
Cluster Wijken van het WMO-platform.  Convenantnaleving

Op de brief van het Cluster aan de Wijkraden m.b.t. de ervaringen de laatste jaren met het Wijk-
Convenant hebben tot nu toe 17 wijkraden en 1 buurtcomissie gereageerd.

Uit Stadsdeel Noorddijk 3 wijkraden en 1 buurtcomissie.

Uit Stadsdeel Noordwest 4 wijkraden.

Uit Stadsdeel Oude Wijken 6 wijkraden.

Uit Stadsdeel Zuid 3 wijkraden. 

Tenslotte 1 stedelijke wijkraad ; het Woonschepen comité.

Noorddijk. Vooral de twee grote wijkraden daar zijn weinig te spreken over de info-inspanningen van
de gemeente. Omdat informatie of vraag om meepraten vaak te laat komt, heeft dat negatieve 
gevolgen voor het vinden van oplossingen voor problemen of inpassing van plannen. Een wijkraad 
vraagt zich af, of het Convenant nog een functie heeft, nu er Wijkwethouders zijn.

Noordwest. Men is maar heel matig tevreden over de Stadsdeel coördinatie. In Hoogkerk, dat wel 
een beetje een uitzonderingswijk was, is de SDC veel minder aanwezig. Om informatie te krijgen 
moet je er zelf bij herhaling veel vaker achteraan. De communicatie over de inkrimping van het 
secretariaat in Hoogkerk verliep ronduit slecht. Andere wijkraden merken op, dat ze herhaaldelijk 
werkzaamheden in of bij hun wijk zien, die totaal niet gemeld zijn. In een wijk draait nog steeds het 
Heel de Buurt-project , zoals dat  12 jaar geleden is opgezet ,dus inclusief woningbouwcorporaties , 
politie en een raadslid als voorzitter. Dit model  levert relatief veel tijdige info op voor 
georganiseerde bewoners. Een paar keer is men ook redelijk vroegtijdig betrokken bij de 
voorbereiding van projecten. Maar ook hier komt het uitvoeren van niet gemelde werkzaamheden 
en zelfs situaties waarbij georganiseerde bewoners eerder en beter weten wat er aan de hand is dan 
de SDC voor.

Oude Wijken. Een wijkraad meent, dat het Convenant totaal niet wordt nagekomen. Steeds 
bezwaarschriften sturen. Bij de overige wijkraden is het beeld wisselend; rond sommige projecten is 
men tevreden, bij nogal wat andere projecten moet je je als wijkraad “”actief aan tafel praten”“. 
Soms, ook juist bij een erg cruciale situatie is men volgens de regels tijdig op de hoogte gesteld, in 
andere gevallen blijft informatie achterwege of te laat. De adviesfunctie van wijkraden lijkt 
grotendeels onbekend te zijn bij gemeenteambtenaren.

Stadsdeel zuid. Het grote probleem in zuid is, dat wijk overstijgende onderwerpen in het Convenant 
zijn uitgesloten. (bv. Ringweg). Ook wordt er soms wel met bv. scholen en ondernemers , maar niet 
met de wijkraad gecommuniceerd. Met andere strikt wijk gerelateerde zaken (bv. parkeren)  gaat het
vaak heel goed. Maar een wijkraad in het gebied voelt zich totaal genegeerd. Deze wijkraad en wijk 
hebben de wijkwethouder ook nog nooit gezien. (Woont zelfs in de wijk).

Stedelijke wijkraad (Woonschepen comité). Bij een reeks voor dit comité belangrijke zaken zijn het 
adviesrecht en de info-termijnen niet serieus genomen. Bij een enkel, heel concreet plaatselijk 
project ging het wel heel goed.



Samenvattend kan gesteld worden ,dat twee wijkraden zich totaal genegeerd en uitgesloten voelen. 
Voor de anderen is het beeld wisselend. De SDC kan niet meer op unaniem applaus rekenen ; verder 
lijkt het ,dat ambtenaren met meer specialistische , wat minder wijk gerelateerde functies nog steeds
weinig van het Convenant op de hoogte zijn. De formele adviesfunctie blijkt heel weinig gebruikt te 
worden en is zowel bij wijkraden als ambtenaren weinig bekend.

Een apart onderwerp is de Gemeentelijke website Mijn Wijk. Als Cluster hebben we niet naar de 
correctheid van deze website gevraagd. In Stadsdeel Noord-west werd ruim een half jaar geleden 
geconstateerd ,dat de website per wijk vaak nogal achter liep of zelfs stilstond ,hetgeen door de SDC 
erkend werd. Er zou voortdurend  aan verbetering gewerkt worden. Nadien was dit in een enkele 
wijk ook wel te merken. De website verdient mogelijk veel meer aandacht ,omdat het wel een 
officieel info – kanaal is.
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