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Ruim vijftig jaar nu bestaan er in Haarlem
wijkraden. Ze ontstonden toen de gemeente grote
plannen had met wijken met slechte woningen:
sanering! Verontruste bewoners eisten inspraak,
en kregen die. Anno 2022 zijn de wijkraden er nog
steeds, maar ze hebben gezelschap gekregen van
de Nieuwe Democratie, en zijn lang niet meer zo
aanwezig als in het begin. Hoe staat het met de
zeggenschap en invloed van de Haarlemmer?
De artikelen verschenen als serie van zes, in het
Haarlems Weekblad vanaf december 2021.
Geschreven door: Marilou den Outer, freelance
journalist.
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WIJKRADEN IN DE JAREN ZEVENTIG

“We vroegen niets,
nee, we eisten!”

wijk, Rozenprieel en Leidsebuurt bijvoorbeeld. Dat
moesten moderne wijken worden á la Schalkwijk.
De bewoners wisten niet wat hen boven het hoofd
hing. “De gemeente benoemde het niet zo, maar
het ging natuurlijk om sanering. Alle woningen
moesten tegen de vlakte”, zegt Jan van Wensveen.
Hij was destijds aanjager van de acties tegen de
gemeentelijke plannen in de Leidsebuurt waar hij
vlakbij woonde/woont. Als activistisch, ‘ludiek, vrij
kunstenaar’ deed hij volop mee aan acties tegen de
gemeente. “We vroegen niks, nee, we eisten!”

Overrompeld

Haarlem was er vroeg bij. Al in 1950 waren er eerste
wijkcomités. Doel was om ‘de afstand tussen burger
en bestuur te verkleinen’. Het eerste comité kwam in
het gebied ten noorden van de Jan Gijzenvaart waar
zo’n 20.000 mensen woonden, zonder een vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Ook Spaarndam,
nog verder weg van het centrale bestuur, kreeg er
een. De wijkcomités konden die naoorlogse wederopbouwperiode veel nuttig werk verrichten: meer
brievenbussen op straat, een postagentschap in de
wijk, een goede busverbinding, speelweiden voor
opgeschoten jongens. Hoe de comités werden
gekozen en welke bevoegdheid ze hadden bleef in
het midden. In de praktijk werden ze samengesteld
en waren ze bovenal klachtenbureaus voor de wijkbewoners.

Het trok aandacht. Jan werd gevraagd om in een
adviesgroepje voor het college, ‘strikt in het geheim’,
mee te denken over de aanpak in wijken met achterstandswoningen. Jan: “ik ging akkoord, maar met
als voorwaarde dat het niet via een wijkcomité zou
gebeuren, maar dat er een gekozen wijkraad kwam.
Ik vond dat we de macht moesten leggen waar die
hoorde. Maar hoe dat moest, met een wijkraad?
Ik had geen idee. Gelukkig was er een leuke jonge
juridisch ambtenaar op het gemeentehuis, Bert
Brulleman, die volop meedacht. Zo hebben we
bijvoorbeeld volop meegeschreven aan de allereerste wijkraadverordening. Maar over het algemeen
waren wethouders in die tijd keurige brave mensen.
Als wij dan met een afvaardiging op het stadhuis
kwamen waren ze vaak overrompeld en hadden niet
meteen antwoorden. Maar de mensen in de wijken
hadden hun antwoorden dus wél klaar.”

Hoe anders werd dat rond 1970. De gemeente
had grootse plannen voor wijken met woningen
die in zeer slechte staat verkeerden. Harmenjans-

“Op de eerste verkiezingsuitslag-avond in februari
1970 waren veel belangstellenden, ook mensen uit
andere wijken die nieuwsgierig waren. Een agenda
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was er niet echt, maar de emoties liepen hoog
op. We waren ongerust, we wilden informatie, we
wilden weten wat nu eigenlijk de bedoeling was
van de gemeente met de wijk. We waren verontrust
over wat er in het Rozenprieel dreigde te gebeuren:
daar was de gemeente op de ouderwetse manier
bezig plannen door te drukken. Toen we kort daarop
wijkraadsverkiezingen hielden, deed 35 procent van
de bewoners mee. Dat is toch niet mis.”

Ja, ik denk dat wij als
wijkraad vrij veel invloed
hadden
De wijkraad wilde aan de bewoners, die woonden
in slechte en vooral kleine huizen, laten zien dat ze
wel degelijk een kans hadden in de wijk te kunnen
blijven wonen. Ze pleitte voor toestemming om open aan te mogen bouwen. En kwam met het idee:
als genoeg mensen in plaats van huurder eigenaar
worden wordt het te duur voor de gemeente om al
die bewoners uit te kopen. “Geen makkelijke opgave,
want het was immers een lage inkomenswijk, maar
het is gelukt,” zegt Van Wensveen.
Later wilde de gemeente het riool vervangen en
straten herinrichten. “We lieten toen mensen deelnemen aan het maken van een eigen plan en
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leverden dat vervolgens bij de gemeente in. Nog
weer later moest er een nieuw bestemmingsplan
komen. De gemeente vroeg toen óns om een
ontwerpbestemmingsplan te maken. Ja, ik denk
dat wij als wijkraad vrij veel invloed hadden.”
“Maar het belangrijkst van alles vond ik nog dat
inwoners er door alle acties achter zijn gekomen dat
ze wel degelijk zelf kunnen denken, en zelf kunnen
kiezen. De wijkraden gaven mensen de mogelijkheid om te participeren. Al gebruikten we die term
in die tijd absoluut niet”, lacht hij.

Ondertussen in de Vijfhoek
Niet ver van de Leidsebuurt, in de Vijfhoek, ging
het er ondertussen veel rustiger aan toe. Hier
hing bewoners dan ook geen sanering boven het
hoofd, maar speelde er een probleem dat ook in
2021 actueel blijft: teveel auto’s in de straten. Toen
de pas getrouwde Dolf Vernooij daar in 1973 kwam
wonen kwam het ’s ochtends wel voor dat de voordeur niet open kon omdat een geparkeerde auto
die blokkeerde. Nu is het haast niet voor te stellen
maar de Vijfhoek was in die tijd een doorgangsroute
richting centrum. “Er hing een beetje criminele
sfeer, in de kroegjes werd gespeeld om bankjes
van honderd gulden,” herinnert Vernooij zich. “Er
woonden weinig particulieren in de wijk, de huizen
waren slecht, wij hadden wel een toilet maar geen
warm water. Tegenover ons bleek de voorzitter van
de wijkraad te wonen, we raakten in gesprek over de
verkeersoverlast en ik besloot mee te doen. Ik was
eerst gewoon lid en later een jaar voorzitter. Het was
best een goed georganiseerde wijkraad. Er zat een
architect in en een medewerker van een projectbureau en ze gingen heel professioneel te werk. Ze
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maakten eigen maquettes van de wijk en zo konden
we een eigen plan presenteren aan de gemeente.
Uiteindelijk kwam er een goede strateninrichting en
parkeerverordening en werd het aantal auto’s in de
wijk teruggebracht van 1800 naar 600. Vanuit hun
werk kenden de wijkraadsleden de gemeente goed
dus de lijntjes waren kort. Wel zorgden we ervoor dat
als we een brief stuurden aan B en W, we ook een
afschrift van die brief legden in het postvakje van alle
fracties in de gemeenteraad. We waren bang dat
zo’n brief als ‘ingekomen stuk’ zou verdwijnen. De
wijkraad zat in een oud winkelpandje. Na de vergaderingen gingen we het Beertje in voor een borrel
en ontmoetten daar dan weer buurtbewoners.”

Ik denk dat we wel
bekend stonden als
een linkse club

De plannen met wijkraden
vanuit de centrale Nederlandse overheid zijn zelfs al
ouder en meer vergaand.
In 1955 was er het advies
van Staatscommissie De
Quay om in gemeenten van

“Ik denk dat we wel bekend stonden als een linkse
club. De voorzitter zat ook in de gemeenteraad voor
de PPR, en eigenlijk zat iedereen wel in meerdere
actiegroepen tegelijk. Maar tegelijkertijd waren
we altijd heel goed geargumenteerd bezig en we
hadden veel steun uit de wijk. De wijkraad heeft
absoluut een grote invloed gehad op de leefbaarheid.
In de vier jaar dat wij er woonden zijn er veel meer
particulieren komen wonen, vooral doe-het-zelvers
en kunstenaars, want de prijzen waren heel laag. Er
kwam groen in de straten, er waren straat barbecues.
De sfeer was opeens gemoedelijk geworden.”

meer dan 100.000 inwoners wijkraden in te stellen
die niet alleen adviserende
taken hebben maar ook
bestuursbevoegdheden. Dat
is er nooit van gekomen. Wel
wordt er momenteel ook in
bijvoorbeeld Haarlem mee
geëxperimenteerd in het
kader van de Nieuwe Democratie - waarover verderop
meer.
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In eerste plaats een inspraakorgaan
Dat imago van linksig en actievoerderig zijn de
wijkraden anno 2022 grotendeels kwijt. Maar in
die jaren zeventig is wel de basis gelegd voor meer
participatie en inspraak voor Haarlemmers. Letterlijk vastgelegd ook, in een zogeheten verordening
op de wijkraden. In de eerste uit 1974, waaraan Jan
van Wensveen heeft meegeschreven, staat dat B
en W verplicht zijn over alle belangrijke aangelegenheden (…) in een zo vroeg mogelijk stadium van
de besluitvorming het advies van de wijkraad in te
winnen. Helemaal volgens de overtuiging van het
bestuur in die tijd dat de wijkraad in de eerste plaats
een inspraakorgaan is. Daar hoort dus een stevige
verplichting van de kant van het gemeentebestuur
bij.
Anno 2021 is die verplichting uit de verordening
(inmiddels versie nummer vier) verdwenen. Nu heet
het bijvoorbeeld: wijkraden kunnen besluitvorming
beïnvloeden via participatie en inspraak. Dit op basis
van ervaringsdeskundigheid, en daarnaast kunnen
zij ervoor kiezen, mits goed gedocumenteerd, de
mening van het werkgebied te peilen en dit te
communiceren met de gemeente.
Deze tekstwijziging doet vermoeden dat de rol van
de wijkraad in de loop van vijftig jaar flink is veranderd. Op welke manier? En wat betekent dat voor
inspraak en participatie in Haarlem?
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?
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ACTIES SL AGEN SOMS OOK BUITEN WIJKRADEN OM

“Een wijkraad
was best handig
geweest voor ons
parkeerprobleem”
“Ah, een wijkraad, wat is dat precies?” vraagt Edward
Ter Horst tijdens een gesprek met hem over de acties
die hij met buurtgenoten heeft opgezet vanwege
parkeeroverlast aan de Verspronckweg. Een vraagteken dat meer inwoners zullen hebben, zeker
diegenen die nog niet zo lang in de stad wonen.
Niet alle wijkraden zijn meer zo actief en bekend in
de wijken als in de beginjaren zeventig en tachtig.
En in het geval van de Verspronckweg: daar is de
wijkraad zelfs opgeheven.
Wat de wijkraden in de stad doen is bovendien heel
verschillend. Sommige zitten bovenop dossiers en

steken uren in het uitpluizen ervan, als er bijvoorbeeld een bestemmingsplan wordt gewijzigd of
een bouwplan aangekondigd, zoals in de Krim,
Rozenprieel of Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer. Andere stellen zich meer op als doorgeefluik
of bekommeren zich vooral om het welzijn en de
verbinding in de wijk, met buurtborrels, een mooi
Koningsdagfeest of helpen de wijkbewoners bij de
verduurzaming van hun woningen.
We hielden namens het Haarlems Weekblad een
korte enquête onder de 33 wijkraden (een derde
vulde die in) om inzicht te krijgen in het functioneren
van de raden. Zo blijkt de helft van de raden gekozen
te worden door alle wijkbewoners. De meeste andere
houden de verkiezing tijdens de jaarvergadering
van de wijkraad. Afwijkend is het Duurzaam Garenkokerskwartier, die een buurtcoöperatie is, met
wijkraadstaken. Die heeft als bijzondere vereniging
zo’n 300 (betalende) leden. “Wij spreken dus niet
namens de hele wijk”, benadrukt voorzitter Linda
Troost.
De communicatie met de wijkbewoners doet 80
procent van de raden online én via papier. De helft
doet dat maandelijks. De buurt coöperatie lijkt wel
de kampioen communicatie, met wekelijks sociale
media berichten naast de maandelijkse online
nieuwbrief en drie keer per jaar een krantje op
papier.
Op de vraag of de wijkraad de inwoners makkelijk
kan mobiliseren en activeren, antwoordt iets meer
dan de helft dat dat best goed gaat. Dertig procent
geeft aan dat dat lastig is, en de wijkraad Vijfhoek
meldt: “Hangt af van het thema, het is wel lastiger
dan vroeger’.
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Heeft de wijkraad het gevoel invloed te hebben op
plannen van de gemeente? Hier zijn evenveel ja- als
nee-stemmers. Anderen zoals Molenwijk geven aan
vooral invloed te hebben als ze gezamenlijk, met alle
vier Schalkwijkse raden optrekken. Ook twee andere
Schalkwijkse raden geven dat aan. Ze hebben het
gevoel dat er op deze manier goed wordt geluisterd
naar hun argumenten om geen zonnepanelen op
de Schalkwijkse plassen te leggen en geven aan
met alternatieve locaties voor die panelen te willen
komen.

En wat werd de
Verspronckweg er wijzer
van? “Niets, eigenlijk”
Op de vraag of wijkraden belangrijk zijn voor de
democratie zegt tachtig procent het daar helemaal
of aanzienlijk mee eens te zijn.
Maar de vraag ‘vindt u de wijkraad onmisbaar voor
de wijk?’ krijgt een opmerkelijk minder volmondig
‘ja’.
Dat kan ermee te maken hebben dat acties in
wijken soms ook slagen buiten wijkraden om. Zo
namen bewoners van de Nagtzaamstraat in Amsterdamse Buurten zelf het heft in handen om de straat
verkeersveiliger te maken en hebben de bewoners
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?
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Uiteindelijk hebben we de
inspraak dus afgedwongen

het voor elkaar gekregen dat zij tijdelijke veranderingen mogen aanbrengen op het Teylerplein, zodat
het een buurt ontmoetingsplek kan worden. In de
Europawijk in Schalkwijk was het niet de wijkraad
maar een burgerinitiatief dat onder het motto ‘Engelandlaan geen racebaan’, de maximum snelheid
omlaag kreeg naar 30 km. Terwijl de vier wijkraden in
Schalkwijk juist een proef hadden voorgesteld voor
50 km op de Engelandlaan en drie andere straten.

‘Taai bolwerk’
Op een borrel met buurtbewoners kwam Edward
Ter Horst er achter dat hij niet de enige was die
steeds vaker problemen had om bij thuiskomst aan
de Verspronckweg de auto kwijt te raken. Toen daar
de verbouw begon van de voormalige ambachtsschool tot appartementencomplex ‘de Meester’,
werden de zorgen alleen maar groter. Dat zal meer
dan 100 auto’s extra op gaan leveren schatte hij
in. Met anderen diende hij een aanvraag in bij de
gemeente om vergunningparkeren in te voeren in
de straat. Al snel bleek dat zij onderaan de urgentieWordt de Haarlemmer nog gehoord?

lijst kwamen te staan. Om te proberen hoger op de
lijst te komen startte hij een enquête onder bewoners en klopte opnieuw aan bij de gemeente. Hij
leek geluk te hebben. Het onderwerp was actueel
vanwege een nieuw mobiliteitsplan. De wethouder
bleek er blij mee, kwam op bezoek in de wijk, foto in
de krant. En wat werd de Verspronckweg er wijzer
van? Ter Horst: “Niets, eigenlijk. De wethouder gaf
ons niet het gevoel dat hij iets voor ons kon doen.
We zijn toen verder actie gaan voeren, nog meer
handtekeningen ophalen. Maar het is totaal onduidelijk wie we in de gemeente moeten benaderen
voor dit onderwerp en nergens is te vinden hoe het
zit met parkeernormen. De gemeente blijkt een taai
bolwerk. Het is wel vreemd, de gemeente is er toch
voor de burger?”.
Een wijkraad had mogelijk uitkomst kunnen bieden
zegt hij, als hij hoort wat het fenomeen wijkraad
inhoudt. “Die had ons denk ik in contact kunnen
brengen met relevante mensen.” De wijkraad Kleverparkbuurt had mogelijk iets kunnen betekenen.
Echter, die is al een jaar of drie geleden gestopt.
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Protestborden
Dat actievoeren zonder de wijkraad mogelijk kan
zijn heeft Roeland Doornbosch ervaren. Hij woont
aan de Zuidschalkwijkerweg en hoorde van een
conceptontwerpplan om de dijk waarop de weg
ligt en die steeds verder verzakt, te versterken en
de weg te verbeteren. In het plan zouden sloten
worden verplaatst, en diverse bomen gekapt, en dat
was tegen het zere been van diverse omwonenden.
Doornbosch diende met vele anderen een zienswijze in, waarop zij geen inhoudelijke reactie kregen.
Wel ontdekten zij dat het projectbureau van Hoogheemraadschap Rijnland intussen bi de gemeente
een vergunning aanvroeg om de bomen te kappen
en wegwerkzaamheden te starten, terwijl het plan
nog niet was vastgesteld. De actiegroep Haarlemse
Bomenridders startte een petitie en Doornbosch
plaatste protestborden in zijn tuin. Voorbijgangers konden ook daar hun handtekening als steun
achterlaten.
Ook schakelde hij een advocaat in om een bezwaarprocedure te starten. Met succes, bezwaren werden
gegrond verklaard en er volgden ingebrekestellingen en een WOB verzoek. De eis was helder: beter
overleg met de omwonenden. En zo gebeurde. Er
kwam een nieuwe klankbordgroep en het gesprek
kon ook gaan over alternatieve opties om de dijk
te versterken. Doornbosch: “Uiteindelijk is besloten
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?

om, indien mogelijk, voor elk perceel maatwerk te
gaan leveren: wat wil de bewoner, wat is mogelijk en
hoe komen we eruit. Dat is heel mooi. Uiteindelijk
hebben we die inspraak dus afgedwongen”.
Wie de nieuwsbrieven leest van de wijkraad Molenwijk, waar de Zuidschalkwijkerweg onder valt, ziet
dat de wijkraad weliswaar in de klankbordgroep
over deze kwestie zitting heeft, maar geen deel heeft
aan de actie om bomenkap tegen te gaan. Er wordt
op neutrale toon melding gemaakt van de acties en
wat de wijkraad betreft is het vooral belangrijk dat
de weg snel wordt versterkt en nieuw geasfalteerd.
Voorzitter Riet Ooms van de wijkraad gevraagd
om een reactie: “Bij een dijk mogen officieel geen
bomen staan, dus het is nutteloos daarover actie
te voeren. Natuurlijk heeft Doornbosch wel een
beetje gelijk, in die zin dat je altijd moet proberen
bomen te sparen. Maar door alle acties is het hele
project vertraagd, en wordt de dijkweg alleen maar
slechter.” Doornbosch vindt de passieve houding wel
jammer. “Ik kreeg nooit het gevoel dat de wijkraad
inschakelen zou leiden tot actie van hun kant.”
Inspraak krijgen, inspraak afdwingen - het zijn óók
voor wijkraden vaak energieverslindende exercities. Wat beweegt inwoners om actief te worden en
blijven voor wijkraden (of te stoppen)?
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TERUGKERENDE ZORG:

“Hoe krijgen we
nieuw bloed in de
wijkraad?”
Op een winderige najaarsavond druppelen de
deelnemers aan de maandelijkse vergadering van
wijkraad Amsterdamse Buurten binnen in het
gebouwtje van speeltuin de Papegaai aan de Anna
Kaulbachstraat. Op het aanpalende voetbalveld
trainen voetballers van DSK onder de schijnwerpers.
Onder de twintig aanwezigen zijn slechts enkele
wijkbewoners. De overigen zijn bestuursleden en
professionals. Plaatsvervangend voorzitter Fred
Spaander geeft eerst de wijkagent het woord. Die
somt op welke overtredingen de afgelopen weken
zijn geconstateerd. ’Iets rustiger dan voorheen, we
hebben de jongeren beter in beeld’.
Dan de wijknieuwtjes. Trots is er over het feit dat de
ecologische groenstrook langs de Amsterdamsevaart ‘Esplanade’ is genomineerd voor de Lieven de
Key prijs [en die later is toegekend – red.]. Verontrusting is er over de voorgenomen plannen voor een
waterberging aan de Prins Bernhardlaan. Dat gaat

ten koste van 60 parkeerplaatsen. Ook Wim Kleist
die aanwezig is als wijkraadslid van het aangrenzende Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, mengt
zich erin. Het is een project dat effect heeft op twee
wijken. Grootste zorg: of de gemeente daadwerkelijk
naar de zorgen van de inwoners luistert.
Aan de wijkraad zal het niet liggen, die zit er bovenop.
De inwoners van de Amsterdamse Buurten en
Parkwijk-Zuiderpolder hebben actieve wijkraden.

Dossiervreters
Wijkraadsleden in Haarlem besteden soms vele uren
per week aan het wel en wee van de wijk, zo leert
een rondgang langs diverse raden. Zo zijn Hans Pos
en Rob van Looveren van wijkraad de Krim echte
dossiervreters. Er is dan ook altijd wel iets gaande op
het ‘eiland’, zoals de Krim, aan de uiterste westkant
van Haarlem, wel wordt genoemd. Een hoogbouwproject of een snelfietsroute, en nu liggen er
plannen voor de komst van een multifunctionele
turnhal voor HLC aan de Pim Mulierlaan. Rapporten
diepgaand lezen is dagelijks werk voor Pos, die bij
Defensie werkt. Hij doet het werk graag, want “het
is heel leerzaam. Maar ook complex, en als je je echt
wilt inlezen kost dat uren.” Hij schat twintig uur per
week actief te zijn voor de wijkraad, vooral dus in de
avonduren. Blij is hij dan ook dat de gemeentelijke
‘gebiedsverbinder’ in Haarlem-Noord waar de Krim
onder valt, net als hij geen negen tot vijf mentaliteit
heeft. “Laatste belde hij me terug met een antwoord
op een vraag van mij, op een zondag!”
Het bestuur van wijkraad De Krim heeft aangegeven
voorjaar 2022 te willen stoppen als Pos voorjaar
2022 tot schaduw gemeenteraadslid zal worden
12

benoemd. Toen zij vijf jaar geleden aantraden was de
wijkraad slapend, zij hebben een krachtige doorstart
gemaakt. Maar gaat het lukken in de Krim opvolging te vinden? Het is een vraag die meer wijkraden
bezighoudt.

De ene keer heb je
zaken zo voor elkaar,
en de andere keer ben
je uren in overleg
‘Jongens, hou op zeg’
In de Boerhaavewijk is het op het nippertje gelukt.
Pas vlak voor de wijkraadsvergadering in oktober
werden nieuwe leden gevonden, mede dankzij
inzet van de buurtapp Nextdoor. Hans Hirs, die na
16 jaar afzwaaide als voorzitter, snapt de twijfels wel:
“Werkenden kunnen alleen ’s avonds vergaderen
met de wijkraad, en al het overleg met de gemeente
is juist overdag. Zelf heb ik zo’n twee dagen per
week besteed aan de wijkraad, maar ik denk dat je
het met minder ook wel kan hoor. Het is maar net
waar je allemaal van op de hoogte wil zijn.” Je moet
wel een goed doorzettingsvermogen hebben zegt
hij. “De ene keer heb je zaken zo voor elkaar, en de
andere keer ben je uren in overleg. Zo wilden we
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?
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een keer een basketbalpaal verplaatst hebben. Dat
betekende eindeloos veel formulieren invullen en
een complete bouwvergunningaanvraag indienen.
Dan denk ik, jongens hou op zeg.”
De wijkraad Scheepmakersdijk werkt nu efficiënter,
met werkgroepjes die zich inzetten voor vergroening
in de wijk, of het plaatsen van AED’s. Toch is voorzitter Albert Diederik zelf nog dagelijks enkele uren
bezig voor de wijkraad, onder zijn motto “zolang de
buurt er beter van wordt, zijn we goed bezig”.
Dit idee van werken in themagroepjes is waarschijnlijk de redding geweest voor de wijkraad Oosterduin.
Een rustige, groene wijk, waar bezorgde meldingen
door bewoners vooral gaan om loszittende stoeptegels of een omgevallen boom. Daar leek het lang
niet te lukken opvolging te vinden in de raad en het
bestuur stond op het punt de wijkraad af te melden
bij de gemeente. Een laatste poging werd gedaan
met een huis-aan-huis bezorgde flyer met als kop
‘Van slapend naar nieuw elan’. “We waren sceptisch over het resultaat,” zegt voorzitter Jan de Wit
in een telefonische reactie. “Onze poging twee jaar
geleden om opvolging te vinden leverde nul respons
op. Maar nu, tot onze grote verbazing, meldden zich
24 geïnteresseerden, onder wie zelfs iemand voor
het voorzitterschap”. Genoeg mensen dus voor dat
nieuw elan in Oosterduin. In de online vergadering die werd belegd bleek enthousiasme voor het
werken in themagroepjes, met het wijkraadsbestuur
als eindverantwoordelijke. “Ik heb meteen weer de
wijkraad-subsidie voor 2022 aangevraagd”, aldus
een verheugde Jan de Wit.
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?

Esplanade
In wijkraad Amsterdamse Buurten geldt Jan Appel
als een uiterst betrokken lid. Vanaf zijn tiende opgegroeid in zijn buurt zet hij zich volop in. Ook hij ziet
dat jongeren zich niet snel aansluiten bij de wijkraad:
“We zien dat bewoners zeker wel in beweging zijn
te krijgen voor de buurt. Bijvoorbeeld bij het project
rond de Amsterdamsevaart waarbij een 750 meter
lange groenstrook ontstond die door een bewonersgroep ecologisch wordt beheerd. De wijkraad
speelde bij dit project een grote rol en ik coördineer vanaf het begin de werkzaamheden. Deze
‘Esplanade’ is heel geslaagd. Maar sinds de oplevering zo’n vijf jaar geleden doen nog steeds dezelfde
wijkbewoners het onderhoud. Dit soort acties, hoe
mooi ook, leveren geen nieuwe wijkraadsleden op.
Moet de wijkraad zich anders gaan gedragen? Hoe
krijgen we nieuw bloed? Ik voel het uit onze handen
glijden.”
De enquête die het Haarlems Weekblad onder
wijkraden hield bevestigt het beeld. Er is onvoldoende of slechts matige belangstelling onder
wijkbewoners om actief te worden voor de wijkraad.
Slechts één wijkraad, Slachthuisbuurt, geeft aan dat
er voldoende belangstelling is. Maar dat is misschien
niet toevallig een vrij recent doorgestarte wijkraad.
De wijkraad Kleverpark had nog wel voldoende
bestuursleden. Maar het bestuur stopte toch.
Adriaan van Boheemen, destijds voorzitter: “Burgers
kunnen zelf steeds beter in contact komen met de
gemeente, of andersom: de gemeente richt zichzelf
tot de inwoners. Ook zonder wijkraad reilt en zeilt
het wel in de wijk. Grote projecten zijn er momenteel niet nee. Maar als er iets gaat gebeuren in de
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Gezellige koffies
organiseren in de wijk,
nee, dat deden we niet.

achtertuin van wijkbewoners weten die zich wel te
verenigen.” De wijkraad door laten gaan als verbindende factor in de wijk, dat zag het bestuur niet
zitten. Van Boheemen: “Wij waren meer van de
technische benadering en kwamen in actie bij herinrichting van straten of bomenkap. Gezellige koffies
organiseren in de wijk, nee, dat deden we niet.”

Vertrouwen gedaald
Ondertussen wijzen landelijke peilingen erop dat
het vertrouwen in de overheid flink is gedaald. De
ontwikkelingen in de Toeslagenaffaire dragen daar
aan bij. De Haarlemse gemeentelijke inwonerspeiling onder 5000 deelnemers van het Digipanel
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?

over 2020, laat zien dat de inwoners bepaald
niet tevreden zijn over de dienstverlening van de
gemeente. Slechts 45% is het eens met de stelling ‘De gemeente betrekt inwoners voldoende bij
plannen, voorzieningen en activiteiten’. Een schamele 28% is het eens met de stelling ‘Inwoners die
hun omgeving willen verbeteren krijgen voldoende
hulp en ondersteuning van de gemeente’.
In deze sfeer opereren dus ook de wijkraden. Dat
gaat niet altijd vlekkeloos.
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“HET IS TIJD VOOR EEN NIEUWE PARTICIPATIEL ADDER”

“Wijkraden worden
onvoldoende serieus
genomen”
In wijkraden die een mooi Koningsdagfeest of buurtborrels hoog op de agenda hebben, gaat het er over
het algemeen rustig aan toe. Maar in wijken waar
bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten opduiken of een
verkeersplan op tafel ligt kunnen de gemoederen
en frustraties hoog oplopen. Zo herinnert Maarten
Pieter Schinkel zich nog haarscherp de perikelen
rond het funderingsherstel in het Rozenprieel, waar
hij wijkraadsvoorzitter was.
Woningcorporatie Ymere ging voor de huurders
van verzakkende woningen aan de slag om het
probleem te verhelpen. De particuliere eigenaren
die in dezelfde blokken woonden konden meedoen,
maar voor een hoge prijs. Schinkel: “Wie niet mee
wilde doen werd ‘losgezaagd’, dus de gevel werd
losgemaakt van het buurhuis dat wel funderingsherstel kreeg. En ze moesten zelf gaan onderhandelen
met de aannemer die het werk aan de huurwoningen deed. Het enige dat de gemeente deed

was een storting doen in een particulier fonds. Dat
vonden we als wijkraad onacceptabel want niet
sociaal en we hebben daarover ingesproken in
de gemeenteraad. Het gaat om mensen met een
kleine beurs, en hun vertrouwen was helemaal weg.
Ik heb me daar vreselijk kwaad om gemaakt. Een
slecht gefundeerde wijk is niet zomaar een particulier probleem, het is ook een maatschappelijk
probleem”, aldus Schinkel.
“Mede met hulp van de SP is er een onafhankelijk
loket gekomen dat de woningeigenaren voorlichting
gaf over welke lening ze het beste konden afsluiten.
Helemaal goed is het niet afgelopen, uiteindelijk
waren er toch mensen die niet mee konden komen.
Het had allemaal nog veel beter gekund. Maar ja, als
wijkraadslid heb je maar een paar uurtjes per week
voor heel veel van dit soort problemen. Maar het zijn
absoluut zaken die een wijkraad moet aanpakken”,
aldus Schinkel, die in het dagelijks leven hoogleraar
Economie is aan de Universiteit van Amsterdam.
Een andere klacht van wijkraden is dat ze niet tijdig
de gelegenheid krijgen invloed uit te oefenen op
plannen voor hun wijk. Dit liep als een rode draad
door de wijkradenconferentie die eind oktober was
belegd in Sociëteit Vereeniging. De voorzitter van
de wijkraad Meerwijk, in Schalkwijk, noemde als
voorbeeld het grote plan voor het vervangen van
de riolen en een uitgebreide opknapbeurt van de
straten. “Bij de invulling van dat plan is geen participatie geweest. Dat gebeurde pas op het eind, toen de
plannen voor de straten al waren ingericht en wij nog
konden meepraten over welke bomen er moesten
komen. Nu blijkt dat er parkeerplaatsen verdwijnen
en krijgen we alle bewoners over ons heen”.
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Dichtgetimmerd
“In het verleden hadden ambtenaren wél vaak de
vrijheid om in een vroeg stadium met deskundigen
uit de wijkraden te spreken en dat gebeurde ook,”
vertelt Ronald Fukken, die vroeger hoofd stadsontwikkeling van de gemeente Haarlem was en
nu voorzitter van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer. “Maar tegenwoordig zijn plannen
al in een vroeg stadium politiek dichtgetimmerd.
Dan komt een plan in de raadscommissie en zegt de
wethouder ‘ik heb geen ruimte meer om erop terug
te komen’. Ik zeg altijd: wij hebben als inwoners, als
wijkraden alleen nog inspraak op schoffelniveau”.

Door het grote verloop
onder ambtenaren gaat
de kennis op het stadhuis
ook achteruit
Een ander lastig punt voor wijkraden is dat het
verloop op het stadhuis erg groot is. Een probleem
dat overigens landelijk speelt. Jan Appel, wijkraadslid
in de Amsterdamse Buurten, was een paar jaar intensief bezig met het groenproject Esplanade, en somt
op wie hij in die periode heeft zien komen en gaan:
vijf gebiedsverbinders, vier projectmanagers en drie
wethouders. Wethouder Snoek, de laatste, zei tegen
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?
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Appel: ‘Jan jij bent de meest constante factor in dit
project’. Appel: “Dat verloop maakt onderhandelen
met de gemeente erg vermoeiend. Ik moest aan
die nieuwkomers telkens weer uitleg geven over de
Esplanade”.

Zienswijzen

Domus Plus

Hans Pos, voorzitter van wijkraad de Krim deelt die
kritiek. Door het grote verloop gaat de kennis op het
stadhuis ook achteruit, zo stelt hij. Met regelmaat
tikt hij de Haarlemse ambtenarij op de vingers over
fouten die hij en zijn mede wijkraadsbestuurder Rob
van Looveren ontdekken in bijvoorbeeld berekeningen of in bestemmingsplannen met verouderde
of onjuiste gegevens erin. “Zo hadden we bij het
nieuwe bestemmingsplan tien zienswijzen ingediend. Daarvan waren er negen overgenomen.
Mooi, behalve dan dat daar weer opmerkingen bij
werden gemaakt die totaal niet klopten. Daar kun
je als wijkraad niets meer tegen doen. Behalve naar
de Raad van State gaan. Maar die kijkt alleen naar
het proces en niet naar de inhoud.”

Zeer groot was het wantrouwen en misnoegen
van de wijkraden over de besluitvorming rond de
huisvesting van mensen met een verslaving en
psychiatrische problematiek in een zogeheten
Domus Plus woonvorm, en de Skaeve Huse,
woningen voor mensen die veel overlast veroorzaken.
Per definitie een moeilijk en gevoelig onderwerp.
Het zijn woningen die er moeten komen, maar
niemand wil die ‘in de achtertuin’. De gemeente
vroeg in 2019 Haarlem-breed naar suggesties voor
geschikte locaties. Volgens de betrokken wijkraden
stuurde de gemeente aan op de locatie Nieuweweg
2, die zij in 2018 al in bezit had. In oktober 2020
besloot de gemeenteraad het haalbaarheidsonderzoek te beperken tot vier locaties.

Ook wijkraadsvoorzitter Ronald Fukken maakt zich
regelmatig boos. “We hadden een online bijeenkomst gehad over de ontwikkeling van het gebied
Oostpoort. In het verslag daarvan werd onze inbreng
verdraaid weergegeven. Er worden dus zaken die
de gemeente niet welgevallig zijn weggelaten of
vertekend, en als notitie naar het college van B en
W gestuurd. Ik weet dat er wijkraden zijn die hun
inbreng dan maar voor de zekerheid rechtstreeks
aan gemeenteraadsleden sturen. Wij doen dat niet,
maar ik snap het wel. Wijkraden worden onvoldoende serieus genomen.”

De wijkraden voelden zich klemgezet. “Het was
allemaal al bekokstoofd”, zegt Hans Hirs, destijds
voorzitter van de wijkraad Boerhaavewijk. Op
verzoek van negen wijkraden kwam er in februari
2021 een gesprek met wethouder Roduner. Dat
liep uit op een fiasco. Wim Kleist van wijkraad
Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer: “Wij hadden
twee alternatieve locaties aangedragen, maar daar
ging het gesprek niet over, zei de wethouder. Hij
wilde alleen praten over de voorwaarden waaronder
de bestaande opties wél te accepteren zouden zijn.
Maar dát gesprek hadden wij niet aangevraagd zoals

Wordt de Haarlemmer nog gehoord?
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Niemand heeft iets aan
gefrustreerde mensen

ook uit de bevestiging van het onderhoud vanuit het
stadhuis bleek. Dan word je toch belazerd of ben ik
nou gek? We hebben het gesprek beëindigd, onze
teleurstelling uitgesproken en meegedeeld dat de
wijkraden hun verzet zullen voort zetten”.
In juli 2021 ging de gemeenteraad akkoord met de
vestiging van Domus Plus op de Nieuweweg.
Wethouder Jur Botter die dit onderwerp destijds
in zijn portefeuille had gevraagd om een reactie:
“Ik vind dat we dit integer hebben aangepakt. De
opvang dreigt over te lopen, het Leger des Heils wees
ons destijds op die plek en wij konden het perceel
aan de Nieuweweg voor een gunstig bedrag kopen.
Daar vind ik niks mis mee. Ik heb met stijgende
verbazing gekeken hoeveel acties zijn opgezet
om dit te voorkomen, zonder dat men zich geeft
verdiept in waar het precies om gaat.“
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?

Participatieladder
“Ik vind dat je met elkaar op een zuivere manier de
dialoog aan moet gaan, en dat je je als inwoner moet
realiseren dat de gemeente de verantwoordelijkheid
heeft om opvang te regelen voor mensen die er
slecht aan toe zijn. Maar mede deze ervaring heeft
ons ook geleerd dat wij misschien niet altijd duidelijk genoeg zijn over wat we verwachten van onze
inwoners en wat we met hun inbreng doen. Daarom
is het tijd dat wij een nieuwe participatieladder op
gaan stellen die laat zien welke participatie en welke
communicatie bij welk project horen. Niemand
heeft iets aan gefrustreerde mensen,“ aldus Botter.
De gemeente zoekt in bredere zin naar andere
verhoudingen met de inwoners. Dat werd het experiment onder de naam ‘Nieuwe Democratie’.
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ME ER HA ARLEMMERS L ATEN PARTICIPEREN

“Wijkcontract
leidt tot grote
betrokkenheid
bewoners.
Dat is winst”
Meer Haarlemmers laten participeren in het
besturen van de stad. Dat was het doel van het
ambitieuze project ‘Nieuwe Democratie’ waarmee
de coalitie in 2018 de Haarlemse arena betrad. Er
lopen diverse experimenten met het overdragen van
zeggenschap. Zo hebben Schalkwijkers budgetten
van 70.000 euro gekregen voor verbetering van de
wijk. De wijkraad Bosch & Vaart heeft vorig voor-

jaar een wijkcontract afgesloten met de gemeente
over het oplossen van grondwaterproblemen en
over het stimuleren van duurzaamheid in de wijk.
In Zijlweg-west is een wijkpanel geloot dat een wijkagenda opstelt voor de komende twee jaar en om
meer jongeren te betrekken bij de samenleving, en
is er een kinderburgemeester geïnstalleerd. Maar
gaat het hier over zeggenschap?
Het is nog te vroeg om te zeggen hoe alle experimenten in de Nieuwe Democratie het doen. In
Bosch & Vaart zijn ze wel al enigszins op stoom met
het wijkcontract. Het contract geeft betrokken
bewoners de ruimte om plannen naar eigen inzicht
vorm te geven. In het duurzaamheidsproject ‘De
Groene Kroon’ gaat dat prima. Actieve buurtbewoners geven onder andere als energiecoach
praktische informatie en advies over verduurzaming
van de huizen en de energievoorziening. In het
grondwaterproject verloopt de samenwerking met
de gemeente daarentegen nog niet optimaal, zo
blijkt uit het verhaal van wijkraadsvoorzitter Vic van
den Broek d’Obrenan. De situatie: in steeds meer
kelders en kruipruimten in de wijk staat in de natte
periodes water, terwijl het in droge periodes juist
onder het wenselijke niveau zakt. Daardoor wordt
de fundering van de huizen aangetast. De wijkraad
is daarover al jaren in gesprek met de gemeente.
De gemeente hield bewoners zelf verantwoordelijk
voor het drooghouden van de kelders, iets wat de
wijkraad bestrijdt, omdat het een langdurige overlast betreft. “Hier hebben we de nodige spanningen
over gehad met de gemeente”, aldus Van den Broek.
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Wijkcontract
De wijkraad wilde graag stappen zetten in deze
problematiek en greep de kans aan een wijkcontract
met de gemeente te sluiten. Een werkgroep van
bewoners ging aan de slag en werkte als klankbordgroep mee aan een onderzoek in opdracht van de
gemeente om naar oplossingen te zoeken voor de
grondwaterproblemen. Van den Broek: “Dat onderzoeksrapport wordt met de gemeente besproken.
Zodra er oplossingen worden gepresenteerd, leggen
we die in een meningspeiling aan alle wijkbewoners
voor”.

alles duurt
eindeloos lang
Maar zover is het nog niet. Van den Broek: “Bij de
gemeente loopt het organisatorisch niet zo lekker,
er zit onvoldoende schot in de bemensing van dit
project waardoor we niet verder kunnen met het
uitwerken van de noodzakelijke maatregelen. alles
duurt eindeloos lang. We hopen nu dat het wijkcontract fungeert als een extra druk op de gemeente.
Als het project stagneert door interne problemen bij
de gemeente komt het wijkcontract in het gedrang.
Het grondwaterprobleem in de wijk speelt al zo
lang. De gemeente heeft nu de kans om tot een
gezamenlijke aanpak daarvan te komen dat ook
als voorbeeld voor andere wijken kan dienen. We
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?
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De gemeente heeft de touwtjes nog stevig in
handen in dit Nieuwe Democratie-experiment

hopen dan ook het van harte dat de gemeente dit
onderwerp snel weer oppakt, want het grondwaterprobleem wordt de komende jaren steeds erger en
beperkt zich niet tot de grenzen van onze buurt. Wij
begrijpen best dat de gemeente niet alle problemen
van individuele bewoners kan oplossen, maar we
willen wel dat zij de bewoners zoveel mogelijk helpt
om oplossingen te vinden.”
Of het wijkcontract zaligmakend is weet Van den
Broek (nog) niet. “Maar we zien wel dat er grote
betrokkenheid is van wijkbewoners, het is echt hún
project. De wijkraad faciliteert slechts. Dat is belangrijke winst.”

Schalkwijk aan Zet
In Schalkwijk heeft de gemeente een zak met geld
voor de deur gezet. Een eigen budget voor de wijk.
Per ronde gaat het om 70.000 euro en mogen de
34.000 inwoners stemmen om te bepalen welke
plannen daarmee worden uitgevoerd. De thema’s
staan al vast, ze moeten passen in de categorie
‘elkaar ontmoeten’, ‘op straat’, of ‘groen of duurzaam’.
In de eerste ronde werden 94 plannen ingediend, in
de tweede ronde, die in december afliep, 55. Toen
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?

werden 20.000 stemmen uitgebracht en die leidden
tot keuze van vijf plannen, die in 2022 worden uitgevoerd. De meeste stemmen, ruim duizend, gingen
naar ‘het planten van een zee van bloemen’ aan de
entree van Molenwijk, voor een bedrag van 7000
euro. Commentaar van de gemeente Haarlem op
de website Schalkwijkaanzet.nl: “Als dit plan wordt
gekozen bespreekt de indiener samen met de
gemeente en Spaarnelanden de definitieve invulling en plek”.
Een andere gekozen project is ‘Minder eenzaam
door gezonde maaltijden’. Vrijwilligers koken wekelijks in buurtcentrum de Ringvaart voor eenzame
buurtbewoners (9500 euro). Commentaar van de
gemeente Haarlem op de website: “Als dit plan
wordt gekozen gaat het om een eenmalige subsidie.
Het aanbod moet worden afgestemd met andere
maaltijdaanbod in De Ringvaart. Na 2022 moet het
plan zelfvoorzienend zijn of andere sponsors buiten
de gemeente hebben gevonden.”
Oftewel: de gemeente heeft de touwtjes nog stevig
in handen in dit Nieuwe Democratie-experiment.
Bovendien was er onvrede over de uitvoering van
projecten. Wethouder Jur Botter stak op de Haar22

lemse wijkradenconferentie eind oktober al de
hand in eigen boezem en vertelde dat de projecten
vertraging opliepen omdat zij bovenop al bestaande
plannen en projecten kwamen. Dat kostte intern
veel extra tijd en energie. “Voor ons is er nog een
wereld te winnen in de Nieuwe Democratie.” Uiteindelijk zijn alle projecten van 2021 uitgevoerd, laat de
gemeente nu weten.
Na de conferentie, in een gesprek via Zoom zegt
Botter, kartrekker van de Nieuwe Democratie. “We
zitten in een soort overgangssituatie. In oude situatie gaat het om puur representatieve democratie,
waarbij inwoners zeggenschap overdragen aan
mensen op wie ze stemmen. Maar we zien de laatste
jaren steeds meer dat mensen zelf aan de knoppen
willen draaien. Zeker ook in een stad met relatief
hoogopgeleiden zoals Haarlem.”

Zeggenschap
“Het is voor gemeenten die experimenteren met
nieuwe vormen erg wennen, zegt Joop Hofman,
die als participatie-expert gastspreker was op de
wijkradenconferentie. “Naar inwoners luisteren is
uiteraard heel belangrijk, maar dat is wat anders dan
dat je echt zeggenschap deelt. Of dat je toewerkt
naar een samenleving die eigen afwegingen gaat
maken. Met hulp van de gemeente, natuurlijk, die
blijft nodig. Maar om met politiek analist en cultuurhistoricus René Cuperus te spreken: ‘bestuurders
zijn enthousiast over participatie totdat het hun
macht aanraakt”.
Vergaande experimenten zijn er overal, zegt Hofman.
Wordt de Haarlemmer nog gehoord?

Antwerpen maakt tien procent van de begroting
vrij voor burgerbegrotingen, Madrid besteedt er 120
miljoen euro jaarlijks aan. In het Noord-Limburgse
Peel en Maas hebben burgers sinds 2009 zelf de
verantwoordelijkheid op gebied van leefbaarheid
in hun omgeving. Zij nemen de initiatieven, de
gemeente faciliteert.
“Uit metingen is gebleken dat het vertrouwen in de
politiek in die gemeente hoger is dan het landelijke
gemiddelde. Het levert dus positieve energie op”,
aldus Hofman.
Terug naar Haarlem. Is het denkbaar dat een initiatief als Schalkwijk aan Zet in de Nieuwe Democratie
de wijkraden overbodig maakt? Zeventig procent
van de wijkraden die de enquête van het Haarlems
Weekblad invulden was het daar matig tot niet mee
eens. Wijkraad Europawijk lichtte toe: “Schalkwijk
aan Zet is een mooi initiatief om plannen in de wijk
te verwezenlijken, maar kan niet in de plaats komen
van de wijkraad. De wijkraad heeft veel meer – en
andere – taken in de wijk dan alleen maar leuke
dingen verwezenlijken.”
Hoe moet het nu verder met de wijkraden en de
Nieuwe Democratie experimenten? Dat die doorgaan lijkt vrij zeker. De gemeenteraad zelf heeft
onlangs ook besloten voor een extra experiment,
met een burgerberaad waarin een panel van gelote
inwoners zich kan buigen over de aanpak van stadsbrede thema’s.
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REL ATIE MET GEMEENTE NIET ALTIJD EVEN BEST

Doormodderen,
afschaffen of
vernieuwen?
Het was op het oog een gezellig samenzijn, daar in
Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg. Een weerzien
van oude bekenden en ontmoetingen met nieuwe
wijkraadsleden. Maar er hing ook spanning in de
lucht. De conferentie was net op stoom met verhalen
over betere burgerparticipatie toen Thea de Roos,
voorzitter van wijkraad Vondelkwartier, vanuit de
zaal reageerde: ‘Ik zit hier naar een goed nieuwsshow te luisteren’. In de loop van de dag was er meer
wrevel en irritaties en de conferentietitel ‘Lang Leve
de Wijkraden’ leek ietwat voorbarig. De conferentie
liet in een notendop zien waar de schoen wringt: de
relatie met de gemeente is niet altijd even best.
In de jaren zeventig waren de lijntjes met de
gemeente vaak kort, het ambtenarenkorps vele

malen kleiner dan nu. Gemeentelijke plannen van
vandaag zijn gegoten in uitgebreide ambtelijke
processen, met termen als procesopdracht, startnotitie, nota van antwoord. En duren soms jaren.
Een onderzoek vorig jaar van Bureau Berenschot
naar de gemeentelijke organisatie, laat zien dat ook
ambtenaren zelf tegen de ‘muur’ van de organisatie
oplopen. Dat zij door alle nadruk op zorgvuldigheid
focussen op overleg en papierwerk in plaats van zich
te richten op ‘slagkracht en wendbaarheid’. ‘Er gaat
veel tijd kwijt met het zich houden aan regels en
bureaucratie’ en daardoor is er ‘weinig ruimte voor
innovatie’.
Niet vreemd dus dat gemeentelijke plannen en
processen ook voor wijkraden soms moeilijk te doorgronden zijn. Sommige plannen liggen bovendien
tussentijds jaren stil en zie dan als wijkraad maar
weer om aanwezig en alert te zijn als de draad vanuit
de gemeente opeens weer wordt opgepakt. Dit
alles vraagt veel kennis, energie en doorzettingsvermogen van wijkraadsleden. De ene wijkraad zet alles
op alles om die invloed te pakken, anderen raken
gefrustreerd, weer andere wijkraden beperken zich
tot sociale activiteiten in de wijk zelf.
In vergelijking met de jaren zeventig hebben de
wijkraden het moeilijker om gehoord te worden. Ze
hebben niet die unieke positie meer. maar: ze mogen
blijven meedoen. In de woorden van wethouder Jur
Botter: “we zijn niet van plan ze op te heffen.”
In de praktijk worden wijkraden ingekapseld in een
groter maatschappelijk geheel, bijvoorbeeld als een
van de vele Stadmakers, dat zijn mensen en clubjes
in Haarlem die innovatieve ideeën en ervaringen
uitwisselen. Over inspraak gaat het niet.
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Later dit jaar krijgen alle gemeentes in Nederland
te maken met een nieuwe wet waarin participatie
en inspraak een belangrijke rol moeten krijgen, de
Omgevingswet. De gemeenten stellen dan zelf
nieuwe participatieverordeningen op. Een woordvoerder van de gemeente stelt dat de gemeente
dit jaar met onder meer de wijkraden om de tafel
gaat om over die participatie te spreken. “Maar of er
meer of minder ruimte komt om mee te denken en
praten, of dat het alleen ‘meer informeren’ wordt,
dat is een vraag voor het nieuwe gemeentebestuur”.

In vergelijking met de
jaren zeventig hebben de
wijkraden het moeilijker
om gehoord te worden.
Verkiezingen
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart aanstaande zal leren of participatie
en inspraak een belangrijk speerpunt zijn voor
de nieuwe coalitie, en of bijvoorbeeld de Nieuwe
Democratie experimenten worden doorgezet. De
verkiezingsprogramma’s laten zien dat de huidige
coalitiepartijen D66 en PvdA het sterkst inzetten op
vernieuwing. D66 wil dat het burgerberaad waarmee
binnenkort wordt geëxperimenteerd (met een
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geloot burgerpanel) grote bevoegdheid krijgt. PvdA
zegt in een uitgebreide paragraaf over democratie
bewoners zelf moeten beslissen over de inrichting
hun eigen wijk, bijvoorbeeld via een wijkakkoord, en
vindt ook dat ‘georganiseerde bewoners taken van
de gemeente kunnen overnemen als zij het beter en
slimmer denken te kunnen’ (right to challenge). De
experimenten van de Nieuwe Democratie moeten
worden uitgebreid naar andere delen van de stad
aldus de PvdA.
GroenLinks (ook coalitie) zet in op bestuurlijke
vernieuwing vooral met als doel inwoners en raadsleden meer vertrouwen te geven in de politieke
besluitvorming. Wijkraden vindt de partij belangrijk, omdat inwoners zich daarmee op kleine schaal
vertegenwoordigd voelen.
De laatste coalitiepartij, het CDA, neemt het woord
‘vernieuwing’ niet in de mond. Deze partij vertrouwt
op de huidige vertegenwoordigende democratie.
Buiten de huidige coalitie is een partij als Trots
Haarlem sterk aanwezig in de wijken. Op wijkraadsvergaderingen is vrijwel altijd een van de twee
fractieleden aanwezig. De partij zet in op digipanels,
referenda en een gekozen burgemeester. De Actiepartij is samen met GroenLinks en D66 indiener van
het (aangenomen) voorstel om tot een Burgerberaad te komen. De partij wil bovendien dat wijkraden
geen vrijblijvende positie hebben maar een ‘sterke
positie krijgen in de besluitvorming over de wijk’.
ChristenUnie zet breed in op meer participatie met
als meest vergaand dat alle wijken een wijkcontract
moeten krijgen, waarin afspraken staan over acties
die gemeente en belanghebbenden in de wijk de
komende vier jaar zullen uitvoeren. Maar voor alles
geldt voor de partij dat het de gemeenteraad is, die
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‘als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt en eindverantwoordelijk is’.
Lokale partij OPHaarlem stelt dat inspraak en participatie de afgelopen vier jaar “veel te weinig vorm
en inhoud heeft gekregen. Nieuwe democratie is
een hobby van ambtenaren, gebakken lucht.” De
partij vindt dat participatie niet aan het eind van een
traject moet plaatsvinden, met als doel “een besluit
een wijk in te masseren“, maar aan het begin van
een traject.

Haarlem zou echt grote
stappen moeten durven
zetten. Er moet écht
invloed kunnen zijn
Uitholling
De bereidheid bij gemeenteraad en bestuur om
zeggenschap te geven - en dus macht af te staan aan inwoners bijvoorbeeld via wijkraden is maar
beperkt.
Het ‘wij vragen niet, nee, wij eisen!’ van de wijkraden
uit de jaren zeventig is vandaag de dag een utopie.
Piet de Vries, lange tijd actief geweest voor de
wijkraad Patrimoniumbuurt, kan zich er nog over
opwinden. “Aardig hoor, die experimenten met
de Nieuwe Democratie, maar het is allemaal zo
projectmatig en schieten met losse flodders. In feite
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holt de gemeente de functie van de wijkraden uit,
door bewonersinitiatieven te honoreren waar geen
wijkraad aan te pas komt. Haarlem zou echt grote
stappen moeten durven zetten, met serieus geld en
met gelote wijkraden zodat alle bevolkingsgroepen
aan bod komen. Er moet écht invloed kunnen zijn.
Het gaat om directe zeggenschap voor bewoners in
hun eigen omgeving, dus mèt budget en de nodige
bevoegdheden.”

Doormodderen?

Vraagt veel energie

De vraag voor de toekomst is: wat wil de gemeente
echt met de wijkraden? De wijkraden, die zo verschillend functioneren en in sommige wijken afwezig
zijn? Doormodderen met het huidige bestel?
Afschaffen? Of is er vernieuwing mogelijk? Bijvoorbeeld met een plan dat wijkraadslid Jan Appel van
Amsterdamsebuurten tijdens de wijkradenconferentie opperde, naar aanleiding van het project
Esplanade, de opvallende ecologische groenstrook
van 750 meter lang in zijn wijk.
Veel meer wijken in het behoorlijk versteende
Haarlem zouden van de kennis die is opgedaan in
de Esplanade kunnen profiteren. Waarom niet hier
een wijkradenconferentie over opzetten, zodat meer
wijken groener en biodiverser kunnen worden?
Zo’n wijkraadsbreed zou voor meer onderwerpen
kunnen gelden, bijvoorbeeld de verduurzaming van
woningen in de stad. Appel: “Het is toch zonde als
je als wijkraad niet weet dat er mooie projecten van
college wijkraden zijn, er gaat dan zoveel energie en
kennis verloren.”

Appel zal het overigens niet meemaken. Hij kondigde
vorige maand zijn vertrek aan als wijksraadslid.
En met hem nog vier leden. Hij licht toe: “Bewoners verbinden in onze wijk vraagt veel energie en
levert voor mij onvoldoende op. De wijkraad wordt
niet meer vanzelfsprekend gezien als het podium
waarop bewonersplannen worden besproken en
ontwikkeld. Ook mijn ergernis over de gemeentelijke organisatie speelt een rol. De Esplanade is na
de verkiezingen toe aan de vijfde wethouder in een
paar jaar tijd. De continuïteit en de o zo belangrijke
communicatie verlopen soms uiterst moeizaam.
Wanneer zich voor de jaarvergadering in juni geen
nieuwe kandidaten melden, dan houdt het op. Dan
wordt de wijkraad Amsterdamsbuurten opgeheven.”
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DOOR JAN VAN EEDEN, SOCIOLOOG EN OUD -WETHOUDER

Vijftig jaar wijkraden.
Hoe nu verder?
Socioloog en oud-wethouder Jan van Eeden volgt
de politieke ontwikkelingen in Haarlem nauwgezet.
Hij ziet een gemeente die op twee paarden wedt:
wijkraden en Nieuwe Democratie. Hij pleit voor
representatievere wijkraden die een sterkere positie
krijgen. “Als de politiek dat niet doet, onderhoudt
zij hoogstens een sterfhuisconstructie en neemt
de kloof tussen bestuur en bestuurden verder toe”.
Het journalistieke onderzoek van Marilou den
Outer heeft het beeld opgeleverd van een grote
diversiteit aan wijkraden. Sommige zijn succesvol,
andere leiden een moeizaam bestaan. Hun relatie
met de gemeente is ook al heel verschillend. Participatie wordt vaak als onvoldoende ervaren en
de gemeente blijkt een doolhof vol regels met
wisselende ambtelijke bezetting. De inbreng van
wijkraden komt nogal eens als mosterd na de maaltijd, omdat de voornaamste beslissingen al waren
genomen door ambtenaren en adviesbureaus of
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instellingen. Met veel moeite kunnen wijkraden,
soms met hulp van raadsleden nog wat wijzigingen
aanbrengen in gemeentelijke voornemens. En
soms zijn er ook successen. Gelukkig gaat niet alles
fout.
Dit beeld is niet uniek voor Haarlem. Overal in het
land blijft het lastig voor bewoners om hun belang
in gemeentelijke plannen te laten gelden. En overal
wordt gewag gemaakt van een kloof tussen overheidsbestuur en burgers.
Je kunt verschillen in het oordeel hoe groot die
kloof is, maar onmiskenbaar is ie er, op landelijk
niveau en in gemeenten, ook in Haarlem.
Er is een nieuw sociaal contract nodig, stelt Kim
Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. En
Herman Tjeenk Willink stelde als vicepresident van
de Raad van State begin deze eeuw: aandacht voor
de werkelijkheid van betrokken burgers is essen-

tieel. Hoe ondersteun je ze? Hoe stel je grenzen
aan de markt? En hoe geef je de burger kansen op
tegenmacht? Want samenspraak zonder tegenspraak geeft alleen maar monologen. En Tony
Judt schrijft in ‘Het land is moe’: Het debat over
openbaar bestuur moet niet alleen aan deskundigen worden overgelaten. Betrokkenheid bij het
openbaar bestuur is bestaansvoorwaarde voor de
democratie.

Gedurfde stap

Van dit laatste is ook het Haarlemse stadsbestuur
overtuigd. Zo stond in het coalitieprogramma
‘Duurzaam doen 2018-2022’ dat het college van B
en W op zoek zou gaan naar mogelijkheden om
zeggenschap over te dragen aan de buurt. Dat
was een gedurfde stap want de laatste halve eeuw
waren wijkraden eigenlijk vooral gezien als de ogen
en oren van de wijk voor het stadsbestuur, niet als
organen met eigen beslissingsbevoegdheden.
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De vraag rijst dan natuurlijk: wat doen we met
de oude schoenen? En als de nieuwe straks
bevallen, gooien we dan de oude weg?
Wethouder Botter begon enthousiast met experimenten Nieuwe Democratie, die misschien achteraf
gezien beter Nieuwe Participatie hadden kunnen
heten. Lotingsexperimenten, right to challenge
en wijkbudgetten deden als pilot hun intrede in
Haarlem. Spannende vernieuwingsexperimenten.
Hoe die Nieuwe Democratie-experimenten uitpakken is op dit moment niet duidelijk. Mede door
de corona-uitbraak is de opstart vertraagd geweest
en we weten niet precies hoe geslaagd de experimenten zijn. Daarnaast is op initiatief van enkele
raadsfracties kort geleden besloten in Haarlem ook
te starten met een experiment met een burgerberaad volgens het model dat David van Reijbrouck
een paar jaar geleden heeft uitgedacht. Dat staat
nu in de kinderschoenen.

Oude schoenen

De vraag rijst dan natuurlijk: wat doen we met de
oude schoenen? En als de nieuwe straks bevallen,
gooien we dan de oude weg?
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De wijkraden zijn ruim vijftig jaar geleden opgericht in de stadsvernieuwingsstrijd van de jaren
zeventig door bewoners zelf, die, met echte verkiezingen als legitimiteit basis, het gemeentebestuur
tot acties rond hun wijk aanzetten. Vijftig jaar
later zien we een dertigtal wijkraden over de hele
stad verspreid. Een waaier van kleine organisaties,
bescheiden voorzien van financiële middelen door
de gemeente, waarvan er veel moeite hebben om
actieve nieuwe leden te vinden.
Een aantal is er mee opgehouden. Soms kan ook
zonder wijkraad prima aan gemeenschapsbelang
kan worden gewerkt’. Niet altijd is het nodig om
een organisatie te runnen om toch actief te kunnen
zijn.
Je zou kunnen stellen dat de gemeente nu op twee
paarden wedt: die wijkraden hobbelen wel door
en we kijken wat die nieuwe participatievormen
teweeg brengen. Dat is nu de status quo. Een
‘tweesporenbeleid’.
Voor de wijkraden waarin toch veel, zo niet enkele
honderden, Haarlemmers actief zijn is dat geen

duidelijke positie. Zij hebben onlangs een manifest
opgesteld (dat overigens niet door alle wijkraden
is ondertekend) waarin ze aangeven dat hun informatiepositie door de gemeente beter moet worden
geregeld. Ze willen van gemeentelijke plannen die
hun wijk raken tijdig op de hoogte worden gesteld.
En het opvallende is dat in vorige versies van de
verordening op de wijkraden duidelijk stond dat
wijkraden recht op tijdige informatie hadden. In de
huidige versie is dat verdwenen.

Teleurstelling

De verhoudingen zijn op dit moment onduidelijk.
De veelgenoemde kloof tussen burger en overheid
is daar niet bij gebaat. Integendeel, participatie
levert in deze constellatie meer teleurstelling op dan
tevredenheid. Het gevoel niet serieus genomen te
worden door het bestuur groeit daardoor – precies
wat politici niét willen.
In het vierde artikel van de wijkradenreeks erkent
de wethouder dat een bepaalde procedure niet
goed was verlopen en dat hij denkt nieuwe teleurstellingen te kunnen voorkomen door middel van
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een zogeheten participatieladder. Het zou wenselijk
zijn dat het college daarin aangeeft wat de inbreng
van een wijkraad al dan niet kan zijn, in een vroeg
stadium van de planvorming. Bijvoorbeeld: helemaal niets als het om een bovenwijkse voorziening
gaat die dringend is. Of een licht advies waar B
en W van kunnen afwijken. Of een zwaarwegend
advies waar B en W alleen gemotiveerd van zullen
afwijken. Tot zelfs volledige zeggenschap van een
wijk of buurt over zaken die daar spelen. Dat laatste
was een van de beloftes in het huidige coalitieprogramma!

Participatie levert in
deze constellatie meer
teleurstelling op dan
tevredenheid.
Kern van de zaak is: als bestuur en wijkraden
elkaar serieus nemen moeten de verwachtingen
over en weer duidelijk zijn en mogen er wederzijds eisen worden gesteld, zoals normaal is in
relaties. Het recht op tijdige informatie voor de
wijkraden dient geregeld. Daartegenover moeten
wijkraden aantoonbare pogingen doen om hun
representativiteit te regelen, ook al is dat lastig.
Over dit laatste zouden concrete afspraken moeten
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worden uitgewerkt. De huidige ‘verkiezingen’ van
wijkraadsleden, voorgeschreven bij verordening,
zijn een wassen neus.
Democratie is nooit af en zal altijd werk in uitvoering
blijven. Uit de literatuur hierover wordt duidelijk dat
er altijd spanning zal zijn tussen de gekozen politici
en de “directe” democratie. En we hebben, zeker in
Haarlem, gelukkig te maken met een steeds beter
geschoolde en mondige bevolking. Die neemt niet
meer genoegen met het rood maken van een vakje
eens in de vier jaar.
Vijftig jaar geleden waren bestuurders meestal
achtenswaardige heren en eisten ‘gewone’ bewoners van de Leidsebuurt en het Rozenprieel dat
de gemeente naar hen luisterde en daar naar zou
handelen. In de loop van de halve eeuw hebben
bestuur en bestuurden elkaar beter leren kennen,
werden omgangsvormen ‘normaler’. Aan de andere
kant werd de gemeente steeds meer een bestuurlijk doolhof, de markt steeds dominanter en het
ambtelijk apparaat kleiner en gericht op procesbegeleiding in plaats van inhoudelijk deskundig.

Sterfhuisconstructie

Het spel moet nu dus anders gespeeld worden om
burgers niet verder te vervreemden van het openbaar bestuur. In zijn boek ‘Niet de kiezer is gek’
stelt Tom van der Meer nadrukkelijk dat ons politiek-bestuurlijke systeem nog altijd breed wordt
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gewaardeerd, maar niét de instituties en het personeel.
Hij gelooft niet in allerlei nieuwigheden waaronder
lotingssystemen en andere nouveautés. Die kunnen
een beetje bijdragen om wat meer mensen bij de
stad te betrekken, maar het komt er op aan om de
bestuursstijl aan te passen. Door bijvoorbeeld meer
in debat te gaan in de stad voordat stukken worden
behandeld in de strak geregelde commissie- en
raadsvergaderingen. Door meer ruimte te geven
aan de oppositie waarvan met name lokale partijen
vaak intensief met wijken en buurten in contact
staan. Door meer te communiceren in dagelijkse
spreektaal in plaats van ambtelijke nota taal. Door
meer vrije kwesties en minder fractiediscipline een
rol te laten spelen.
Behalve dat de gemeente haar stijl zal moeten
aanpassen is de conclusie: zolang de opbrengst
van de Nieuwe Democratie ongewis is doet de
gemeente er goed aan de wijkraden beter te positioneren. Als de politiek dat niet doet, onderhoudt
zij hoogstens een sterfhuisconstructie en neemt
de kloof tussen bestuur en bestuurden verder toe.

JAN VAN EEDEN,
SOCIOLOOG EN OUD -WETHOUDER
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