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Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april
2017

Raadsvoorstel

Zeewolde

Beoogd effect
Kennisnemen van de resultaten van de Raad op Straat bijeenkomst van 12
april 2017 en van de voorstellen tot aanpassing van de opzet voor volgende
Raad op Straatbijeenkomsten.
Beslispunten
1. Kennis nemen van het verslag van de werkgroep Participatie en
Digitalisering over de Raad op Straat bijeenkomst van 12 april 2017
Inleiding
Op 12 april 2017 heeft de eerste Raad op Straat bijeenkomst
plaatsgevonden (conform de door uw raad aangenomen motie van 3
november 2016). De Raad op Straat is een nieuw initiatief van uw raad om
mensen (meer) bij de politiek (de gemeenteraad) te betrekken.
Dit jaar worden twee bijeenkomsten georganiseerd in twee verschillende
wijken. Deelnemers kunnen ideeën en wensen aanleveren voor en over hun
wijk op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie.
De bijeenkomst vond plaats in de aula van basisschool Het Kofschip in
Horsterveld. Bij de bijeenkomst waren ruim 40 bewoners aanwezig.
Raadsleden en deelnemers gingen in 5 groepen uiteen om het gesprek met
elkaar aan te gaan. Het resultaat van die gesprekken vindt u in bijlage 1.
Afgesproken is dat de werkgroep participatie en digitalisering na de Raad
op Straat het proces tegen het licht houdt en bekijkt hoe de input gegeven
door de deelnemers kan worden opgepakt.
De werkgroep is hiervoor op 23 mei bij elkaar gekomen. De meeste leden
zijn in grote lijnen tevreden met de Raad op Straat bijeenkomst. Het voldeed
aan de verwachtingen en de opkomst was hoog.
Wel is een conclusie dat veel van de ingebrachte wensen en ideeën zich
richten op beheer- en uitvoeringstaken en dus meer op het bord van het
college liggen.
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De werkgroep heeft afgesproken om uw raad een verslag voor te leggen
met de bevindingen van de werkgroep, aangezien de Raad op Straat een
activiteit is van de hele raad. Dit verslag ontvangt u in de vorm van dit
raadsvoorstel.
Verslag
De werkgroep stelt na een korte terugblik op de opzet van de Raad op Straat
bijeenkomst een aantal wijzigingen voor:
− Algemeen wordt gedeeld dat de follow up van de avond veel sneller
moet plaatsvinden. De werkgroep betreurt het dat er nu zes weken zit
tussen de bijeenkomst en het moment dat er naar de input wordt
gekeken.
− Binnen een week na de Raad op Straat moet duidelijk zijn voor de
deelnemers wat er gaat gebeuren en wat wordt opgepakt. Dit voorkomt
mogelijk teleurstelling en irritatie bij hen. Dit betekent dat de
werkgroep veel sneller na de Raad op Straat bij elkaar moet komen.
− Communicatie voor en na de bijeenkomst wordt geïntensiveerd. Er zal
door de griffie voorafgaand aan de bijeenkomst meer ruchtbaarheid
gegeven worden aan de Raad op Straatbijeenkomst.
− Van de bijeenkomst zal een verslag worden gemaakt in de vorm van een
sfeerimpressie, een algemene indruk van de avond. Dit verslag kan snel
gecommuniceerd worden. Daarmee houdt de raad de regie wat wordt
gecommuniceerd meer in eigen hand.
− Voor de locatie in de Polderwijk is het gewenst dat het een grotere
ruimte is of er meerdere ruimtes beschikbaar zijn zodat groepjes verder
uit elkaar kunnen zitten en elkaar minder storen.
− De opzet met de werkgroepen blijft gehandhaafd. Een plenair gedeelte
waar alle raadsleden kort hun mening kunnen geven is niet van
toegevoegde waarde. Deze wordt geschrapt. De voorzitter trekt kort
conclusies en geeft aan wanneer de deelnemers een reactie kunnen
verwachten (binnen 1 week). Vervolgens de borrel ter afsluiting.
− De uitnodigingsbrieven blijven huis-aan-huis bezorgd worden. Wel zal
nog gekeken worden naar de inhoud van de brief om nog meer te
benadrukken dat het gaat om wensen en visie voor de wijk (en niet om
individuele openbare ruimte- of verkeerswensen).
− De werkgroep komt na de volgende Raad op Straat (maandag 23 oktober
2017) de volgende dag bij elkaar ( na de vergadering van het presidium)
om de input uit de Raad op Straat te bespreken. Er zal een verslag
gemaakt worden voor de raad met daarin een voorstel wat met de input
te doen. Het verslag kan geagendeerd worden voor de raad op 2
november 2017. Hierdoor kunnen de deelnemers snel op de hoogte
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worden gesteld wat er met de input wordt gedaan.
− In 2018 worden de Raad op Straatbijeenkomsten geëvalueerd en
bekeken of ze worden voortgezet. Mocht daarvoor gekozen worden dan
wordt voorgesteld om die Raad op Straat in het buitengebied te
gehouden.
Reactie t.a.v. input deelnemers
In bijlage 1 treft u aan een overzicht van de ingebrachte wensen en ideeën
bij de Raad op Straat op 12 april. De werkgroep realiseert zich dat veel van
de ingebrachte punten niet tot de bevoegdheid van de raad behoren omdat
ze gericht zijn op beheer en/of uitvoering. Een groot deel van de punten ligt
meer op het pad van het college, maar ook zijn zaken genoemd waar de
gemeente geen rol in heeft (doorstroming huurwoningen, gebouw voor
startende ondernemers) of op afstand bij betrokken is.
De werkgroep stelt voor de punten die thuishoren bij het college daar ook
ter kennisname neer te leggen en de wethouders te verzoeken waar
mogelijk en indien van toepassing de wensen en ideeën mee te nemen in
werkzaamheden of bij planvorming.
Daarnaast zijn enkele punten genoemd waar de raad in het recente
verleden zijn zorgen over heeft geuit. Dit betreft :
−
−
−

AED gewenst in de wijk
Zorgen over aanrijtijden ambulance, ambulancepost in dorp nodig
Beter openbaar vervoer in het weekend

De raad heeft voor de bovenste twee punten per motie in 2016 aandacht
gevraagd bij het college. De punten zijn niet meteen oplosbaar of
gerealiseerd. De raad houdt vinger aan de pols en zal het college blijven
bevragen over de oplossingen.
De (lage) frequentie van het openbaar vervoer in Zeewolde (met name in
avonden en weekenden) is bekend. Hier hebben de fractievoorzitters vorig
jaar bij de Commissaris van de Koning aandacht voor gevraagd.
Waar mogelijk kunnen raadsleden de punten uit bijlage 1 ook betrekken bij
de bespreking van en besluitvorming over voorstellen indien die langs
komen. Te denken valt dan aan het punt over schaduwwerking van hoge
bomen op zonnepanelen. Hier zou bij de (uitvoering van de)
Duurzaamheidsvisie aandacht voor gevraagd kunnen worden.
Het punt genoemd onder het thema veiligheid tav overlast van jongeren bij
de Koraalflat heeft specifieke aandacht gekregen van de werkgroep. De
werkgroep heeft gemerkt dat de melding binnen de gemeente adequaat is
opgepakt. De werkgroep zal de burgemeester om een terugkoppeling
vragen wat is gedaan.
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Communicatie
De deelnemers aan de Raad op Straatbijeenkomst van wie bij de griffie een
emailadres beschikbaar is zullen op de hoogte gesteld worden van de
reactie op de input van de deelnemers zoals in het kopje hierboven staat.
Ook zal dit verslag op de website van de gemeente worden geplaatst met
enkele foto’s. Mogelijkerwijs dat ook op de site www.raadopstraat.nl (die
speciaal voor de Raad op straatbijeenkomsten in Zeewolde in het leven is
geroepen) het verslag kan worden geplaatst.
Daarnaast zal ook nog in Zeewolde Actueel een tekst worden geplaatst.
Zoals hierboven onder het kopje verslag al is opgemerkt zal bij de volgende
Raad op Straatbijeenkomst, zowel voor als na de bijeenkomst, meer ingezet
gaan worden op communicatie. De werkgroep wil onder meer veel sneller
dan nu communiceren aan de deelnemers wat er met hun input gebeurt.
Evaluatie
Eind 2017 of begin 2018 zal de werkgroep de Raad op Straat bijeenkomsten
evalueren. De resultaten van de evaluatie worden aan de raad voorgelegd.

Werkgroep Participatie en Digitalisering,
de secretaris,
de voorzitter,
L. van Heezik

L. van Heezik
23 mei 2017

Y. van Bruggen
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De raad van de gemeente Zeewolde,
gehoord de beraadslagingen in de werkgroep participatie en digitalisering
van 23 mei 2017;
gehoord de bespreking in het presidium op 20 juni 2017;

Besluit
kennis te nemen van het verslag van de werkgroep Participatie en
Digitalisering over de Raad op Straat bijeenkomst van 12 april 2017.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare
vergadering van 29 juni 2017.
de griffier,

de voorzitter,

L. van Heezik

G.J. Gorter
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