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Gezond verstand genoeg?  
 
Als ik iets hoor of lees over een bepaalde afspraak of regel vraag ik me regel-
matig af: waarom hebben we die eigenlijk nodig? Waarom leggen we allerlei 
afspraken vast om ons daar aan te houden? Kunnen we er niet van uitgaan 
dat iedereen z’n gezond verstand gebruikt? Dat stemmetje zat de afgelopen 
weken vaak in m’n hoofd. Wat leggen we vast en wat laten we los? 

Voor de Coöperatieve Wijkraad zijn we spelregels aan het opstellen. Daar heeft 
de gemeenteraad om gevraagd. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben ook 
bewoners en ambassadeurs er om gevraagd. Uiteraard kun je er van uitgaan 
dat we ons gezond verstand gaan gebruiken. Maar leden van de Coöperatieve 
Wijkraad moeten ook weten waar ze aan toe zijn. En voor bewoners van de 
Oosterparkwijk moet duidelijk zijn: wat doen ze wel en wat doen ze niet? 

Omdat de gemeenteraad om deze spelregels heeft gevraagd, maken we bij de 
spelregels een raadsvoorstel. Hierin leggen we uit wat de spelregels inhouden, 
waarom we dit doen en wat de consequenties zijn. Voordat de raad hierover 
besluit, moet het College van Burgemeester en Wethouders het raadsvoorstel 
goedkeuren, dat doen we met een collegevoorstel. Om het op de agenda 
van de gemeenteraad op 18 oktober te krijgen, was de eerste deadline bij de 
wethouder op 4 september.

Ik ben erg nieuwsgierig hoe voorstellen straks vanuit de wijk bij de 
Coöperatieve Wijkraad belanden, en op wat voor manier erover wordt beslist. 
Daar maken we namelijk geen spelregels voor. Dat laten we over aan de 
Coöperatieve Wijkraad. Op basis van gezond verstand.
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We krijgen een 
Coöperatieve 
Wijkraad! 
 
 
De voorbereidingen voor de Coöperatieve Wijkraad zijn in volle gang. 
Wijkbewoners gaan in deze raad samen met gemeenteraadsleden beslissingen 
nemen over onderwerpen in en van de Oosterparkwijk. In de vorig krant 
heb je al over deze nieuwe vorm van democratie kunnen lezen. Tijdens de 
Wijkbijeenkomst op 11 juli zijn ongeveer 200 wijkbewoners geïnformeerd. 
Verderop blikken we daar op deze pagina kort op terug.

Spelregels in de maak
als vertrekpunt 
 
Er zijn nog allerlei vragen te beantwoorden en zaken te regelen voordat de Wijkraad kan 
beginnen. De Bouwgroep die alle voorbereidingen treft, werkt daar hard aan. Belangrijk hierin 
is het document met spelregels. De planning is dat de gemeenteraad dat op 18 oktober 2017 
behandelt. In het document staat bijvoorbeeld dat het experiment twee jaar duurt en dat de 
Coöperatieve Wijkraad een eigen budget en ondersteuning krijgt. Ook zijn er taken van de 
Wijkraad in omschreven, is erin vastgelegd dat de raad verantwoording over haar besluiten 
moet afleggen en dat de leden een vergoeding krijgen. Niet alles is uitputtend geregeld 
of beschreven. Dat zou geen recht doen aan het feit dat het om een experiment gaat. Het 
document met spelregels is nadrukkelijk geschreven als vertrekpunt. Als de gemeenteraad de 
spelregels vaststelt, kan daarna de loting voor de Wijkraad en het Wijkpanel plaatsvinden. In 
de wijkkrant van oktober lees je daar meer over.

 
Volg Coöperatieve Wijkraad  
op Facebook!

Contactgegevens  
en meer informatie

Hij was niet te missen, de ijscokraam 
die begin juli door de wijk reed. Je kreeg 
er gratis ijs en bloemzaadjes en een 
uitnodiging voor de Wijkbijeenkomst 
op 11 juli. Zo’n 200 mensen gaven 
gehoor aan die uitnodiging. Van 17.00 
tot 20.00 uur kregen ze een gevarieerd 
programma voorgeschoteld met eten, 
muziek, workshops, een babbelbox 
en informatie over de Coöperatieve 
Wijkraad natuurlijk. 

Of het idee achter de Coöperatieve 
Wijkraad is overgekomen?  

De twee mannen op deze foto laten 
zien dat dat goed is gelukt . ‘Elkaar 

omarmen en met elkaar in gesprek zijn’ 
hebben we de foto genoemd.

 Nieuws over de 
Coöperatieve Wijkraad

Elkaar omarmen en met elkaar in gesprek 

11 wijkbewoners en 6 raadsleden 
Wijkbewoners zijn in de Wijkraad 
in de meerderheid. 11 mensen 
krijgen een plek. Wie dat zijn, weten 
we nu nog niet. Een loting gaat 
dat bepalen. Iedere wijkbewoner 
vanaf 18 jaar kan ingeloot worden. 
Iedereen heeft evenveel kans. 
Naast de wijkbewoners komen er 6 
gemeenteraadsleden in de Wijkraad. 
De loting vindt naar verwachting 
plaats in de tweede helft van oktober. 
Als je wordt ingeloot, krijg je daarover 
persoonlijk bericht. 
 
En ook nog 400 meedenkers 
De Wijkraadleden hoeven niet alles 
zelf te bedenken en beslissen. Er komt 
een Wijkpanel met 400 bewoners die 
ze kunnen vragen mee te denken. Een 
tweede loting bepaalt eind oktober 
wie er in het panel komen.

Waar gaat het dan over? 
Dat gaat de Wijkraad straks zelf bepalen. 
Maar het zijn altijd onderwerpen die in de 
wijk spelen. Het groen in onze prachtige 
parken, speelplekken voor de kinderen, 
zorgen voor elkaar, veilige straten, 
kunstwerken... het kan van alles zijn. 
 
Experiment 
Onze wijk is straks de eerste wijk in 
Nederland met een Coöperatieve 
Wijkraad. Het is een experiment, 
geïnspireerd op ervaringen in Londen. 
‘Experiment’ betekent ook dat nog 
niet alles vastligt. De leden van de raad 
kunnen straks gaandeweg samen nog 
veel zaken bepalen. Het is uitproberen, 
wat werkt wel en wat werkt niet. Dat 
hoort er bij en dat maakt het ook 
interessant. De gemeenteraad stelt 
wel spelregels vast. Daarover lees je 
verderop meer.


