De wijkraad, de ogen en oren van de wijk

Wat heb je in te brengen als wijk?
Wijkraad Leidsche Rijn in gesprek
met bewoners over wijkparticipatie
Presentatie gecombineerd met input van de avond
19 september 2018

Agenda
•
•
•
•
•
•

Opening & mededelingen bestuur, commissies, gemeente,
Korte inleiding en doel avond: gesprek met de wijk/bewoners
Wat is wijkparticipatie en geschiedenis?
Welke onderwerpen geschikt voor wijkparticipatie
Waar hoort wijkraad zich voor in te zetten?
Samenstelling op aanmelding, loting, gekozen,
afspiegeling/gemêleerd?
• Welke andere participatie groepen in LR en VdM
en pilots vernieuwde wijkparticipatie
• 21.45 uur Wvttk & afronding
• 22.00 uur borrel

Aanwezigen

Wijkraad: Evalien, Mounhim, Jan
Kandidaten 1ex: Rianne, Steffie
• Bewoners Leidsche Rijn: / (wel sommie in andere rol)
• Politiek: Jan (CU), Helen (GL), Cees + fractiemedew. (SB030), Gert-Jan (VVD)
• Gemeente: /
• Pers: /
• Andere: medewerker Lister (tevens bewoner de Woerd)
Opening & mededelingen
Bestuur,
- Nieuwe kandidaat-wijkraadslid: Jan Pardon
Interesse: Steffie de Vaan & Rianne Wetzels
- Stedelijk overleg voorzitters & afspraak wethouder A. Klein op 24 sept
Commissies: /
Gemeente: /

Doel avond
Via gesprek met de wijk/bewoners input ophalen voor
Ma 24 sept overleg wijkraden met wethouder Wijken A. Klein

Aanbieden Kleurboek over wat wijkraden nu doen
en horen wat college wil met vernieuwde wijkparticipatie.
Daarom gaan alle wijkraden op diverse manieren
de komende maanden informeren
bij hun achterban (de wijkbewoners) wat zij vinden

Wat is wijkparticipatie en geschiedenis?
Ooit idee van Leefbaar Utrecht in 2000
en effectief in 2005 met 1e getekende convenant
tussen gemeente en de 10 wijkraden.
In 2010 2e convenant getekend
“Het gemeente bestuur wil het bestuur dichter bij de burger brengen en de burger meer
invloed geven op het beleid van de gemeente. “
“De wijkraden zijn een bijzonder instrument van burgerparticipatie naast bv actiecommitees,
klankboordgroepen en burgerpanels.”
“Participeren in beleids- en planontwikkeling, bij voorkeur in vroeg stadium.”
“Inbreng leveren voor opstellen prioriteiten in de wijk.”
“Luis in de pels zijn van de gemeentelijke organisatie.”
“De weg wijzen aan en verbindingen leggen tussen (groepen) belanghebbende in de wijk.”

Wat is wijkparticipatie en geschiedenis?
In 2015/16/17 Motie 155
met oa resultaat vernieuwde wijkparticipatie en pilots
Juni 2018 nieuw collegeakkoord met quote

24 sept overleg wijkraden
met wethouder Wijken
A.Klein

Wat is burgerparticipatie?
Grote wijkraadpleging (2017) over participatie
resulteert in 2 verschillende uitleggen:
De gemeente bedoelt met burgerparticipatie voornamelijk het betrekken van
bewoners bij het maken of uitvoeren van gemeenteplannen voor de wijk of stad.
Bewoners hanteren echter een bredere definitie van burgerparticipatie. Zij zien
het inbrengen van eigen ideeën of initiatieven van burgers ook als
burgerparticipatie.
Dit sluit niet aan bij de definitie van de gemeente en schept vaak teleurstellingen.
Cees bracht in dat er ook nog Overheidsparticipatie is, wat na uitleg
bleekparticipatie die de overheid graag ziet nl. initiatieven vanuit de samenleving
die minimale steun van overheid nodig heeft.

Wat is burgerparticipatie?
Uit wijkraadpleging 2017:

Ui

Wat is er aan gemeentelijke burgerparticipatie?
De gemeente Utrecht hanteert al diverse vormen van participatie.
Ophalen van wat bewoners vinden, denken, wensen ….
Dus onderwerp en afhandeling volgens regie gemeente. Welke kent u?
Oa. Gemeenteraadsverkiezing
Onderzoek030 / Enquettes
Stadsgesprek
Raadsinformatieavond
Expertmeeting
Raad in de Wijk
Draagkrachtmeting
Inspraakavond
Buurttafel
Buurtgesprekken
Participatietafel
Schouw
Werkbijeenkomst
Spreekuur wijkwethouder? Wijkbureau? Nee, andere rol.
Maar horn wel zaken die spelen bij bewoners

Wat is er aan burgerparticipatie?
Daarna discussie
Is duidelijk waar wat voor ingezet wordt?
Wie komt wel eens ergens?
Weet u wanneer er bijeenkomst is betreffend uw omgeving?
Vooral op laatste punt discussie op website plaatsen of op sociale media. Actief
opzoeken versus passief voorbij laten komen.

Burgerparticipatie?
Utrechtse Participatie ladder kent 4 niveau’s
Informeren
Raadplegen
Adviseren
Coproduceren
Is ook hier duidelijk wanneer
deze en welk niveau ingezet wordt?

Wat vinden burgers over participatie?
Uit wijkraadpleging 2017:

Wat is er al in de wijk?
In de wijk zijn al diverse vormen van participatie / mening geven mogelijk.
Welke kent u?
Oa Belangengroep
Burgerinitiatief
Petitie
Opiniemaker

Actiegroep
Wijkraad
Usual suspect
Aanvraag initiatievenfonds

Wat is de rol sociale (wijk) media?
Zoals discussies op bv Vinex Vrienden, LR nieuws of Nextdoor.
Naast de vermiste poezen en gevonden sleutels ook andere berichten over
wat bewoners belangrijk vinden. Oa Verkeer, vuilnis, groen ..

Waar staan we?
Grote wijkraadpleging in Leidsche Rijn najaar 2017 over participatie
(circa 1000 respondenten). Advies in voorbereiding.
College (B&W) en raad 030 (raadsleden) zijn gekozen in maart 2018
Collegeakkoord juni 2018 is stadsbreed met enkele wijk agendapunten.
Er is een wijkambitie voor 2018, mede opgesteld met Leidsche Rijn maken we
samen. Onduidelijk voor de wijk is wat de status is en hoe komende jaren
verder.
Wijkraad behandeld onderwerpen/thema’s die actueel zijn,
maar mogelijk niet of anders op politieke agenda staan
en mogelijk geen budgettaire dekking hebben,
maar WEL belangrijk zijn voor de wijkbewoners.

Wijkraad
Wijkraad bestaat uit niet gekozen vrijwillige wijkbewoners,
die zich inzetten voor onderwerpen die in de wijk actueel zijn.
Momenteel 10 leden en enkele kandidaten.
We lossen geen individuele problemen op,
maar proberen op hoger niveau bijdrage te leveren.
8/10 openbare wijkraadavonden,
volgens ons zelf: transparant, website, facebook, twitter
Grote en kleinere wijkraadplegingen over diverse onderwerpen
We proberen goede afspiegeling van de wijk te zijn (al kan dit altijd beter).

Onderwerpen de wijkraad
Welke onderwerpen zijn geschikt voor wijkparticipatie?
De lijst komt goed overeen met huidige onderwerpen door de wijkraad
behartigd worden.
Verkeer / verkeersveiligheid
Voorzieningen / scholen, sportvelden, culturele plekken, winkels, horeca
Natuur / groen, duurzaamheid,
Veiligheid
Onderwerpen die je buurt raken

Participatie / initiatieven vanuit burgers
Uit wijkraadpleging 2017

Afspiegeling
Wijkraad hoort volgens tussen de 9 en 25 leden te hebben.
Afspiegeling wijkraad is nu op aanmelding met aandacht voor verspreid over de
wijk, levensfase en levensstijl.

Opvallend veel uit Terwijde en lastig uit Parkwijk/Langerak. Reden voor?
En hoe uit de nieuwe buurten te krijgen? Nu al?LRCentrum, Rijnvliet,
Leeuwesteijn

De gemeente wil betere afspiegeling, maar op basis waarvan?
Wat is afspiegeling / gemêleerd?
Geeft dit betere resultaten en adviezen?
Geldt dit dan ook voor bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente en
andere participatievormen?

Afspiegeling
Gemeente spreekt over meer op buurtniveau.
Lijstje alle buurten LR, is dit iets?
Zou bepaalde buurten clusteren helpen?

Per onderwerp niveau kiezen:
stad, wijk, subwijk, buurt, (straat).
Maar wel denken aan belang
aanwonenden versus gebruikers
Is idee samenstelling wijkraad beter op bv
1 plek/ buurt op aanmelding
1 plek/ buurt met verkiezing
1 plek/ buurt op loting
Wat is voordeel/nadeel: loten / verkiezing / mix?
Hoe hou je dan geheugenfunctie van de wijkraad actueel?

Door de gemeente georganiseerd
Het college wil graag vernieuwde wijkparticipatie.
Maar wat is reëel/behapbaar voor bewoners?
Als de gemeente de vele bijeenkomsten gaat organiseren over vele diverse
onderwerpen. Waarop te letten?:
Timing communicatie
Keuze onderwerpen en omschrijving
Welke bewoners & belangengroepen uitnodigen
Usual suspects
Aanwezigen afspiegeling
Verslaglegging, terugkoppeling & vervolg

Welke andere participatie groepen in LR
Welke andere participatiegroepen zijn er in Leidsche Rijn:
-

Parkorganisatie Máximapark (proefproject)
Eetbare wijk Rijnvliet (proefproject)
Natuur Milieu Platform Leidsche Rijn (doorstarten)
Leidsche Rijn maken we samen (proef wijkopgaven)
Leidsche Rijn Connectie (cultuur)
Vrienden voedselbank

Hoe halen deze informatie van bewoners op
en delen ze hun plannen?

Fietsersbond bv niet. Is landelijk met uitspraken voor stad en wijk op basis
van hun kennis.

Pilot vernieuwde wijkparticipatie
Helaas was er niemand van Leidsche Rijn maken we samen (pilot vernieuwde
participatie)
Dus geen discussie over:
Hoe halen deze informatie van bewoners op en delen ze hun plannen, voortgang?
Werkt dit?
Kennen bewoners het?
Zouden we (wijkraad) moeten samenwerken? En hoe?
Ook helaas niemand van Eetbare woonwijk Rijnvliet (pilot vernieuwde participatie)
Ook geen echte discussie mogelijk over:
Werken deze op onze genoemde eerdere criteria?
Waarom werkt dit?
Kennen toekomstige bewoners het? Er was 1 aanwezige koper van Rijnvliet, die er
momenteel weinig van merkt hoe bewoners nu nog invloed hebben.

Afronding
•
•
•
•
•
•

21.45 uur Wvttk
Oproep nieuwe wijkraadsleden (en bestuursleden)
Volgende keer 17 oktober – LR na 20 jaar af?! (Madelon)
November?
December: Verkeer samen met wijkraad Vleuten de Meern? (Jeroen)
Afronding en 22 uur borrel

