Ingesproken op de Gemeenteraadsvergadering van 10 maart 2014.
Geachte Raad,
27 februari was het debat tussen de Westervoortse partijen. Daarbij
kwam ook de wijkraden en hun functioneren aan bod. Daarbij kregen
sommige toehoorders het idee dat de partijen verwachten dat er wat
zendingswerk moest worden verricht voordat zij goed functioneerden.
Ik vond het toen niet opportuun om mij in dat debat te mengen. Het was
een politiek debat: uw feestje. Toch hebben wij als wijkraden ook een
bepaalde verwachting van u als raad en van uw wethouders die straks
het college vormen: alles in het licht van dualisme.
Wijkraden bestaan zonder macht of kiezerslegitimiteit. Ze bestaan uit
onbezoldigde vrijwilligers die zich willen inzetten voor het leefklimaat in
de wijken. In mijn geval en mijn voorbeelden de leden van wijkraad MSW
Wij zijn daarom nieuwsgierig hoe u naast de subsidie ons functioneren
gaat faciliteren. Wij zullen de activiteiten verzorgen conform de
spelregels wijkgericht werken.
Maar waar, bij wie moeten wij zijn als de gemeentelijke organisatie zich
niet houdt aan de verplichtingen volgens de spelregels of aan afspraken.
Zo kregen de wijkraden nog nooit de verplichte (jaar)planning voor
het structurele onderhoud van groen en grijs binnen de eigen wijk zoals
het veegschema, snoeiplan,speeltoestellen,
En dan een paar en zeker niet alle voorbeelden met een merkwaardig
procesverloop.
Wijkraad MSW schreef in 2009 een brief over gevaarlijk vrachtverkeer op
de IJsseldijk. Dit onderwerp vonden wij vervolgens terug in het
collegeakkoord: Perfect! De zittingsduur eindigt over een paar weken: er
is niets aan gebeurd en heeft u gevraagd waarom? Veel slappe
smoezen waarop gewacht zou moeten worden, maar voorbereidingen ho
maar. Kijkt de raad niet na op de voortgang en realisatie van zo'n
programmapunt.
In 2009 stelde u als Raad € 80.000 beschikbaar voor Groen en Parkeren
Mosterdhof: de wijkraad had toen al plannen en wensen, opgesteld in
samenspraak met bewoners. Het project loopt nu al vijf jaar. Dit laatste
overigens buiten de schuld van de huidige ambtenaar. Maar de laatste
twee hofjes worden pas in april 2014 gerealiseerd en een
parkeermaatregel is nog steeds niet afgegeven. Is de Raad niet

nieuwsgierig hoe dit geld voor een dergelijk doel wordt besteed en
wanneer?
Op 28 juni 2013 kondigde de wijkraadcoördinator haar vertrek aan.
Ondanks vele tientallen kandidaten, is de vacature na 10 maanden nog
niet vervuld. Als er zoveel kandidaten zijn en na de selectieprocedure
valt toch de nr 1 weg, voldoet dan de nr 2 niet. Want als de nr 1 zoveel
beter was als nr 2 moet deze nr 1 al snel zijn opgevallen.
Intussen is in april 2013 bijv. gestart met herstel in de wijk; daarin zal
draagvlak in de wijk en daarmee de wijkraden een belangrijke rol moeten
spelen. De wijkraad MSW is als enige bij een eerste bijeenkomst
geweest. Wij kwamen tot conclusie dat alle wijkraden hierbij duidelijk
betrokken en geïnformeerd moeten zijn. Een aspect is daarbij
bijvoorbeeld de opname van de diverse doelgroepen, zoals de groep
"bekend staand als (overlast veroorzakende) zorgmijders." Er is nog
geen voorlichting gekomen. De proeftuin loopt door en de wijkraden
staan al op achterstand, zoals ook bij het gebiedsteam en i.r.t. de WMO.
Onze wijkraad houdt jaarlijks een wijkinloop om de wensen te
inventariseren. Ook geven wij jaarlijks twee wijkkranten uit. Zaken die in
de Openbare ruimte zouden worden aangepast, vermelden wij in die
krant op basis van terugkoppeling op de betrokken afdeling.
Als dit dan zonder communicatie naar de wijkraad na jaar en soms jaren
niet wordt gerealiseerd dan gaat dit ten koste van de geloofwaardigheid
van de wijkraad richting de bewoners. Het frustreert de wijkraadsleden
enorm: het is wel hun vrije tijd die ze besteden.
Wie stuurt, dirigeert of controleert en bepaalt in de Gemeente. Of is het
zo als ooit een journalist vroeg aan de kapelmeester van een orkest:
"wat zou de gastdirigent gaan dirigeren". Hij antwoordde: "dat weet ik
niet, wij spelen vanavond gewoon de derde van Mahler."
Ik wens een toekomstige Raad en college veel sterkte toe en vergeet uw
vrijwilligers voor de leefomgeving niet!
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