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Onderwerp

Akkoord gaan met antwoordbrief aan Wijkraad Keent

Voorstel

1. Akkoord gaan met bijgevoegde antwoordbrief aan de wijkraad Keent betreffende
erkenning en samenwerking.

Inleiding
Op 11 maart 2016 heeft de wijkraad Keent een brief gestuurd naar het college van B&W
en de fractievoorzitters met als onderwerp erkenning en samenwerking. Dit naar
aanleiding van de ontstane commotie rondom "Mijn Straat, Jouw Straat"
( leefbaarheidsagenda)

Beoogd effect/doel
Een antwoord geven op vragen van wijkraad Keent en eventuele onduidelijkheden uit de
weg helpen.

Argumenten
1.1. U heeft kennisgenomen van de brief.

1.2. Erkennen rol van de WDR is noodzakelijk.
Nogmaals uitspreken naar de wijkraad Keent dat de rol van de WDR wordt erkend en dat
we inzetten op versterking van de relatie tussen gemeente en WDR.

1.3. Ingediende activiteiten voor de leefbaarheidsagenda 2016 van de wijkraden, ook
die van Keent worden met in achtneming van de spelregels in de tweede ronde
beoordeeld, voorgelegd aan de regiegroep en aan uw college voor het nemen van
een
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Kanttekeningen
1.1 Niet voorkomen kan worden dat er onjuistheden in de pers komen of enkele zaken en
individuele uitspraken van raadsleden, bestuurders, maar ook wijk- en dorpsraden worden
uitvergroot, uit hun context gehaald of soms onjuist worden geciteerd.
1.2 Op onderdelen kan een verkeerde, mogelijk eenzijdige beeldvorming ontstaan die niet
altijd recht doet aan de inzet van de WDR.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Gommunicatie/ participatie

Bijgevoegde antwoordbrief wordt aan wijkraad Keent verzonden.
Antwoordbrief wordt op de TILS lijst geplaatst.

Overleg gevoerd met

Intern:
Ton Weekers, OCSW
Ella Croonenberg, directeur

Extern:

Bijlagen
Concept antwoordbrief
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GEMEENTE vyEERT

Stichting Wijkraad Keent
Zaaknr: ZlL6/77898
Afd/nr:OCSW/57749

Raadsnr:20 16/073

Weert, 19 april 2016

Onderwerp : Erkenning en samenwerking

Geacht bestuur,

Op 11 maart jl. heeft u ons de brief met het onderwerp'Erkenning en samenwerking'
gestuurd. Dit naar aanleiding van de, zoals u het omschrijft, ontstane commotie rondom
het project 'MijnStraatJouwStraat'. Met deze brief reageren wij op uw brief.

Activiteiten MSJS en beeldvorming

We zijn het met u eens dat er een gezond debat moet worden gevoerd over activiteiten en
criteria die we met zijn allen hierover hebben afgesproken binnen het project
MijnStraatJouwStraat (MSJS). Dit debat voeren we voor de activiteiten van 2016 met alle
partners van MSJS. Daarbij zijn de spelregels niet veranderd, maar zijn we wel met zijn
allen kritischer gaan beoordelen.

Daarbij kan niet voorkomen worden dat niet alle activiteiten (volledig) worden
gehonoreerd, die mogelijk in eerdere jaren wel zijn gehonoreerd. Sommige activiteiten
kunnen (deels) betaald worden uit reguliere budgetten en niet uit middelen voor MSJS,
maar ook zullen activiteiten afgewezen worden.

Ook kan niet voorkomen worden dat er onjuistheden in de pers komen of enkele zaken en
individuele uitspraken van raadsleden, bestuurders, maar ook Wijk- en dorpsraden (WDR),
worden uitvergroot, uit hun context worden gehaald, of soms onjuist worden geciteerd. Dit
heeft tot gevolg dat er op onderdelen een verkeerde, mogelijk eenzijdige, beeldvorming
kan ontstaan die niet altijd recht doet aan de inzet van WDR. Dit gaat gepaard met de
bijbehorende emoties en ook reacties van WDR.

Erkenning en samenwerking

Wij erkennen de rol van de WDR en hebberi in diverse bijeenkomsten van het afgelopen
jaar ook (extra) ingezet op een versterking van de relatie tussen gemeente en WDR.
Daarbij merken we dat WDR verschillend zijn, maar ook de beeldvorming over de
samenwerking verschillend is. Wat ook lastig is dat de discussie over al dan niet
toekennen van middelen aan activiteiten, berichtgeving in pers of al dan niet juist
weergegeven mening van individuele leden van college en raad, maar ook individuele
(bestuurders van) WDR, deze beeldvorming vertroebelt.

Wilhelminasingel 101
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Net als u zijn wij van mening dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. om de
leefbaarheid in de wijken en dorpen te bevorderen. Als je in gesprek blijft kun je werken
aan erkenning en samenwerking. En dat gebeurt ook. In de afgelopen tijd hebben we
diverse overleggen met de WDR gehad, waarbij de intentie was om de relatie te
versterken. Laten we dus vooral met elkaar in gesprek blijven.

Burgerparticipatie

U noemt een aantal goede voorbeelden van burgerparticipatie en de rol die u als wijkraad
hierin heeft met alle partners. We zijn ook van mening dat een wijk- of dorpsraad een
belangrijke, maar niet een exclusieve rol heeft bij burgerparticipatie. Het kan voorkomen
dat burgers zich niet w¡llen laten vertegenwoordigen door een WDR. Ook daar moeten we
als partners onze ogen niet voor sluiten.

Activiteiten voor de leefbaarheidagenda 2O16 en evaluatie MSJS

De activiteiten verbroederingsmaaltijd en rommelroute gecombineerd met wijkfeest heeft
u in de 1e beoordelingsronde ingetrokken, maar weer opnieuw ingediend. Ze zullen met
inachtneming van de spelregels in de 2e ronde beoordeeld worden, voorgelegd worden aan
regiegroep en het college van B&W dat uiteindelijk een besluit neemt.

Daarnaast loopt er ook een evaluatie over de inzet van het instrument MSJS. Hierbij bent
u betrokken in een bijeenkomstvan22 maart 2016. Enkele raadsleden waren hierbij ook
aanwezig. Deze evaluatie is tot stand gekomen na diverse overleggen tussen alle partners
en zal ook nog aan u en alle andere partners van MSJS voorgelegd worden.

We gaan er van uit dat u het mogelijk niet (geheel) honoreren van deze ingediende
activiteiten en de mogelijke uitkomst van de evaluatie (stoppen met MSJS) niet opvat als
een gebrek aan erkenning en samenwerking tussen gemeente en wijkraad Keent.

Waardering vrijwi I I igers

We hopen met deze brief bij te dragen aan een positieve relatie met alle WDR en wijkraad
Keent in het bijzonder. In ieder geval spreken wij waardering uit over het werk dat de
vrijwilligers doen om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.

Uw uitnodiging om activiteiten of een vergadering van de wijkraad bij te wonen wordt door
middel van uw brief en onze reactie onder de aandacht gebracht van alle raadsleden.

Vragen/contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met de
heer Jan Ploumen. Hij is telefonisch te bereiken via (0495) 57 5224 of per e-mail via
i. ploumen@weert. nl.

Met vriendelij

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M
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Plv. SecretarÍs
Telnr. Secr. 06 1555 0406
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Geachte mevrouw mr. Wolfs,

Wíj verzoeken u vríendelijk om bijgaande brief aan het college van B&W toe te zenden. Wij stellen het op pr'rjs
índíen wij híervan een bevestiging krijgen.

Een kopie van deze brief sturen wij tevens aan de fractievoozitters in de gemeenteraad

Met vriendelijke groet, ii**K(lirÈ{É op

Wijkraad Keent < keentbruist@home.nl>
maandag L4 maart 2OL6 22:46
M Wolfs
H Stals; M Stokbroeks; F Kadra; J Goubet; G Buuren; L Kusters; I Beenders
Erkenning en Samenwerking
Erkenníng en samenwerking.pdf
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Onderwerp: Erkenning en samenwerking

Geacht college van B&W,

Geachte fractievoorzitters,

Erkenning en samenwerking zijn sterk met elkaar verbonden, zo luidt de inhoud van deze brief.

Wijkraad Keent en haar vrijwilligers vragen jullie aandacht voor de inhoud van deze brief, die

opgesteld is na de ontstane commotie rondom 'Mijn Straat, Jouw Straat' (Leefbaarheidsagenda).

Maar dit schrijven dient ook als antwoord te worden gezien tegen de onjuiste en soms laagdunkende

teksten van sommige raadsleden en bestuurders.

Een gezond debat over bepaalde activiteiten of ze wel of niet binnen de criteria van het

wijkenbudget vallen is juist en vanzelfsprekend. Daarbij kan worden gesproken over de effectiviteit

van bepaalde activiteiten. lmmers kan met dit debat de doelmatigheid van de betreffende activiteit

in kaart worden gebracht. Elke wijk/dorpsraad heeft haar eigen invulling en behoudt de eigen

identiteit bij het bedenken van bepaalde activiteiten. Ook wijkraad Keent hanteert gelet op de

complexiteit van de wijk Keent haar eigen identiteit bij de invulling van activite¡ten. Het bedenken

van activiteiten vergt dan ook veel ti.¡d en moeite en een periodieke beoordeling valt altijd onder de

reflectiepu nte n.

Middels deze reflectiepunten is vastgesteld dat Keent Bruist, een jaarlijks 'wijk feest' dat niet moeten

worden verward met een bierwedstrijd, een groot succes mag worden genoemd. De term 'feest'

impliceen een breder begrip dan de gangbare betekenis. Deze activiteit brengt allerlei

bevolkingsgroepen bij elkaar en zorgt ervoor dat w¡jkbewoners op een effectieve manier met elkaar

kunnen interacteren. Vorig jaar heeft de wijkraad besloten om geen Keent Bruist te organiseren om

op die manier te peilen of wijkbewoners deze activiteit appreciëren. Dit heeft geresulteerd dat veel

wijkbewoners in de wijk Keent weer naar deze activiteit hebben gevraagd. Dat heeft ervoor gezorgd

dat wij met nieuw enthousiasme en veel zin deze grote activiteit weer zullen gaan organiseren.

Hetzelfde geldt ook voor de jaarlijks terugkerende Verbroederingsmaaltijd. Een activiteit waarbij
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vr¡jwilligers gerechten voorbereiden en verschillende wijkbewoners zoals jong, oud, allochtoon,

autochtoon etc. kunnen verbroederen. Vooral in deze sterk gepolariseerde tijden zijn dergelijke

activiteiten in het kader van 'ontmoeting' erg belangr'rjk en kunnen mensen zich veilig voelen in hun

eigen wijk. Bovenstaande activiteiten en de activiteiten voor kinderen worden immers door en voor

de wijk Keent opgezet.

Naast het feit dat act¡v¡teiten de wijkbewoners van Keent samenbrengen, wordt hiermee ook

burgerparticipatie gestimuleerd. Het is van belang dat burgerparticipatie haar basis vindt in een

solide samenwerking met professionele partners zoals gemeente, Wonen Limburg en andere

maatschappelijke organisaties. Er volgt alti.¡d interactie met de wijk. Dit heeft geresulteerd in nauwe

betrokkenheid bij het opstellen van stadsdeelvisies, WhatsApp-groep, buurtwacht en het opzetten

van klankbordgroepen in het kader van rioolvervanging. Wijkraad Keent kan hierbij representatief

zijn, want in zekere zin vertegenwoordigt ze de wijk. Deze taak nemen wij dan ook uiterst serieus.

Dat bl¡jkt uit de grote verantwoordelijkheid die wij als wijkraad hebben wanneer het aankomt op het

(on)gevraagd informeren en adviseren naar de gemeente en wijkbewoners toe.

Met het organiseren van activiteiten zorgen wij dus niet alleen voor o.a. 'schoon', 'heel',

'ontmoeting' en 'veilig' maar heeft de wijkraad ook haar specifieke rol op het gebied van

burgerparticipatie. De vrijwilligers van wijkraad Keent zetten zich hiervoor onverwijld in en zijn

bereid om dit te blijven doen. Helaas is er naar aanleiding van de bijeenkomst tussen de regiegroep

en wijk/dorpsraden een wervelwind van onjuistheden ontstaan en is er sprake van een ware dedain

voor het werk van wijk/dorpsraden. ln sommige krantenartikelen wordt aangegeven dat activiteiten

bedoeld zijn voor specifieke groepen waarbij gratis consumpties beschikbaar worden gesteld.

Sommige leden van de gemeenteraad spreken van besloten feesten die worden gesubsidieerd met

gratis drank. Volgens andere leden van de gemeenteraad gaat het om 'kleine ergernissen' die

moeten worden opgelost waarbij schoon, heel en veilig van belang zijn. Wellicht is het bij die

raadsleden ontschoten dat vrijwilligers van wijkraad Keent zich elke dag bezig houden met 'schoon',

'heel','veilig' en'ontmoeting'.

Laat het vooral duidelijk zijn dat sommige beweringen in lokale krantenartikelen absoluut onjuist zijn

ln geen geval worden er buurtfeesten georganiseerd waarbij er voor een bepaalde groep gratis friet,

bier en frikandellen wordt geregeld. Er worden überhaupt geen besloten feesten gegeven waarbij
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publieke gelden onverantwoord worden uitgegeven. De activiteiten die wijkraad Keent organiseert

zijn alt¡jd toegankelijk voor een ieder en wordt in geen enkel geval gratis drank weggegeven omdat

het zomaar kan. Alle uitgaven binnen de door wijkraad Keent georganiseerde activiteiten worden

zorgvuldig gewogen.

Als vrijwilligers binnen wijkraad Keent worden wij ineens geconfronteerd met termen zoals

'sinterklaasbudget' of andere laagdunkende uitlatingen. Er wordt zelfs aangegeùen dat wij niet

automatisch de gesprekspartner zijn wanneer het gaat om burgerpartic¡patie. ln deze brief en in de

prakt'rjk wordt daarvan het tegendeel bewezen. Hoe moeten vrijwilligers binnen en buiten wijkraad

Keent met dergelijke opmerkingen omgaan? Waarom wordt geen erkenning gegeven voor de

succesvolle activiteiten die hun effectiviteit hebben bewezen? Bent u bereid dit te doen? Wat is het

gevolg van laagdunkende uitlatingen die op geen enkele wijze op feiten zijn gebaseerd?

Dat z¡jn vragen waarover moet worden nagedacht. Middels deze brief hopen wij een ander geluid te

laten horen, maar wijkraad Keent nodigt u allen vooral graag uit om de activiteiten bij te wonen. Wij

nodigen u tevens uit om een vergadering bij te wonen. Op deze manier kunt u de inzet van de

vrijwilligers op eerste hand meemaken. lmmers kan alleen op deze manier begrip ontstaan.

Kortom, versterk de erkenning en vergroot de samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Stichting Wijkraad Keent.




