Inspraak Samen sterk! in Open Raad 13 april 2011 stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
m.b.t. ‘Instelling raadscommissie Participatie en opdrachtformulering’
Pieter Calandlaan 1, Restaurant, 20.30 uur
Wout Heukelom
Samen sterk! is de voorlopige werknaam van een bewonersgroep. Deze groep is voortgekomen uit
de conferentie Samen sterker!, die is gehouden op 9 december 2010. Minstens 50
bewonersvertegenwoordigers kwamen toen bij elkaar in de Van Eesterenzaal in de Jan
Tooropstraat. Bewonersorganisaties uit de voormalige stadsdelen Osdorp, Slotervaart en
Geuzenveld-Slotermeer willen elkaar kennen en waar nodig samenwerken. Dat gaat lukken. Op 23
mei 2011 houden we een vervolgconferentie onder de naam Samen weer sterker?!. De formele
oprichting van onze bewonersgroep is dan weer een stap dichterbij gekomen.
Sommigen van u hebben al kennis gemaakt met ons. Leden van Samen sterk! hebben hun en ons
visitekaartje afgegeven met hun bijdragen aan de werkgroep Participatie van de deelraad NieuwWest. Mij kent u nog niet, want dit is mijn eerste optreden namens Samen sterk!. Ik wil bij deze
inspraak twee punten naar voren brengen.
Het eerste punt betreft de informele status van de werkgroep Participatie. Bewoners besteden
veel kennis en tijd aan hun bijdragen aan deze werkgroep. Ook trouwens aan veel andere
bijdragen aan de samenleving. Hun inzet en hun output inzake maatschappelijke participatie is te
kostbaar om te kunnen verdwijnen onder een deken van informaliteit. We vrezen dat onder zo’n
deken bewonersinbreng kan verschieten van inhoud en van eigendom - als die inbreng al niet
helemaal verdwijnt - , terwijl formele instanties zullen volhouden dat bewoners toch hun invloed
hebben gehad.
Kunnen bewoners verwijzen naar hun eerdere inbreng en verlangen dat daarop volwaardig wordt
gereageerd, voordat een volgende fase van het overleg wordt ingezet? Bewoners hebben wat dit
betreft - in het algemeen gesproken - niet altijd positieve ervaringen opgedaan. We denken dat
het serieus nemen van de bewonersinbreng in de werkgroep Participatie meer wordt gediend met
een formele status dan met een informele status van de werkgroep. Formeel zijn zaken in het
algemeen immers beter geregeld dan informeel; althans, dat zou zo moeten zijn. Samen sterk!
volgt vanavond dan ook met interesse uw informatieronde op dit punt.
Het tweede punt dat ik wil inbrengen gaat over de formulering van de opdracht aan de werkgroep
dan wel de commissie Participatie. Artikel 4.2 zegt dat aan de deelraad een voorstel aangereikt
moet worden over de inhoud van een op te stellen Kadernota Participatie Stadsdeel Nieuw-West.
Samen sterk! is wat dit betreft pro-actief. We bieden hierbij al hoofdlijnen aan voor een dergelijke
Kadernota. U heeft ze al toegemaild gekregen. Ze zijn geformuleerd met de gedachte dat in
Nieuw-West nog veel stedelijke herstructurering plaatsvindt of zal plaatsvinden.
Ook wat betreft de stedelijke herstructurering willen we dat bewoners in elke fase worden
gehoord en dat op hun inbreng op correcte wijze gereageerd, voordat een volgende fase wordt
ingezet. En dit vanaf het allereerste begin. Er zijn voorbeelden van een positieve wisselwerking van
de inbreng van bewoners met de inbreng van professionele instanties. Niet alles is kommer en
kwel. Juist daarom wordt het tijd om bewonersparticipatie serieus te nemen. Omdat het kan. En
omdat het goed is. Samen sterk! is niet alleen een goede naam voor een bewonersorganisatie,
maar ook een goed motto voor samenwerking van bewoners met professionele organisaties en de
politiek. Dus Samen sterk!, ook met u.

