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Wim van Hattum,
projectleider
Projectleider Wim van Hattum schrijft het succes
toe aan de vrije ruimte en de betrokkenheid van

“Verwachtingen”

burgers, alsmede aan de beschikbaarheid van

Beleidsadviseur Jaap Pleeging stond aan
de wieg van project Wijkbudgetten:

seerd kunnen worden. Ook is de procedure

geld, waardoor ideeën op korte termijn gerealieenvoudig. De spelregels en het stappenplan
vooraf zijn heel duidelijk vastgelegd, om teleur-

beginspraak voor Van Hattum niet nieuw.

stellingen achteraf te voorkomen.

“Wijkmanagers stimuleren van oudsher allerlei

“De raad droeg destijds het college op, een

“Binnengekomen ideeën screenen wij op

vormen van burgerparticipatie bij projecten die de

wijkexperiment te starten waarbij zo veel

wettelijke regels en gemeentelijk beleid. Daarna

gemeente uitvoert”. Hij heeft gemerkt dat het

mogelijk bevoegdheid bij de bewoners lag.

moet de indiener een uitvoeringsplan en een

volledig loslaten van de uitvoering van een project

Maar zonder bijbehorend budget. Onverwachte

begroting maken. Ook die toetsen we op realiteit.

vaak een brug te ver is. “Dan doen sommige

rijksbijdragen hebben het project tot 2010

Daarna volgen pas de verkiezingen”. Ondanks de

bevolkingsgroepen niet mee. Daarom wordt soms

gefinancierd, maaar voor de latere toekomst zeg

vrijheid van ideeën voor de wijkbewoners, blijft

het hele proces begeleid door coaches of

ik: Ambtenaren hebben doorgaans al krappe

hun speelruimte beperkt, zegt Van Hattum. “Is er

opbouwwerkers”.

budgetten in verhouding tot de gevraagde

nadien onderhoud nodig, wie betaalt dat dan?

Ironisch genoeg is een belangrijke valkuil van

kwaliteitsniveaus. Als bewoners dan meer

Past dat in de begroting van de gemeente?

het project Wijkbudgetten het toepassen van

invloed krijgen op het gebruik ervan, kunnen

Burgers realiseren zich vaak niet dat dat

‘beginspraak’ door indieners van een idee zelf.

sommige ambtenaren dat als aanval ervaren.

meeweegt”. Op zich was het werken met

“Bewoners moeten zorgen dat ze voldoende

Dit heeft dan niet alleen te maken met een

draagvlak in de buurt hebben. Anders ontstaat er

cultuur- en gedragsverandering bij de

weerstand, en volgen soms zelfs bezwaarproce-

ambtenaren, maar ook met concreet beleid over

dures achteraf. Dat is de omgekeerde wereld”.

kaders en geld”.

www.wijkbudgetten.zwolle.nl

verkiezingen. Het was in juli. Veel Marokkanen en
Een puntje van aandacht vind ik het tijdstip van de
terwijl je je draagvlak juist hard nodig hebt”.

gedwongen goed na te denken over ons plan.

uur’ werden toen een beetje ongeduldig. En dat

ben positief over de toetsing vooraf. We werden

voorbereidingen. Onze ‘supporters van het eerste

getoond, mee te betalen aan de voortzetting. Ik

daardoor na de zomer pas starten met de

opstarten. De moskee heeft zich al bereidwillig

als onze verenigingsleden. Ook konden we

voor allochtone ouderen ontwikkelen en

Turken, stemmers dus, waren al op vakantie, net

“Met het wijkbudget kunnen wij de taalcursus

Voorzitter Khalil Diani van jongerenvereniging Living color,
winnaar project Taalcursus voor allochtone ouderen

“Goede toetsing”

Bewoners presenteren hun verkiesbare ideeën aan de buurt

De kracht van de wijk
Het project Wijkbudgetten geeft bewoners
budget en ruimte om eigen ideeën voor hun
buurt of wijk te realiseren. Het loopt vanaf 2004
en wordt zeker tot en met 2010 voortgezet.
De respons is enorm: van de gerenoveerde
muziektent in Assendorp, een seniorenplein in
Holtenbroek en extra speelplekken in
Stadshagen tot verkeersmaatregelen, een
vissteiger en spelmateriaal voor Zwolle-Zuid.
Honderden ideeën vinden hun weg naar de
gemeente. Dit project in zichzelf is beginspraak
van het zuiverste water. Zowel het signaleren
van een knelpunt als het bedenken van de
oplossing en de uitvoering worden bij de burger
gelegd. Met één belangrijk uitgangspunt:
het beleid (en de begroting) van de gemeente.

“Betutteling”
Bewoner Wicher van de Worp,
indiener project herstel Speeltuin De Regenboog
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Op de foto
ontbreekt Gerrit Piek.

Jaap Pleeging

“Beleid heroverwegen”
Gerrit Piek, wethouder wijkgericht werken
“De muziektent in Assendorp is een mooi

regel zegt: het voorstel moet binnen het beleid

voorbeeld van het project wijkbudgetten. Hij is

van de gemeente passen. Maar ik denk dat je als

niet alleen opgeknapt, maar is ook het sociale

gemeente ook open moet staan voor signalen van

centrum van de wijk geworden. Dit project is een

bewoners.

vergaande vorm van het benutten van de kracht

Dat je bereid moet zijn de doelstellingen van het

van bewoners. Wel heeft één van de spelregels

beleid opnieuw te wegen tegen het belang van

binnenshuis voor stevige discussie gezorgd. Die

participatie”.

Wethouder Gerrit Piek overhandigt cheque aan een van de winnaars

“We willen het contact tussen de verschillende

we vertraging op. Dat werkt demotiverend. Verder

culturen in deze wijk via de kindertjes weer

wil ik de gemeente nog meegeven: als je

herstellen. Het bestuur staat te trappelen, maar

bewoners verantwoordelijkheid geeft, geef ze

ondanks goedkeuring van het plan via Wijkbud-

dan ook zelf het budget. Het is een beetje

getten, houdt een andere gemeentelijk afdeling

betuttelend dat de gemeente de betalingen doet

de poot stijf over een schoongrondverklaring. Dat

aan ónze leveranciers. We zijn toch oud en wijs

staat haaks op de eerdere soepelheid. Nu lopen

genoeg?”

