
Verslag dd. 14 januari 2015

Op 14 januari, de tweede bijeenkomst starten we de bijeenkomst met 11 deelnemers. Diana van 
Loenen voegt zich later bij ons, omdat de rekenkamercommissie ook haar aanwezigheid vereist.

Er ontspint zich een levendige discussie, waarbij een aantal aspecten steeds weer naar voren komen, 
zoals: 

 De bijeenkomst op 30 januari georganiseerd door  de gemeente, waarbij de bestaande 
vertegenwoordiging van bewoners en andere vormen van participatie aan de orde komen;

 Zijn er bij andere partijen ook werkgroepen, waar wij in voorkomende gevallen mee kunnen 
optrekken;

 Hoe organiseer je de betrokkenheid van zowel nu actieve inwoners, als mensen die we nu 
niet tegenkomen;

 Beheer van de openbare ruimte, kunnen inwoners daar beter bij worden betrokken, maar 
ook is er nu door de bezuinigingen nog voldoende kwaliteit gewaarborgd met name buiten 
het centrum?

 Veranderende samenstelling van de populatie in een wijk, hoe bewaar je de sociale cohesie
 Veiligheid en handhaving, m.a.w. leefbaarheid in de wijken
 Nieuwe ontwikkelingen als wijkbudgetten en nieuwe participatievormen elders.
 Afrekenbaarheid van ambtenaren en politiek als inwoners vragen of ideeën naar voren 

brengen. Worden mensen en vertegenwoordigers ook merkbaar serieus genomen?

Afgesproken is, dat op de eerstvolgende bijeenkomst, de focus ligt op participatie. Initiatieven en 
ideeën die hier in Haarlem worden uitgewerkt en ervaringen van elders.
Diana van Loenen zal een presentatie verzorgen over de ideeën die zij met collega raadsleden aan 
het uitwerken is en waaraan de werkgroep mogelijk een bijdrage kan leveren. Piet de Vries gaat zijn 
kennis delen over welke initiatieven hij kent die elders in Nederland zijn uitgeprobeerd of in discussie
zijn. Deze presentatie kan er voor zorgen dat het kennisniveau binnen de werkgroep t.a.v. 
participatie en vertegenwoordigingsmodellen meer gelijk wordt getrokken. 

We hebben twee vergaderdata afgesproken, nl. donderdag 19 februari en dinsdag 17 maart.


