
Wijk- en dorpsraden anno 2020i

Actief in de wijk

Veel bewoners in onze gemeente zijn op enigerlei wijze betrokken bij een wijk- of dorpsraad.
Zij zijn bijvoorbeeld bestuurslid of lid van een werkgroep van een wijk-of dorpsraad. Al die bewoners
hebben “hart” voor hun wijk of dorp en willen actief bijdragen aan de leefbaarheid daarvan. Zij zijn
daarmee belangrijke spelers in het gezamenlijk (o.a. met ondernemers en gemeente) vormgeven en
verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de gemeente als geheel en de dorpen en wijken
daarbinnen. In het bestuursakkoord is dit als #samen aangeduid.

Typeringen

Zoals wijken en dorpen onderling verschillen, zo zijn er ook verschillen tussen de wijk- en dorpsraden.
Verschillen bijvoorbeeld in bekendheid, in samenstelling, in werkwijze, in communicatie, in
onderwerpen waarop men zich richt en in relatie met de gemeente.ii Ook in doelstellingen, taken en
rollen zijn er verschillen. Van gesprekspartner voor de gemeente tot organisator van activiteiten. Van
belangenbehartiger tot informatieverstrekker. In totaal zijn vanuit de websites van de afzonderlijke
dorps- en wijkraden en vanuit de gemeentelijke (beleids)stukken zeker 11 verschillende doelstellingen
te herleiden (zie bijlage).

Discussie

De formele in beleidsstukken vastgestelde taken en bevoegdheden van wijk- en dorpsraden staan ter
discussie. Het betreft met name de vraag in hoeverre sprake kan zijn van belangenbehartiging en/of
vertegenwoordiging namens een wijk of dorp. Wat is een wijk- of dorpsraad, wat kunnen bewoners
ervan verwachten (en wat niet), wat kan de gemeente verwachten en wat kan en mag de wijk- of
dorpsraad van de gemeente verwachten?

Richting

De wijk- of dorpsraad anno 2020 is (nog steeds) een belangrijk platform voor het ophalen en delen
van hetgeen er leeft in wijk of dorp. Een wijkraad die goed functioneert weet wat er leeft en speelt in
haar wijk, is transparant en open naar haar inwoners en communiceert met de wijk, hetzij via
openbare bijeenkomsten, hetzij via andere communicatiekanalen, zoals de sociale media.
Uitnodigen, informeren, verduidelijken, waar mogelijk verbinden, ruimte bieden, naar buiten gericht en
transparant zijn termen die horen bij die wijk- en dorpsraad van nu, net als met bewoners, voor
bewoners, door bewoners maar niet namens bewoners.
Op die manier kunnen de wijk- en dorpsraden werken aan mooie, gezonde, veilige en sociale wijken
en dorpen.
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Bijlage:

Doelstellingen wijk- en dorpsraden:

(Opgenomen in subsidieregeling wijk- en dorpsraden):
1. Betrokkenheid van bewoners vergroten (art 1 doelstelling)
2. Namens wijk/dorp gesprekspartner van het college (art 1 doelstelling)
3. Belangen van wijk/dorp behartigen (art 3 lid 5 definities)
4. Opstellen breed gedragen adviezen aan college over belangen bewoners (art 4, waarvoor

subsidie))
5. Stimuleren bewoners tot deelname aan activiteiten in wijk/dorp (art 4, waarvoor subsidie)

Naast deze (formele) doelstellingen zijn in de praktijk nog enkele andere doelen/werkvormen te
herkennen (bron: websites diverse wijkraden):

6. Herkenbaar en zichtbaar maken van verschillende belangen in wijk/dorp
7. Podium bieden aan (belangen)groepen in wijk/dorp
8. Coördineren, stimuleren en (zelf)| organiseren van activiteiten voor bewoners
9. Versterken van de leefbaarheid
10. Faciliteren van activiteiten en initiatieven van wijkbewoners
11. Schakel tussen wijk en gemeente (informatie doorgeven over en weer)

i Bestuursraden hebben een andere status en zijn buiten beschouwing van deze notitie gelaten.
ii Zie onderzoek Actief in de wijk 2019 Gemeente ’s-Hertogenbosch afdeling onderzoek & statistiek 18
december 2019


