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Op donderdag 18 februari zijn we voor de tweede keer dit jaar bij elkaar gekomen. Het 
uitgangspunt was om de kennis over de ontwikkelingen op terrein van 
bewonersparticipatie meer gelijk te schakelen door van elkaar te leren. Het tweede doel 
is om tot afspraken te komen om van de theorie te komen tot praktische afspraken en 
uitwerkingen.

Diana (van Loenen) gaf de aftrap met een presentatie en discussie over de discussienota:
Verbindingen met de stad, opgesteld door de PvdA fractie in samenwerking met Groen 
Links en D'66. De discussienota hadden de leden van de werkgroep vooraf via een link 
ontvangen, zodat haar verhaal kon starten op een solide basis. 
Voor geïnteresseerden de link naar de discussienota. 

In de tweede presentatie haalde Piet (de Vries) voorbeelden aan die elders in Nederland 
succesvol blijken te zijn. Ook in onze eigen stad zijn er goede voorbeelden, zoals de 
buurtexploitatie van het badhuis in de Leidsebuurt.

N.a.v. de discussie hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

 De volgende bijeenkomst dinsdag 17 maart gaan wij inventariseren welke 
initiatieven er al in onze stad zijn en vervolgens bekijken of het mogelijk is om de 
ideeën en initiatieven meer bekendheid te geven zodat ook anderen worden 
geïnspireerd. Met andere woorden kan er een olievlekwerking ontstaan door 
informatie uit te wisselen over initiatieven of tussen mensen met ideeën en 
mensen die al iets van de grond hebben gekregen. Op deze bijeenkomst gaan we 
met grote vellen papier en en stiften aan de slag om de ons bekende initiatieven 
in kaart te brengen. Hierbij kunnen we hulp gebruiken, zie de oproep op de site.

 De discussie over de toekomst van de wijkraden en platforms die in de 
verschillende stadsdelen bestaan en hun toekomstwaarde, maken we tot 
onderwerp van onze bijeenkomst in april. De ene wijkraad loopt prima en heeft 
meerdere actieve leden, in andere buurten is er geen wijkraad of is slechts een 
handje vol bewoners betrokken. Kunnen de al actieve wijkraden van elkaar leren? 
Hierbij lijkt het ons verstandig om goed na te denken over de schaal van overleg. 
Zijn wijken vergelijkbaar of zijn er thema's die in specifieke wijken verspreid over 
de stad spelen. Kortom zien wij perspectieven om de wijkraden en de bestaande 
structuur te verbeteren of nieuw leven in te blazen. 

https://haarlem.pvda.nl/2015/03/01/wie-kent-bewonersinitiatieven/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2015/5-februari/17:00/17-15-uur--Discussienota-Verbindingen-met-de-stad-van-PvdA--GroenLinks-en-D66-JvS/2015026682-Discussienota-Verbindingen-met-de-stad-van-PvdA--GroenLinks-en-D66.pdf

