
Betrek de wijk en buurt! 

In allerlei steden van Nederland wordt gewerkt aan het betrekken van de buurt bij het 

bepalen van beleid van de gemeenten. Dat gaat vaak goed, maar lukt soms ook niet. In 

Hilversum hebben we goede voorbeelden van samenwerking tussen buurt en gemeente. 

Onze wijkregisseurs en wijkwethouders hebben daar een actieve rol in en dat leidt gelukkig 

tot goede acties.  

Er zijn ook veel onderwerpen in onze wijk waar de inwoners meer bij betrokken kunnen 

worden. Neem bijvoorbeeld parkeerproblemen, bouwplannen, de inrichting van de 

Gijsbrecht van Amstelstraat of de Havenstraat. Allemaal onderwerpen waar de inwoners van 

onze wijken een groot belang bij hebben. Gelukkig is er op dit moment al veel afstemming. 

In de krant zien we regelmatig initiatieven van inwoners en ondernemers die echte aandacht 

krijgen binnen de Gemeenteraad en bij de wethouders en komt het gesprek op gang! 

Toch kan het beter. De ervaringen met het voorbereiden van de bouw van de nieuwe Lelie 

hebben laten zien dat een hecht contact tussen de wijk en het stadsbestuur, een resultaat 

heeft. Zeker bij een groot project, met een ingewikkelde discussie over het verdelen van 

ruimte, vormgeving, geld en persoonlijke belangen van de (toekomstige) gebruikers en de 

huidige buurtbewoners, moet er een goed contact zijn. Tenslotte moet er gebouwd of 

geparkeerd gaan worden! Deze ontwikkelingen hebben vaak gevolgen voor de werk- en 

leefomgeving in de wijk. 

Aan die afstemming tussen wijk en bestuur zitten wel wat vragen: Zijn de bewoners of 

ondernemers om wie het gaat wel voldoende betrokken? Vallen er geen groepen buiten de 

boot? Voelt iedereen zich vrij om mee te doen of is het telkens een vast clubje dat inspraak 

eist en toegang heeft bij de bestuurders? Dus doen we het samen of is het versnipperd?  

Met de ervaringen rond de Lelie en de nieuwe inrichting van de Gijsbrecht zijn onze 

wijkwethouder Arno Scheepers en wijkregisseur Trude van de Ven samen met wijkbewoners 

die een rol hebben gespeeld in die projecten of nog spelen, rond de tafel gaan zitten. Want 

hoe kunnen we er voor zorgen dat de drempel naar de gemeente laag is. Zodat er weinig 

moeite gaat zitten in het krijgen van aandacht voor je vraag. En hoe zorgen we ervoor dat de 

gemeente ons betrekt bij plannen. 

Een wijkplatform kan deze vragen beantwoorden. In dit platform zitten inwoners uit Zuid en 

zijn op vaste momenten of via de mail te bereiken in de Buurtkamer aan de Resedastraat 20. 

Zij kunnen aangesproken worden als er hulp nodig is om een vraag op tafel te krijgen bij de 

gemeente. Verder kunnen zij  helpen om de vragen of projecten van de gemeente of 

projectontwikkelaars bij onze inwoners op tafel te krijgen. In alle gevallen blijven de 

inwoners die de vraag of het plan hebben, zelf  de eigenaar van de vraag of het initiatief. 

Samen bouwen aan een sterke en fijne wijk met invloed op de eigen werk- en leefomgeving! 
Heeft u interesse om deel te nemen, mee te denken, heeft u vragen of ideeën? 
Mail naar: wkralendonk@gmail.com en/of jac_slingerland@kpnmail.nl  
 
Initiatiefnemer platform, Willem Kralendonk 

mailto:wkralendonk@gmail.com
mailto:jac_slingerland@kpnmail.nl


 


