
 
 
 

Motie: “Zeggenschap bewoners” 
 
De gemeenteraad van Arnhem, bijeen op 7 november 2016, ter bespreking van de MJPB 2017-2020, 
 
Constaterende dat:   

 Per 1 januari 2017 gestart wordt met “Van Wijken Weten”, waarbij een belangrijk deel van 
de gemeentelijke taken in 8 wijken worden belegd; 

 Er in twee wijken een pilot is geweest waar de eerste ervaringen zijn opgedaan met “Van 
Wijken Weten”; 

 Wijksturing de ambitie is van de gemeente Arnhem om te sturen vanuit de leefwereld van de 
bewoners, oftewel van buiten naar binnen. 
 

Overwegende dat:   

 Van Wijken Weten tot doel heeft om beleid te vormen en uit te voeren vanuit de wijken, 
waardoor de wensen, initiatieven en betrokkenheid van bewoners maximaal benut kunnen 
worden (vraaggericht); 

 Bewoners, de overheid en andere deskundigen nadenken hoe bewonersparticipatie in de 
huidige samenleving vormgegeven kan worden en hierover verschillende ideeën leven;  

 In Arnhem diverse initiatieven zijn geweest om de betrokkenheid van bewoners te vergroten 
(bijvoorbeeld motie “instellen buurtrechten / buurtwet, 3 november 2014); 

 In Arnhem bewoners op verschillende manieren en met wisselend succes zijn betrokken bij 
planvorming en projecten; 

 Van Wijken Weten meer vraagt van bewoners en overheid dan het vormgeven van 
traditionele vormen van inspraak; 

 Het van groot belang is dat zoveel mogelijk bewoners bereikt worden en niet alleen de 
mondige bewoners die makkelijk de weg naar wijkteams leefomgeving vinden; 

 Het voor bewoners en wijkteams een zoektocht is naar hoe de verbinding met elkaar kan 
worden gemaakt;  

 Dat Van Wijken Weten ook van de gemeenteraad iets vraagt.  
 

Verzoekt de gemeenteraad:  

 Om met bewoners en wijkteams leefomgeving in gesprek te gaan en te kijken naar hoe de 
raad, bewoners en wijkteams hun rol in Van Wijken Weten goed in kunnen vullen;  

 Een raadswerkgroep in het leven te roepen om de gesprekken te organiseren en eventuele 
voorstellen die uit de gesprekken naar voren komen uit te werken.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  

 
PvdA Arnhem 
Eric Greving 

 


