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Verslag van werkconferentie ‘’Gelijk speelveld 

voor wijkraden en bewonersinitiatieven’’ 
Op maandagavond 11 januari 2016 werd in de Doelenzaal van de bibliotheek een avond 

georganiseerd waarin we op zoek gingen naar een antwoord op de vraag of er een gelijk speelveld 

moest worden gerealiseerd tussen wijkraden en bewonersinitiatieven en zo ja, hoe dat gelijke 

speelveld er dan uit moest zien. 

Voor de avond waren tien bewonersinitiatiefnemers, tien wijkraadsleden, tien ambtenaren, alle 

gemeenteraadsleden en wethouder Jeroen van Spijk uitgenodigd. Uiteindelijk waren er 38 

deelnemers. 

Sascha Baggerman begeleidde de avond, die bestond uit een behandeling van verschillende 

stellingen in vijf groepen gevolgd door een plenaire terugkoppeling en een verdere discussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stellingen: 

1.Bewonersinitiatieven maken wijkraden overbodig en omgekeerd. 

2. Wijkraden zijn achterhaalde organen. 

3. Om continuïteit in het contact tussen gemeente en burgers te houden zijn wijkraden nodig. 

4. Bewonersinitiatieven moeten dezelfde toegang hebben tot (financiële) middelen als de wijkraden. 

5. Bewonersinitiatieven dienen aangemeld te worden bij de wijkra(a)d(en) van de wijk(en) waarop het initiatief 

betrekking heeft. 

6. De werkwijze en communicatie van de gemeente frustreert de ontwikkeling van de wijkraden en 

bewonersinitiatieven. 
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Terugkoppeling van het werken in de groepjes 

De zes stellingen zijn in de vijf groepen verdeeld. Elke groep kreeg twee stellingen toegewezen, maar 

had ook de vrijheid om meer stellingen naar keuze te behandelen 

Dit is de terugkoppeling door de groepen per stelling. 

 

1. Bewonersinitiatieven maken wijkraden overbodig en omgekeerd. 

‘Nee’ is het antwoord in de twee groepjes die stelling behandelden. Zowel wijkraden als 

bewonersinitiatieven zijn belangrijk. Samenwerken is de sleutel tot succes. 

Wijkraden moeten dienstbaar zijn aan bewonersinitiatieven 

Wijkraden kunnen bewonersinitiatieven op verschillende manieren een stap verder helpen. Zo stelt 

een initiatiefnemer: ‘’Wijkraden kunnen voor bewonersinitiatieven fungeren als poort naar de 

gemeente. Het is vaak lastig om te weten welke ambtenaren of afdelingen je kunnen helpen.’’  

‘’De twee kunnen elkaar juist versterken door te kijken waar je elkaar kan aanvullen’’, zegt een 

wijkraadslid. ‘’Ik zorg wel voor de vergunning en geld, maar verder ben ik niet goed in organiseren.’’ 

“In de wijkraden heb je mensen nodig die de wijk door en door kennen. Voor bewonersinitiatieven is 

dat minder belangrijk.” Dat wordt tegengesproken door een initiatiefnemer. De bewoners die een 

initiatief nemen kennen de wijk goed en daarom nemen zij een initiatief. 

Soms kunnen wijkraden het nemen van initiatieven ook stimuleren, maar of dit nodig is hangt erg af 

van over welke wijk het gaat. 

Er zijn helemaal niet zo veel initiatieven als wordt voorgesteld. Een wijkraadslid stelt dat de 

bewonersinitiatieven in zijn wijk op een hand te tellen zijn.  
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De verschillende functies van wijkraden 

Er kan, volgens een wijkraadslid, een onderscheid worden gemaakt tussen koude en warme functies. 

Bij koude functies gaat het over het meedenken met beleid van de gemeente.; bestemmingsplannen 

bijvoorbeeld. Bij warme functies gaat het veel meer om sociale activiteiten. 

Die koude kant wordt steeds minder belangrijk omdat het door technologie makkelijker wordt om 

doelgroepen te bereiken. Wijkraden zijn nog maar één van de actoren. 

Een wijkraadslid vertelt: ‘’Veel wijkraden zijn eigenlijk geen wijkraden maar meer actiecomités. Die 

zeggen dan voor de bewoners te praten. Dat is nogal wat!’’ 

Het verschil tussen wijkraden en bewonersnetwerken is diffuus 

Wijkraden ondernemen zelf heel veel activiteiten die in zekere zin ook zijn aan te merken als 

bewonersinitiatieven. 

Een wijkraadslid stelt: ‘’Wat betreft mate van organisatie zijn er ongeveer drie niveaus. Het eerste is 

een bewonersinitiatief, dat meestal eendimensionaal is. Het tweede is een wijkraad, dat is al een 

stuk breder. Nog een stap verder is een bewonersbedrijf een wijkonderneming of een 

buurtcoöperatie. ‘’ Het wordt steeds inclusiever en intensiever. Hierop zijn wel veel uitzonderingen.  

Zelden heeft een bewonersinitiatief dezelfde focus als een wijkraad. Meestal gaan 

bewonersinitiatieven maar over één thema. 

Moeilijke wijkraden 

‘’Verschil in kwaliteit hoor je gewoon’’, vertelt een wijkraadslid. 

Actieve bewoners moeten niet gedwongen worden in de uniformiteit van een wijkraad als zij actief 

willen zijn. Als er ergens geen wijkraad is is dat niet erg. Natuurlijk is het wenselijk, maar als het echt 

niet lukt mag op een vriendelijke manier de stekker eruit worden gehaald. De betrokkenheid is goed, 

dat voorop, maar als het niet gaat moet je er gewoon mee stoppen. Daar mag de gemeente best 

streng in zijn. 

In kwetsbare buurten hebben de wijkraden een grote rol. Zij zijn daar een belangrijke partner van de 

gemeente en dienen als de ogen en oren, maar niet de enige ogen en oren. In buurten met  andere 

uitdagingen kan een wijkraad van minder belang zijn. De Bomenbuurt in Noord heeft al jarenlang 

geen wijkraad meer, maar daar ontstaan wel initiatieven als de Leefstraat. Wijkraden zijn soms dus 

helemaal niet nodig. Sterker, een initiatiefnemer zegt: ‘’zonder wijkraden zullen meer 

bewonersinitiatieven ontstaan.’’  

2. Wijkraden zijn achterhaalde organen. 

‘’Ja en nee’’ zegt de ene groep en de andere groep zegt stellig ‘’nee’’. Je moet kwaliteit hebben. Gaat 

het niet goed dan moet de stekker eruit. Maar als het goed functioneert is het echt niet achterhaald. 

Wijkraden hebben echt veel kennis. ‘’Veel wijkraadsleden houden het langer uit dan ambtenaren en 

raadsleden’’, onderstreept gemeenteraadslid Sander van der Raadt. Die ervaring is een groot goed. 

We moeten niet het wiel opnieuw proberen uit te vinden. De kennis is er vaak al bij de wijkraad. 
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3. Om continuïteit in het contact tussen gemeente en burgers te 

houden zijn wijkraden nodig. 

De wijkraden zijn vaak een betrouwbare constante, maar nee, het hoeft niet vindt de enige groep die 

deze stelling behandelde. In grote lijnen zijn wijkraden continu en bewonersinitiatieven incidenteel. 

De wijkraden zijn de ogen en oren in de wijk en voor van alles kunnen zij benaderd worden.  

‘’Ook voor initiatieven is het handig om via de wijkraden te gaan’’, verklaren de initiatiefnemers van 
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. 
 
Een wijkraadslid concludeert ‘’als er een goed alternatief voor goed contact tussen buurtbewoners 

en de gemeente is zou dit goed kunnen, maar dit is er nog niet.’’ 

4. Bewonersinitiatieven moeten dezelfde toegang hebben tot 

(financiële) middelen als de wijkraden. 

‘’Niet mee eens en niet mee oneens’’ zegt de eerste groep. De tweede geeft een duidelijker nee .  

Er is maatwerk nodig. Daarvoor moet ruimte zijn. Dat zou kunnen in een wijkagenda waar ook ruimte 

is voor bewonersinitiatieven.  

Wijkraden zouden zelfs het geld voor initiatieven kunnen beheren als dat gewenst is, maar wederom 

is dienstbaarheid hier belangrijk. Het hoeft niet. Bewonersinitiatieven zouden in ieder geval absoluut 

niet naar de wijkraad moeten voor geld.  

De regie over financiële middelen moet wel bij de gemeente liggen. Die beslissingen moeten 

wijkraden  niet willen maken.  

‘’Er moet eigenlijk alleen gefinancierd worden als er iets gebeurt’’, wordt bovendien gesteld. Zorg er 

voor dat je denkt over het effect van het geld dat je uitgeeft: ‘’liever 1.000 euro voor een buurtfeest 

dat veel mensen bereikt dan 10.000 euro voor huur van een ruimte waar alleen de wijkraad af en toe 

gebruik van maakt.’’ 

Wijkraden mogen veel niet doen van hun budget. Dat is belachelijk als je er over nadenkt. We mogen 

geen clownspak kopen, maar het wel tien keer huren. Wijkraden doen verschillende dingen met het 

budget. Soms gaat een groot deel op aan het buurtkrantje en soms aan accommodatie en andere 

wijkraden zijn weer geld kwijt voor professionele ondersteuning, notulisten bijvoorbeeld.  Wijkraden 

zijn wel creatief en richten aparte stichtingen buiten de wijkraad op. ‘’er zou ontschot moeten 

worden’’, wordt geconcludeerd. Het is helemaal niet nodig om veel te reguleren. Veel wijkraden 

houden veel budget over en willen helemaal geen gebruik te hoeven maken van geld van de 

gemeente. ‘’Het is eigenlijk doodzonde dat er geld wordt teruggestort’’, wordt geconcludeerd.  

Dat is misschien te voorbarig. Iemand anders zegt namelijk: ‘’het is niet de bedoeling dat het geld 

terug van de wijkraden afgaat ten gunste van bewonersinitiatieven. Delen van het wijkraadbudget 

gaan nu naar initiatieven: niet optimaal, want je deelt één budget op in twee doelen.’’ 

Het is moeilijk om te generaliseren. Wat de wijkraad moet doen is erg afhankelijk van de buurt. 
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Er gebeurt ook heel erg veel zonder dat er gemeentegeld aan te pas komt. 

5. Bewonersinitiatieven dienen aangemeld te worden bij de 

wijkra(a)d(en) van de wijk(en) waarop het initiatief betrekking heeft. 

‘’Nee, dit klinkt als een verplichting en dat moet voorkomen worden, maar het is wel handig’’, is het 

antwoord van de groep die de stelling behandelde. ‘’Wijkraden zouden aan bewonersinitiatieven 

moeten vragen: Wat heb je van ons nodig? Dan kijken wij of we kunnen helpen.’’ Wijkraden mogen 

advies geven aan bewonersinitiatieven, maar zij moeten het niet gaan overnemen. Een wijkraadslid 

zegt: ‘’het is niet de bedoeling dat de wijkraden baasje gaan spelen over bewonersinitiatieven.’’  

 

6. De werkwijze en communicatie van de gemeente frustreert de 

ontwikkeling van de wijkraden en bewonersinitiatieven. 

Het contact tussen de gemeente, wijkraden en bewonersinitiatieven is meestal goed, maar bij 

complexere, wijkoverstijgende zaken wordt het lastig en kan het contact minder prettig verlopen. 

Over het algemeen is de gemeente geen frustrerende partner. 

Plenaire discussie 

Wijkraden verschillen erg van elkaar en nemen verschillende rollen aan.  Dat moet ook omdat de 

wijken in Haarlem erg van elkaar verschillen. De gespreksleider stelt een aantal vragen die tot een 

discussie leiden. 

‘’Wat moet de voorkeur krijgen. Bewonersinitiatieven of wijkraden, 

als het gaat om de schaarse middelen van de gemeente?’’ 

Een wijkraadslid antwoordt: ‘’eigenlijk is er helemaal geen schaarste. Het gebeurt nooit dat iets niet 

door kan gaan als er geen geld is. Voor een goed initiatief is vaak trouwens bijna geen geld nodig. We 

zien dat er elk jaar geld over blijft. Waarom moet er dan een keuze worden gemaakt tussen 

wijkraden en bewonersinitiatieven?’’ ‘’Of de budgetten zijn te hoog of ze zijn te onbekend’’, valt een 

ambtenaar bij. 

Het wordt opgenomen voor de wijkraden: ‘’soms kosten dingen nou eenmaal veel geld. Een 

kantoortje, of een krantje. Nou ja, dat hebben wij ook nodig en wij gebruiken het ook goed.’’ Maar 

het kan ook anders. Een betrokken bewoner stelt dat de wijkraad in zijn buurt hun kantoor juist heeft 

opgeven. Dat scheelde erg veel geld dat nu veel beter ingezet kan worden. ‘’Dat is dan jullie keuze’’, 

wordt gereageerd. ‘’Wij gebruiken die ruimte goed en hebben zo’n plek nodig.  Wij zetten ons 

misschien wel 20 uur per week in voor de wijk en wij kosten helemaal niets. Dan moet het ons wat 

betreft accommodatie in ieder geval makkelijk gemaakt worden.’’ Dit pleit voor meer keuzevrijheid 

aan de wijkraden. In verschillende wijken moeten verschillende afwegingen worden gemaakt. ‘’De 

schotten die er nu zijn moeten veel minder worden!’’ 
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‘’Veel dingen gaan wel ad hoc. Hoe kan het hele jaar geld beschikbaar zijn voor goede ideeën, vraagt 

een initiatiefnemer zich af?’’ 

‘’Zou daarbij die wijkagenda helpen?’’ 

‘’Als die wijkagenda dan maar samen wordt opgesteld. Bovendien moet je het als instrument 

aanbieden, maar zeker niet verplichten. ’’Weet wat je vraagt’’, valt een wijkraadslid bij. ‘’Dit is 

allemaal vrijwillige inzet. Dat gezegd hebbende… het zou wel handig zijn. ‘’Het is een mooi 

instrument’’, reageert een derde, ‘’maar alleen als we ons er echt aan houden. Dat geldt trouwens 

ook voor de gemeente.’’ 

‘’Kunnen sommige wijkraden opgeheven worden?’’ 

‘’Kijk eerst wat mogelijk is. Misschien kan met weinig middelen de wijkraad weer stevig in het zadel 

worden geholpen. Schakel ook vooral welzijnsorganisaties in. Als het allemaal niet lukt is het ook niet 

erg. ’’ Een ander wijkraadslid zegt: ‘’Volgens mij is een wijkraad voor iedere wijk een pré.’’ 

Een initiatiefnemer houdt een spiegel voor en zegt: ‘’ik beproef een beetje dat we in het negatieve 

zitten. Samen optrekken zorgt voor energie. Het moet niet gaan over strijd, maar het moet juist 

constructief zijn! Bewoners moeten een stukje hulp krijgen als ze het niet lukt. Het moet én én! 

Wijkraden moeten daarin faciliteren.’’ Deze opmerking kan rekenen op applaus uit de zaal. 

‘’Is er dan een gelijk speelveld nodig?’’ 

‘’Er is vooral duidelijkheid nodig’’, zegt een eerste wijkraadslid. Een tweede wijkraadslid voegt toe: 

‘’Wat ook nodig is, is om elkaar te inspireren en om van elkaar te leren. We zouden vaker bij elkaar 

moeten komen, maar dan wel over praktische zaken, zoals communicatie.’’ 

‘’Wat betreft bewonersinitiatieven. Daarin moet niet te streng worden gedaan. Het moet makkelijk 

van de grond komen. Werk ze in ieder geval niet tegen’’, zegt een initiatiefnemer. ‘’We moeten 

inderdaad niet te streng zijn. Waarom mag er niet een hapje en drankje bij activiteiten. Wij weten 

best wel wat goed is. Daarmee kan je mensen bereiken.‘’ 

Er wordt verder benadrukt dat bewonersinitiatieven geen wijkraden zijn: ‘’Bewonersinitiatieven zijn 

geen organen. Wijkraden en bewonersinitiatieven zijn echt twee verschillende dingen.‘’ 

‘’Daar gaan we weer. We verspillen nu vooral tijd die niet ten goede komt aan bewoners. Laten we 

juist deze tijd vrijmaken voor initiatieven. Het gaat allemaal eigenlijk best wel heel goed’’ stelt een 

wijkraadslid tot slot. Daarin wordt hij bijgestaan door verschillende mensen in de zaal. 

Afsluitend woord door wethouder Jeroen van Spijk 

De wethouder bedankt alle deelnemers in de eerste plaats voor hun betrokkenheid bij hun straat, 

buurt en de stad en voor hun deelname aan deze bijeenkomst.  

‘’Er kan geen pasklare blauwdruk worden gepresenteerd van hoe het moet. We moeten het samen 

doen. Er is bovendien niet de agenda om de wijkraden op te heffen. Heel veel dingen gaan gewoon 
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goed en dat moet je ook vooral zo houden, maar sommige dingen kunnen wel beter. Er is daarbij een 

enorme diversiteit en in de ene buurt zijn andere problemen en mogelijkheden dan in de andere.’’ 

‘’Af en toe houden we elkaar een beetje bezig, maar dat is goed, dat houdt ons scherp. Hoe kan je 

samen een agenda maken met nieuwe ideeën en nieuwe doelen? Samen is niet alleen 

bewonersinitiatieven en wijkraden, maar ook gemeente en anderen.’’  

‘’Wat ik heb gehoord zijn heel veel goede ideeën. Wat kunnen we nog meer doen om de stad nog 

mooier te maken?’’ 

 

Belangrijke conclusies  

- Wijkraden en bewonersinitiatieven kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Wijkraden kunnen een 

meerwaarde hebben voor bewonersinitiatieven. Zij kunnen hen ondersteunen en faciliteren en 

gezamenlijk optrekken richting de gemeente voor subsidies en vergunningen etc., maar het hoeft 

niet. Verplicht niets. 

- Er mag kritisch gekeken worden naar het bestaansrecht van wijkraden. Er mogen duidelijke 

voorwaarden verbonden worden aan wijkraden en hun besturen. Schroom niet om wijkraden op te 

heffen of samen te voegen. 

- Het gaat eigenlijk allemaal best goed. Verander niet te veel en als er toch iets veranderd moet 

worden verminder dan regels. Er kan ontschot worden, maar zet wel een schot tussen wijkraden en 

bewonersinitiatieven. Dit zijn twee verschillende dingen. Bovendien wordt gevraagd om maatwerk. 

Elk gebied heeft zijn eigen problemen en uitdagingen. 

- Wijkraden kunnen van elkaar leren. Initieer bijeenkomsten op thema, waarbij wijkraden elkaar 

informeren en ondersteunen met goede ideeën. 
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Vervolg 

Een werkgroep met daarin bewonersinitiatiefnemers, wijkraadsleden, gemeenteraadsleden en 

ambtenaren heeft deze bijeenkomst voorbereid, met een prachtig, bovenstaand resultaat! Veel dank 

aan de werkgroep voor haar inzet en bijdragen! 

Voor de vervolgstappen zal ook een beroep worden gedaan op diegenen van de aanwezigen bij de 

conferentie, die hebben aangegeven mee te willen blijven denken. Een vernieuwde werkgroep gaat 

dan aan de slag met het opstellen van een nota voor Burgemeester & Wethouders, op basis van de 

uitkomsten van de conferentie. De wijze waarop zij hiertoe komen is aan de werkgroep. In deze 

werkgroep zullen raadsleden geen zitting meer nemen, aangezien er beleid wordt gemaakt. Het is de 

bedoeling dat deze nota nog vóór de zomer politiek wordt behandeld, uiteraard met de gebruikelijke 

mogelijkheden voor inspraak.  

Heeft u reacties en/of aanvullingen op dit verslag stuur deze dan naar dheinis@haarlem.nl, zodat 

deze kunnen worden meegenomen voor het vervolgtraject. 

mailto:dheinis@haarlem.nl

