
 
 
 

 

Groningen, 24 september 2020 

(Inspreker Thea Bakhuys) 

Beste mensen, 

De gemeenteraad van Groningen heeft er in 2017 voor gekozen om op schaal van de wijk 
de representatieve democratie te versterken en beter te verbinden. 

In de Oosterpark werd dat de Coöperatieve Wijkraad 

We zitten nu in de fase van overgang. De werkende onderdelen behouden maar de 
minder goed werkende onderdelen aanpassen of schrappen. Met een aantal bewoners en 
raadsleden CWR denken we na over een goede doorontwikkeling. 

Voor deze groep is het vanzelfsprekend dat zowel de wijk als de gemeente doorgaan met 
het samenwerken aan een sterkere wijk-democratie, het gaat nu om de vorm. 

WIJ  geven graag een aantal ingrediënten aan die vanuit onze experiment-ervaring 
wezenlijk zijn voor een nieuwe vorm op het gebied van wijk-democratie. 

Procesafspraken maken tussen gemeente en wijk om zodoende maximaal mogelijke 
zeggenschap te verkrijgen mbt onderwerpen die de wijk aangaan. De zeggenschap moet 
wel verder gaan dan meepraten of advies geven. 

Het gaat erom zoveel mogelijk bewoners uit te nodigen zelf met initiatieven te komen. Met 
grote, maar ook kleine initiatieven. In overleg met het gebiedsteam kunnen deze met 
vakkennis en geld worden ondersteund. Een voorbeeld is CWR campagne “ Altijd een 
goed idee”! 

Wij pleiten voor een eigen werkbudget. 

Loten is een belangrijk onderdeel omdat dat kan zorgen voor meer diversiteit zodat niet 
alleen de usual suspects aan bod komen,  

We hebben gemerkt dat deelname van 6 raadsleden gezien de tijdsbesteding niet 
haalbaar is, dat snappen wij heel goed .Tegelijkertijd vinden we het wel van belang dat er 
raadsleden bij betrokken blijven, het is echt een meerwaarde, dus een betrokkenheid die 
niet vrijblijvend is en niet alleen als contactpersoon. 2 raadsleden is voldoende. 

 



 
Het werk gaat over nieuwe vormen van lokale democratie, in dit geval wijk-democratie. Wij 
vinden een vergoeding op zijn plaats. Dat hoeft niet de vergoeding zoals in de 
experimenteer periode te zijn maar een vrijwilligersvergoeding op basis van minimale inzet 
van 4u/week. 

Dit is ons eerste gedachte voorstel waarbij we onze eigen ervaringen van 2/5 jaar 
experimenteren hebben verwerkt. 

We willen dit de aankomende periode bespreken met alle partijen in de wijk 
Speeltuinverenigingen ,WIJ team, BO en de groep die heeft meegedacht over de start 
CWR. Wij doen dit het liefst met een zo groot mogelijke groep betrokken mensen. 

We gaan graag met U hierover in gesprek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de CWR 

 

Margriet van der Werf, secretaris 
 
Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk 
Email: contact@coopwijkraad050.nl 
Website: http://cooperatievewijkraad050.nl/ 
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