

bewonersinitiatieven: de wijkraad wordt, in haar formele positie, vroegtijdig bij de planvorming betrokken. Individuele 

bewoners(groepen) zijn vaak te laat op de hoogte van de plannen. 

 

In 2007 werden 5 adviezen uitgebracht, in 2008 waren dat er 3. De adviezen hebben betrekking op een breed scala van 

onderwerpen. Opvallend is dat er nog nooit een formele adviesaanvraag is gedaan; wel vraagt het wijkbureau aandacht 

voor bepaalde vraagstukken. Met de wijkwethouder zijn er niet veel contacten. Reacties op de formele adviezen laten 

lang op zich wachten. 

 

• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

De opbrengsten van de wijkraadpleging over jongeren en het daarop volgende debat “Check je plek” zijn direct in 

uitvoering genomen. Het wijkbureau heeft concrete toezeggingen gedaan, waaronder de realisatie van een bioscoop. 

De wijkraad heeft met succes aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom scholen en de faciliteiten voor 

fietsers. De fietsbrug naar Oog in Al was een mooi voorbeeld hoe twee wijkraden kunnen samenwerken.  

 

• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

Een kleine wijkraad is kwetsbaar en de diversiteit aan belangen in Leidsche Rijn is groot. 

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knop ‘communicatie’ (6) op het dashboard ingedrukt: wijkraad Leidsche Rijn is succesvol in de informele relatie 

met de gemeente. Concentreer je op de knoppen ‘de wijk centraal’ (1) en ‘kwaliteit’ (3): uitdaging voor wijkraad Leidsche 

Rijn is om meer bewoners als lid te binden en te informeren over de mogelijkheden van de wijkraad. En om naast de 
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succesvolle informele werkwijze steviger in te zetten op de formele adviesrelatie: Welke onderwerpen vragen om een 

“gang langs de wijkraad”? Wat doet de gemeente met de uitgebrachte adviezen? Het contact tussen de wijkraad en de 

gemeente mag niet vrijblijvend zijn. 

 

WWWWIJKRAAD NOORDWESTIJKRAAD NOORDWESTIJKRAAD NOORDWESTIJKRAAD NOORDWEST    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

    

� van de wijk en haar bewoners (circa 40.000) 

Noordwest, de grootste wijk van Utrecht, kent duidelijke probleemwijken: Zuilen Oost en Ondiep hebben de status van 

krachtwijk en de gehele wijk valt onder het Grotestedenbeleid. Grote delen zijn urgentiegebied in het 

veiligheidsprogramma. Bewoners van Noordwest zijn gemiddeld minder tevreden over hun buurt. Het rapportcijfer 6,2 

als 

algemeen buurtoordeel ligt een stuk lager dan de 7,0 die de gemiddelde Utrechter aan zijn buurt 

geeft. Bijna 40% van de bewoners van Noordwest voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is 

hoog vergeleken met het stadsgemiddelde van 29%. Noordwest is –met uitzondering van Zuilen West- een sociaal-

economisch zwakke wijk, met veel werkloosheid, lage opleidingsniveaus en veel mensen uit allochtone 

bevolkingsgroepen. Zuilen was voorheen een zelfstandige gemeente met een historische kern. 

 

� van de wijkraad en haar werkwijze 

De wijkraad Noordwest telt 13 leden, die zich in 3 werkgroepen buigen over de subwijken. Vooral Ondiep is 

ondervertegenwoordigd. De wijkraad telt veel jongeren en vrouwen, maar slechts een allochtoon. 

Verschillende ondernemers doen actief mee binnen de werkgroepen. Binnen de wijkraad blijkt ook de diversiteit van de 

wijk: Ondiepers hebben hun hart op de tong en komen voor zichzelf op; bewoners van Zuilen zijn vaak wat hoger 

opgeleid en kijken naar het bredere belang van de wijk. De kwaliteit van de wijkraad is goed; er zijn mensen die 

deskundig zijn op bepaalde terreinen en die dit ook weten te vertalen in een gedegen en realistisch advies. 

Noordwest werkt aan meer participatie in en via de wijkraad, o.a. door de bewonersorganisaties te faciliteren. Daarmee 

voorkom je dat elke bewonersorganisatie steeds opnieuw het wiel moet uitvinden, de weg naar de gemeente moet 

vinden en actieve bewoners in de wijk moet zoeken. De wijkraad onderhoudt goede contacten met de wijknetwerken, 

weet wat er speelt en laat afwijkende opvattingen binnen de wijk ook doorklinken in de adviezen. De wijkraad brengt 

steeds vaker ongevraagd advies uit, om op die manier het beleid tijdig te kunnen beïnvloeden en zaken onder de 
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aandacht te brengen die niet bekend zijn bij de gemeente. De ervaring is dat de gemeente serieus kijkt naar de 

adviezen, maar deze niet altijd (meer) kan overnemen. Voor de wijkraad betekent dit: vroegtijdig advies uitbrengen en 

ervoor zorgen dat je adviezen realistisch zijn. De indeling in drie regionale werkgroepen functioneert goed: de leden 

kunnen zich oriënteren op een subwijk die ze goed kennen, maar waarvan ze de problemen vervolgens wel in hun 

samenhang moeten bekijken. 

De marketing van de wijkraad en het wijkbureau is niet goed; bewoners weten niet waar ze met hun wensen of klachten 

terecht moeten. De wijkraad wordt door veel bewoners gezien als een verlengstuk van de gemeente en soms ook op die 

manier gebruikt door de gemeente. Het informeren van de wijkraad betekent echter niet dat alle 40.000 wijkbewoners 

zijn geïnformeerd; het is geen instrument voor massacommunicatie. 

 

Er is goed contact met de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Voor de gemeente is het wel duidelijk dat je niet 

om de wijkraad heen kan als het gaat om burgerparticipatie. Tijdens regelmatige gesprekken wordt over en weer 

informatie uitgewisseld en geeft de gemeente uitleg over de gemaakte keuzes. De schriftelijke reacties van de gemeente 

laten echter lang op zich wachten en gaan inhoudelijk nauwelijks op de adviezen in; veeleer wordt verwezen naar nota’s 

die in algemene zin ingaan op de aangesneden problematiek. De wijkraadplegingen komen niet echt goed uit de verf. 

Meestal krijgen zij vorm als enquête over een onderwerp of een subwijk waarover de wijkraad niet genoeg weet. In 

Ondiep werd een wijkraadpleging gehouden naar aanleiding van de krachtwijkanalyse, waar de wijk zich niet in kon 

vinden. Het grote probleem bleek te liggen in de communicatie. 

 

In 2007 werden 3 adviezen uitgebracht; in 2008 waren dit er 5. Onderwerpen zijn communicatie en participatie, 

economie en bedrijvigheid en de vraag welke typen woningen in de wijk gebouwd moeten worden en hoe zich dat 

verhoudt tot de omgeving. De wijkraad zou graag zien dat het College de wijkraad uitnodigt om adviezen te geven. Er 

lopen grote bouw- en verkeersprojecten en programma’s zoals de krachtwijken die zich hier voor lenen.    

 

• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

Belangrijk wapenfeit was het maken van nieuwe afspraken over de leefbaarheidbudgetten. Gemeenten en de partners in 

de wijk gaan daar sindsdien heel serieus en open mee om.  

Dit geldt indirect ook voor het advies over de verbetering van de participatie bij bouwprojecten. Dit advies vormde de 

ondersteuning en aanvulling van het advies over de participatie bij bouwprojecten van wijkraad West. Deze wijkraad 

baseerde het advies op een wijkraadpleging over participatie bij verschillende bouwprojecten in de wijk. Mede op basis 
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van beide adviezen zijn nieuwe spelregels met de gemeente afgesproken. Noordwest heeft een sterk advies uitgebracht 

over luchtkwaliteit, waarmee de wijkraad laat zien een dermate complex onderwerp goed aan te kunnen. 

Belangrijk was zeker ook het advies om een poffertjeskraam te realiseren in het Julianapark, hoewel dit advies niet is 

overgenomen door de gemeente. 

 

• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

Noordwest heeft een deskundige wijkraad weten te formeren met mensen die voor het belang van hun wijk opkomen en 

hierover een gezonde dialoog aangaan met de gemeente. 

De grootste valkuil is de afstand tot de bewoners, die de wijkraad associëren met de gemeente en niet goed weten te 

vinden. Een valkuil is ook de selectie van onderwerpen: de omvang van de wijk en verscheidenheid aan vraagstukken 

maken het noodzakelijk om prioriteiten aan te brengen. 

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knop ‘communicatie’ (6) op het dashboard ingedrukt: wijkraad Noordwest heeft goede contacten met de 

wijknetwerken, verschillende doelgroepen en verschillende bewonerscomités. Concentreer je op de knoppen ‘de wijk 

centraal’ (1), ‘kwaliteit’ (3) en ‘timing’ (4): uitdaging voor wijkraad Noordwest is om zich te profileren als een club van en 

voor wijkbewoners en om meer te doen met wijkraadplegingen dan het uitzetten van enquêtes.  

 

WWWWIJKRAAD OVERVECHTIJKRAAD OVERVECHTIJKRAAD OVERVECHTIJKRAAD OVERVECHT    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

    

� van de wijk en haar bewoners (circa 31.044) 

Overvecht is een grote woonwijk, waarbij het overgrote deel van de woningen bezit is van woningcorporaties. De wijk is 

gebouwd in jaren 60 en 70. Daarvoor was het weiland. Groot Winkelcentrum Overvecht is na het stadscentrum het meest 

in trek als winkelgebied. 

Er is veel groen: er zijn 3 grote parken en 3 forten en het grenst aan het Noorderpark.  

De bevolkingssamenstelling is divers, met veel jonge en veel oude mensen. De opleidingen en de inkomens zijn laag en 

er is een relatief hoge werkloosheid. 

De gehele wijk is een krachtwijk. Veiligheid, werk en inkomen zijn belangrijke problemen. 

Het gebied bij de Gagel en Spoorzone is herstructureringsgebied. 



 54 

Ondanks de problemen willen de meeste bewoners graag in hun wijk blijven wonen 

 

� van de wijkraad en haar werkwijze 

Overvecht heeft een grote en divers samengestelde wijkraad: 16 leden, waarvan 7 mannen en 9 vrouwen, verschillende 

culturen (Surinaams, Turks, Marokkaans). Het is een vrij stabiele wijkraad met een goede sfeer. Het opleidingsniveau en 

de inzet verschilt enorm. Het schrijven van de adviezen ligt voor een groot deel op het bord van het dagelijks bestuur. 

De wijkraad is redelijk representatief als het gaat om de formele criteria als leeftijd, etniciteit en zowel bewoners als 

ondernemers. Bij het zoeken van nieuwe leden screent de wijkraad nu ook op adviesvaardigheden. Ze zoeken naar iets 

beter opgeleide bewoners die een affiniteit met de vergadercultuur hebben. Het is moeilijk om leden te werven. De 

onkostenvergoedingen dekken de kosten niet. 

De wijkraad Overvecht is georganiseerd in 10 werkgroepen: gemeentelijke activiteiten, veiligheid, verkeer, 

wijkraadspeiling (braderieën), jeugd en jongeren, herstructurering, cultuur, gezondheidszorg, nieuwe kandidaten, 

publiciteit. Er is structureel overleg met het wijkbureau, vlak daarna met het DB van de wijkraad en 2 weken later 

wijkraadvergadering. Raadsleden krijgen een kopie van de adviezen en zijn welkom bij de vergaderingen. 

De leden van de wijkraad hebben nauw contact met de verschillende wijknetwerken en weten daardoor goed wat er 

speelt. De verhouding met het bewonersplatform was lange tijd wat gespannen. Inmiddels zijn heldere afspraken 

gemaakt over de taakafbakening; platform en wijkraad zijn verschillende instituten met eigen bevoegdheden. Er wordt 

wel informatie uitgewisseld, maar de wijkraad is geen doorgeefluik van het platform. De wijkraad geeft alleen eigen 

adviezen. 

De meeste adviezen worden ongevraagd uitgebracht. Zo is ongevraagd advies uitgebracht over het WAP. De gemeente 

vond het niet nodig om hierover advies aan te vragen omdat de wijkraad al had geadviseerd over de Pechtold-gelden. 

Het advies over het Wijk Actieplan Overvecht had vooral betrekking op de organisatie en op de positie van de 

wijkmanager – waar de gemeente nu inderdaad aandacht aan heeft besteed. 

Ook in het geval van de randweg –een onderwerp waarvoor de gemeente zich niet primair verantwoordelijk voelde- is 

ongevraagd advies uitgebracht. De wijkraad vond dit belangrijk, want de randweg heeft alles te maken met luchtkwaliteit 

en leefbaarheid. 

De reacties van de gemeente zijn erg politiek-strategisch. Soms komt er, na lang wachten, een briefje “dat ze er iets 

mee hebben gedaan”. De wijkraad is soms een beetje een excuustruus. Plannen –zoals voor De Gagel en de Spoorzone- 

worden aangekondigd bij een vertegenwoordiging van de wijkraad, maar worden niet toegelicht deze in de wijkraad zelf, 

zodat ook bewoners er kennis van kunnen nemen. De wijkwethouder komt 2 keer per jaar op bezoek, maar weet 
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onvoldoende van de inhoudelijke thema’s zoals herstructurering. De afstemming tussen stedelijke diensten en tussen 

wethouders laat sterk te wensen over. 

Een treffend voorbeeld is hoe is omgegaan met de wijkraadpleging 2006. Bewoners gaven duidelijk aan dat zij behoefte 

hadden aan een multifunctioneel centrum – en dat was ook het advies. De gemeente heeft op dit advies gereageerd door 

de opening van Kunsthuis Stefanus. De wijkraad is daar erg blij mee, maar het is NIET wat ze wilden hebben. Stefanus 

heeft geen horeca en een erg beperkte bioscoopfunctie. Als het goed is, komen er overigens wel functies bij.  

 

In 2007 werden 4 adviezen uitgebracht, in 2008 3. Adviezen betroffen het wijkinformatiepunt annex Wmo-loket, regels 

over het leefbaarheidbudget, de organisatie van het WAP, de Noordelijke Randweg en leefbaarheid, het experiment 

woningtoewijzing, onrechtmatige kamerverhuur en de planvorming rondom De Gagel. Het advies over onrechtmatige 

kamerverhuur (huisjesmelkers) wordt vaak benoemd als een stokpaardje van een van de leden. Toen het probleem zich 

op steeds meer plekken in de wijk ging voordoen, was het gerechtvaardigd om hierover een wijkraadadvies uit te 

brengen.  

 

Wijkraadplegingen vinden jaarlijks plaats in de vorm van enquêtes, in 2007 over jongeren en in 2008 over veiligheid. In 

2009 gaat Overvecht de wijkraadpleging gebruiken om de communicatie met de bewoners vorm te geven en de wijkraad 

beter bekend te maken. 

 

• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

De adviezen zijn van een hoog niveau, vindt ook de gemeente. Hoewel niet alle adviezen worden overgenomen en de 

wijkraad de waarde van het advies voor beleid graag verduidelijkt wil hebben, is er vaak sprake van doorwerking, op de 

ondertunneling van de Noordelijke Randweg na:  

- Het advies over het Wijk Actieplan Overvecht heeft geleid tot meer aandacht voor de communicatie en de 

organisatie. 

- Het advies over de WMO heeft geleid tot belangrijke verbeteringen in de loketten. 

- Kunsthuis Stefanus is nog niet echt een multifunctioneel centrum, maar krijgt wel meer functies. 

Zorgpunt blijft de beschikbaarheid van een locatie voor spoedeisende hulp. 
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• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

Opmerkelijk bij de wijkraad Overvecht is de grote omvang, goede representativiteit en brede vertakking in werkgroepen. 

De adviezen worden echter voor een belangrijk deel geschreven door een klein en zeer actief DB. De wijkraad zal moeten 

investeren in verbreden van de kennis en de adviesvaardigheden. Mogelijk kan het nuttig zijn om daarbij ook het hoge 

aantal werkgroepen onder de loep te nemen, hoewel de wijkraad hier zelf waarde aan hecht met het oog op een brede 

inhoudelijke ontwikkeling.  

  

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knop ‘de wijk centraal’ (1) op het dashboard ingedrukt: de wijkraad Overvecht is breed samengesteld en goed 

aangesloten op wat er speelt in de wijk. Concentreer je op de knop ‘kwaliteit’ (3): uitdaging voor wijkraad Overvecht is 

om de kennis en de adviesvaardigheden onder de leden te verbreden en daarbij de ondersteuningsmogelijkheden te 

benutten die er zijn. 

 

WWWWIJKRAAD VLEUTEN IJKRAAD VLEUTEN IJKRAAD VLEUTEN IJKRAAD VLEUTEN ----        

DE MEERNDE MEERNDE MEERNDE MEERN    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

    

� van de wijk en haar bewoners (circa 36.000) 

Vleuten –de Meern is geen wijk, maar meer een administratieve eenheid van een aantal dorpskernen en een grote 

nieuwbouwwijk – die nog een grote bouwopgave heeft. De 12 afzonderlijke kernen hebben elk hun eigen voorzieningen 

op het gebied van verkeer, jongeren en groen. De wijk is eerst in 2001 als zodanig benoemd. Er is veel rust, ruimte en 

schoonheid en wordt door de bewoners erg gewaardeerd. 

De laatste jaren is er een toename van stedelijke problematiek. Er is meer overlast en mensen worden minder tevreden 

over de openbare ruimte. 

 

� van de wijkraad en haar werkwijze 

De wijkraad telt 17 leden, ondergebracht in 3 werkgroepen die aansluiten bij de portefeuilles van de wijkmanager en zijn 

assistenten. Deze werkgroepen zijn: Openbare Ruimte en Integrale Ontwikkeling, Bereikbaarheid en Sociale Kwaliteit, 

Publieksdienstverlening en lokale democratie. Vrouwen en jongeren zijn ondervertegenwoordigd. Wel zijn er twee 

Marokkaanse leden.  
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De leden zijn vooral persoonlijk, vanuit hun eigen woonsituatie gedreven, maar worden via de inhoudelijke indeling in 

werkgroepen genoodzaakt om het wijkbelang centraal te stellen. In deze wijkraad spelen lokale (dorps)belangen een 

grote rol; het is de groep als geheel die deze verschillende belangen moet verenigen.  

De wijkraad onderhoudt intensieve contacten met bewonersorganisaties. Sommige adviezen worden zelfs door 

bewonersorganisaties geschreven – maar dan wel door de wijkraad getoetst voor ze worden doorgestuurd. 

Ook zijn er intensieve contacten met de gemeenteraad, zodat adviezen soms eerder bekend zijn bij raadsleden dan bij 

het College. 

 

De verhouding met de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) verloopt moeizaam. Er is geen dialoog met het wijkbureau en 

de wijkwethouder. De wijkraad kan veel eerder en veel vaker het contact opzoeken met het wijkbureau en vice versa. Het 

wijkbureau zit nu vaak in de beklaagdenbank en wordt niet uitgenodigd om het gesprek aan te gaan of de verbinding te 

leggen met stedelijke diensten. 

Bij de gemeente komt de wijkraad over als een doorgeefluik van lokale actiegroepen, waar de gemeente ook al 

afzonderlijk mee praat. 

Voor een samengestelde wijk als Vleuten – de Meern is het ook moeilijk om te spreken over het wijkbelang. Over het 

thema verkeer heeft de gemeente een participatieproces doorlopen met alle buurten, die soms tegenstrijdige belangen 

hebben. De wijkraad kan hierin geen positie kiezen; het door de wijkraad uitgebrachte advies doet, naar de mening van 

de gemeente, geen recht meer aan de belangen van de buurten. 

Voor de bewoners is de wijkraad abstract en ver weg; zij zullen in eerste instantie de buurtcomités opzoeken. 

 

In Vleuten – de Meern wordt het merendeel (60%) van de adviezen gevraagd door het College; de rest komt op vanaf het 

buurtniveau. 

De gemeente reageert niet, laat en niet inhoudelijk op de adviezen en legt de meeste adviezen ook naast zich neer. Dit 

roept veel frustratie op bij de leden van de wijkraad – en verklaart de sterke afname van het aantal uitgebrachte 

adviezen. De gemeente komt de spelregels niet na en daarom voelt de wijkraad zich niet serieus genomen.  

In 2007 werden maar liefst 18 adviezen uitgebracht; in 2008 is dit teruggelopen tot slechts 3. De grote meerderheid van 

de adviezen gaat over bestemmingsplannen. In veel gevallen betreft het hier zienswijzen die ook al langs andere wegen 

bij de gemeente belanden.     
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• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

De wijkraad kan, ondanks het grote aantal uitgebrachte adviezen, weinig successen laten zien. De grote hoeveelheid 

nieuwbouw en de instroom van nieuwe bewoners hebben grote consequenties voor de bestaande bewoners. De 

gemeente lijkt hier echter weinig aandacht voor te hebben: er is nog steeds geen begraafplaats en ook het advies over 

een geluidsscherm bij Leidsche Rijn werd niet opgevolgd. 

 

• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

De wijkraad Vleuten – de Meern staat voor een ingewikkelde opgave, doordat de belangen van een groot aantal kernen 

moeten worden verenigd die eigenlijk niet zoveel met elkaar hebben. Daarbij bestaan twee risico’s:  

- Enerzijds kan de wijkraad zich teveel laten leiden door bewonerscomités en adviezen ongeclausuleerd 

doorsturen. Voor de verhouding met de afzonderlijke kernen is dit het beste, maar de wijkraad mist hier zijn 

toegevoegde waarde en zal vaak nul op het rekest krijgen bij de gemeente.  

- Anderzijds kan de wijkraad blijven zoeken naar het gemeenschappelijk “wijk”belang. Ook aan deze keuze is 

weinig eer te behalen: adviezen worden ontdaan van “couleur locale” en de wijkraad verschuift (te)veel naar de 

positie van de gemeente.  

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knop ‘creativiteit’ (5) op het dashboard ingedrukt: wijkraad Vleuten-De Meern staat voor de bijzondere opgave 

om 12 kernen te bedienen en dat vergt een enorme lenigheid in denken. Concentreer je op de knoppen ‘gedeelde 

verwachtingen’ (2), ‘kwaliteit’ (3) en ‘timing’ (4): uitdaging voor wijkraad Vleuten-De Meern is om zich met de gemeente 

te heroriënteren op de positie van deze wijkraad. In ieder geval is duidelijk dat veel meer de dialoog moet worden 

opgezocht, waarbij de wijkraad en het wijkbureau open en eerlijk bespreken wat de plannen zijn voor het gebied, over 

welke onderwerpen advisering zinvol is en wat er in de uitvoering gebeurt met de uitgebrachte adviezen.  
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WWWWIJKRAAD ZUIDWESTIJKRAAD ZUIDWESTIJKRAAD ZUIDWESTIJKRAAD ZUIDWEST    

• KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

    

� van de wijk en haar bewoners (circa 35.000 ) 

De wijk Zuidwest bestaat uit de subwijken Kanaleneiland, Rivierenwijk/Dichterswijk en Transwijk. Er zijn sterke 

verschillen: de Rivierenwijk staat bekend als een dorp in de stad, terwijl Kanaleneiland samen met Transwijk één van de 

40 krachtwijken is. 

De veiligheidssituatie in Kanaleneiland is zorgelijk. Wel is de ervaren overlast van jongeren in het afgelopen jaar sterk 

gedaald. De subwijk kent wel weer een grote toename van de woninginbraken. 

Bewoners van Zuidwest beoordelen de kwaliteit en onderhoud van de openbare ruimte lager dan 

op stadsniveau het geval is. De sociale cohesie scoort volgens de bewoners geen voldoende. De sociale samenhang is 

voor Kanaleneiland het laagst (4,4). In Rivierenwijk/Dichterswijk ligt het cijfer gelijk aan het stadsgemiddelde. 

Zuidwest kent een bovengemiddeld aandeel werkzoekenden. Kanaleneiland springt daar negatief 

uit. Ondanks een daling van werkzoekenden sinds 2004 zoeken nog steeds twee keer zoveel inwoners van 

Kanaleneiland naar een betaalde baan dan gemiddeld in de stad. Kanaleneiland kent het hoogste percentage allochtonen 

van de stad – dit in tegenstelling tot de andere subwijken, waar juist weer weinig allochtonen wonen. 

 

� van de wijkraad en haar werkwijze 

De wijkraad Zuidwest bestaat uit 18 zeer actieve leden, die een afspiegeling vormen van alle 4 de subwijken, meest 

bewoners, maar ook mensen die er alleen werken. Steeds meer mensen, jong en oud, maar nog te weinig allochtonen, 

schuiven aan en willen lid worden. 

De wijkraad heeft de afgelopen tijd veel veranderd in de werkwijze, waardoor de vergaderingen aantrekkelijker zijn voor 

bewoners en vrijwilligers. De opgave is om het werk van de wijkraad laagdrempelig te houden, ook voor de allochtone 

bevolking. De notulen worden niet op de vergadering behandeld, er zijn presentaties van andere partijen tijdens de 

bijeenkomsten en er wordt behandeld wat de bewoners belangrijk vinden. Vragen moeten van tevoren worden 

rondgemaild, zodat iedereen goed voorbereid een vergadering ingaat. Vroeger waren er “formele” werkgroepen. Nu 

nemen ad hoc gevormde groepjes leden onderwerpen op zich. 

De wijkraad besteedt veel aandacht aan een zorgvuldige voorbereiding. Geruchten uit de buurt worden eerst goed 

uitgezocht voordat er vragen over worden gesteld aan de gemeente. 
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Er zijn goede contacten met buurtnetwerken. Een netwerk als Doenja komt ook in de wijkraad praten. Heel veel leden 

zoeken in de buurten aansluiting met de wijknetwerken, zitten zelf in bewonersorganisaties of treden op in buurtpanels. 

Bij de bewoners bestaat enige huiver ten opzichte van de wijkraad, die vaak gezien wordt als een verlengstuk van de 

gemeente. Bewonerscomités zijn bang dat hun stem niet goed doorklinkt, dat de gemeente bij een gang langs de 

wijkraad denkt alle opvattingen uit de wijk te hebben gehoord. 

De wijkraad zoekt actief andere wijkraden op als het gaat om thema’s die meerdere wijken raken. Dat is bijvoorbeeld het 

geval bij luchtkwaliteit, verkeer, het verdwijnen van doktersposten en de samenvoeging van wijkbureaus. Iedere wijk 

moet een eigen dokterspost hebben en eigen wijkbureau als meldpunt/inlooppunt/1e aanspreekpunt. 

De formele reactie van de gemeente op adviezen laat erg lang op zich wachten, maar de gesprekslijnen zijn open. De 

terugkoppeling loopt nu over het algemeen wel goed, maar het is niet altijd duidelijk wat er inhoudelijk mee gebeurt. 

Het advies over sluiting van de Heycop kan niet direct in gemeentelijk handelen worden vertaald, maar speelt wel een 

belangrijke rol bij de verdere planvorming.  

Het wijkbureau is altijd graag bereid om nader uit te zoeken hoe het zit met de besluitvorming. Het wijkbureau is 

overigens sterk onderbezet; bewoners moeten lang wachten.  

In tegenstelling tot andere wijkpartijen heeft de wijkraad het WAP niet ondertekend. De wijkraad vond dat er veel meer 

focus moet komen op de uitvoering en heeft aangedrongen op een programmamanager – en die is er uiteindelijk ook 

gekomen. 

In 2004 ging de wijkraadpleging over Jongeren, in 2006 over Groen voor Poen, in 2007 over Veiligheid en in 2008 over 

“Verdieping in de ontmoeting”. Deze laatste ging over de vraag welke ontmoetingspunten mensen willen hebben, waarbij 

een journalist met camera de straat op ging: Je wil dat bewoners(organisaties) meer onderlinge contacten hebben, maar 

willen zij dat zelf ook?  

In 2009 gaat de wijkraad of door op het thema ontmoeting, of richten ze zich op de herstructurering. 

De wijkraadpleging is 1 van de onderdelen, maar zeker niet het enige. Zeker zo belangrijk is wat je direct van bewoners 

hoort. De wijkraadpleging is vooral om méér te weten te komen en is ook erg belangrijk voor de communicatie naar de 

bewoners. 

 

Zuidwest heeft in 2007 5 adviezen uitgebracht en 3 in 2008. Het College vraagt deze wijkraad nooit duidelijk om advies. 

De ongevraagde adviezen richten zich met name op de lokale leefbaarheid. De adviesrelatie heeft in Zuidwest veel meer 

een mondelinge vorm gekregen: samen er uit komen. Er is dan ook een goede relatie met de wijkwethouder, die de 

wijkraad benut om de urgentie en achtergronden van problemen te toetsen.  
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• WapenfeitenWapenfeitenWapenfeitenWapenfeiten    

Zuidwest is er in geslaagd om veel nieuwe leden te werven. Bewoners melden zich ook uit zichzelf aan. 

Wapenfeiten zijn de adviezen over herstructurering van Kanaleneiland, de WMO, luchtkwaliteit, de fly-over, de website 

en veiligheid. De wijkraad slaagt erin om er met de bewoners en de gemeente tot goede oplossingen voor problemen te 

komen. 

 

• ValkuilenValkuilenValkuilenValkuilen    

In de wijkraad Zuidwest is de nadruk verschoven van de formele adviesrol naar een procesrol, waarbij een open gesprek 

wordt gevoerd over zaken die de wijk aangaan. Een open gesprek met belangstellenden uit alle subwijken, mannen en 

vrouwen, jong en oud, maar helaas nog weinig allochtonen; een open gesprek ook met ambtenaren en politici. Een 

valkuil van deze informele en op samenwerking gerichte werkwijze is dat de rol van de wijkraad onvoldoende scherp 

wordt. Soms is het nodig om een vuist te maken naar de gemeente – of in ieder geval duidelijk en schriftelijk te 

formuleren wat de wijkraad wil. Voor de relatie met de bewoners is het belangrijk om duidelijk te maken dat de wijkraad 

geen verlengstuk van de gemeente is, maar een eigen –krachtig- adviesorgaan dat het wijkbelang naar voren schuift. 

 

• Tip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomstTip voor de toekomst    

Houd de knop ‘communicatie’ (6) op het dashboard ingedrukt: wijkraad Zuidwest mag trots zijn op het open en 

informele karakter, dat de wijkraad laagdrempelig maakt voor nieuwe leden en geïnteresseerde bewoners. Concentreer 

je op de knoppen ‘gedeelde verwachtingen’ (2) en ‘creativiteit’ (5): uitdaging voor wijkraad Zuidwest is om het bereik 

onder allochtone bewonersgroepen te vergroten en de adviesrelatie met het College helder en scherp te houden.    

 

 

 


