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Na de gemeenschappelijke aftrap met de werkgroep ‘Werk’ gaan we met een groepje van zes mensen van start. Door 
de korte tijd tussen de uitnodiging en de bijeenkomst zijn meerdere deelnemers verhinderd. 
Een aantal van hen heeft wel een berichtje gestuurd met de motivatie om te deel te willen nemen. Deze informatie 
wordt met de aanwezigen gedeeld.
Inmiddels zijn we met 12 mensen die zich hebben aangemeld, aangevuld met Diana van Loenen als vaste deelnemer 
en contactpersoon vanuit de fractie en Moussa Aynan sluit aan afhankelijk van de agenda.

Na een voorstel rondje zijn we op zoek gegaan naar de onderwerpen die de werkgroep zou kunnen oppakken de 
komende periode.

Dit levert de volgende opsomming op.
 Participatie

 Wijkraden behouden, hervormen of een nieuwe structuur
 Stadsdeelorganisatie, overkoepelende platforms, werkt dat
 Wat vinden we en hoe gaan we om met visie/uitwerking van Jack v.d. Hoek t.a.v. bewonersinitiatieven
 Groenadoptie: werkt dat? Hoe ga je hier mee om.

 Bestuursstijl van de gemeente Haarlem
 Ondernemers
 bewoners

 Bezuinigingen op onderhoud
 Wat ga je hier als bewoners van merken?
 Hoe voorkom je verloedering
 Hoe houd je onderhoud van parkten op niveau, zodat ze hun functie behouden
 Perkjes in de wijken: blijven die, gaan ze op voor adoptie door omwonenden of bedrijven?

 Hoe verbind je en hoe communiceer je om betrokkenheid te vergroten
 Wat gebeurt er in mijn buurt
 Welke (nieuwe) middelen kunnen we inzetten om nieuwe initiatieven op te halen
 Wat gebeurt er met ideeën en vragen die inwoners richting gemeente/politiek richten
 Welke initiatieven ondersteun je wel, wat niet. M.a.w. hoe ga je hier mee om.

Omdat nog niet de helft van de leden bij de aftrap aanwezig is, maken we de volgende afspraken:
Afspraak 1: 
Alle deelnemers wordt gevraagd om aanvullingen op bovenstaande punten te leveren. Dit geldt voor zowel de 
aanwezigen als de deelnemers die waren verhindert.
In een mail wordt de oproep gedeeld met de anderen. Ienke zal de binnen gekomen reacties verwerken tot een concept 
prioriteitenlijst. Dit is de input voor de volgende vergadering.

Afspraak 2:
We hebben geen secretaris. Ienke maakt het eerste verslag en elke keer neemt een andere deelnemer de rol op zich. 
Het gaat om het weergeven van korte impressies, dan wel weergave van afspraken.

Afspraak 3:
We komen eens per 4-6 weken bijeen.
Streven was het eerste overleg voort te zetten met meer mensen nog in december. Dat wordt nu januari.

De onderstaande mensen hebben zich aangemeld voor de werkgroep wijken:

Anneke Koning      Bas van Beusekom Diana Harkes         Diana van Loenen (contact namens fractie)
Ellen Swart Erik Boele              Hans van den IJssel Ienke Verhoeff   (coördinatie)  
Johan Wessel Moussa Aynan (fractie lid) Niek van Straten    
Piet de Vries          Rineke Mesman  Roel Schaart


