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Geachte heer, mevrouw. 

Wij zijn positief over het initiatieJFvoorstel wijkconferenties D66 Groningen. In onze 
gemeente bestaat immers een lange traditie van overleg met Groningse wijken over 
wat er nodig is in de wijk. Het overleg met de wijken kent verschillende vormen, 
omdat we telkens proberen aan te sluiten bij de couleur local en structuur van de wijk. 
De wijkperspectieven voor 16 wijken en wijkvisies zijn onder andere resultaten van 
deze werkwijze en samenwerking met bewoners en ondememers en corporaties. 

Het initiatiefVoorstel schetst de huidige Groningse situatie waarin sprake is van een 
overschot aan wijkvertegenwoordigingen met verschillende standpunten waardoor er 
voor bewoners onduidelijkheden ontstaan. 
De gemeente stelt zich terughoudend op als het gaat om de organisatie van bewoners. 
Wij zijn ons er van bewust in onze gesprekken met bewoners dat vertegenwoordiging, 
in de zin van representatie van alle wijkbewoners, teveel gevraagd is. Dat is ook de 
reden waarom dit niet als eis maar als inspanningsverplichting is opgenomen in het 
convenant met de bewonersorganisaties. 

Ook wij hechten er veel belang aan dat het overleg met wijken en de betrokkenheid 
van bewoners bij hun leefomgeving op een gecoordineerde wijze gebeurt en 
onder schrijven het probleem dat in het initiatiefVoorstel wordt gesignaleerd dat er 
soms vanuit de verschillende beleidsinvalshoeken op verschillende wijze overleg 
wordt gevoerd met de wijken. We zijn op zoek naar manieren die dit probleem 
ondervangen. 
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Het bereiken van wijkbewoners en hun vertegenwoordigers om samen te kunnen 
bepalen wat nodig is, is een continu proces waarbij we proberen aan te sluiten bij de 
potenties in de wijk of het gebied (zie schema hieronder). 
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Op dit moment zijn we op vemieuwende wijze in gesprek over wijkontwikkeling (en 
werken we samen) met bewoners en andere betrokkenen in o.a. Groningen West, de 
Rivierenbutut en Selwerd. Een integrale benadering van het gebied is daarbij het 
uitgangspunt en co-creatie het sleutelwoord. De doelstellingen van een wijkconferentie 
passen naadloos in deze aanpak. 

De wijkontwikkelings- en co-creatieprocessen starten we naar aanleiding van een 
initiatief uit de wijk of op basis van onze eigen analyse, en soms zijn beide aanleiding 
om een proces op te starten. We sluiten dus zo veel mogelijk aan bij wat er gaande is 
en wat nodig is in een wijk. 

Wij hebben daarom het volgende besloten: 
- de hiervoor genoemde werkwijzen en co-creatieprocessen verder uit te rollen in die 
wijken waar aanleiding is om een dergelijk proces te starten; 
- uw raad bij deze processen te betrekken; 
- de werkwijze te evalueren met alle betrokkenen en deze evaluaties met uw raad te 
delen. 

Met vriendelijke groet, 
btirgemeester en wethouders van Groningen, 

Je burgemeester, 
r/j.'P. (Peter) Rehwinkel 
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