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Betreft: taken en verantwoordelijkheden bewonersoverleg Velperweg en omgeving

Geacht College van Burgermeester en Wethouders van de Gemeente Arnhem,

Sinds 1 januari 2014 is door de gemeente Arnhem het bewonersoverleg geïntroduceerd als onderdeel van
de Arnhemse Wijkaanpak, waarin Wijkgericht werken een belangrijk onderdeel is (zie nota “Spelregels
voor de Arnhemse Wijkaanpak”, van kracht per 1 januari 2014).
Wij vormen het bewonersoverleg van de door de gemeente Arnhem benoemde wijk Velperweg en
omgeving, die bestaat uit de buurten Molenbeke, Angerenstein, Paasberg-Wellenstein en Plattenburg. In
deze buurten heeft de Gemeente Arnhem aan de wijkverenigingen verzocht om een oproep te doen aan
bewoners om zitting te nemen in het bewonersoverleg. Dit is ook gebeurd maar heeft niet veel respons
opgeleverd. Hierdoor hebben van de wijkverenigingen een of meerdere bestuursleden zitting genomen in
het bewonersoverleg Velperweg e.o.
De gemeente Arnhem heeft in de voornoemde nota aan het bewonersoverleg de volgende taken
toebedeeld:
a. Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van zwaarwegende adviezen over fysieke, sociale en economische
aangelegenheden van de eigen wijk aan het college van B&W en aan andere betrokken organisaties met
bijbehorend draagvlak.
b. Bespreken en afstemmen van ontwikkelingen en daarvoor bewoners en deskundigen consulteren die in
de wijk werkzaam zijn.
c. Initiëren en bevorderen van initiatieven.
d. Signaleren en agenderen van zaken die aan de orde zijn.
e. Bevorderen van wijkcommunicatie en ondersteunen van burgerparticipatie.
f. Uitbrengen van zwaarwegend advies over besteding van het wijkbudget.
g. Ondersteunen van de gemeente met de organisatie van het tweejaarlijks Wijkgesprek.
h. Het bewonersoverleg is actief betrokken bij de voortgang van het Wijkactieplan.
Het bewonersoverleg Velperweg e.o. komt sinds de start in 2014 een aantal malen per jaar bij elkaar. De
ervaring leert dat hoofdzakelijk punt H, het wijkactieplan, steeds wordt besproken. Overige agendapunten
zijn/worden nauwelijks ingebracht. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de wijkverenigingen in de
bovenstaande wijken met name gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor ontspanning en
vermaak voor de wijkbewoners, variërend van Kerstboomverbrandingen tot volleybaltoernooien. Als er

daarnaast zaken spelen die door (een werkgroep) binnen de wijkverenigingen wordt opgepakt, dan hebben
die veelal betrekking op de buurt zelf en niet op Velperweg e.o. Zaken zoals die door gemeente Arnhem
ook in de nota “Spelregels voor de Arnhemse Wijkaanpak” (punten a t/m g) worden genoemd liggen
nauwelijks binnen de scope van de wijkverenigingen.
Wat hierbij meespeelt, is dat het bewonersoverleg Velperweg e.o. van mening is dat enkele van de
bovengenoemde taken niet zondermeer door het bewonersoverleg kunnen worden bepaald/gedaan. Het
bewonersoverleg heeft derhalve meermalen stilgestaan bij de nut en noodzaak van het bewonersoverleg
van Velperweg e.o. Het huidige bewonersoverleg noch het bestuur van de wijkverenigingen (die nu dus
veelal zitting hebben genomen in het bewonersoverleg Velperweg e.o.) is democratisch gekozen. Het al
dan niet via stemming inbrengen van zwaarwegende adviezen over diverse zaken die alle wijkbewoners
aangaan (zie bij de taken van het bewonersoverleg), ziet het bewonersoverleg derhalve niet als een taak
die zij in dit comité kan uitvoeren.
Via deze brief wil het bewonersoverleg Velperweg e.o. de geschetste problematiek aan de orde brengen,
waarbij wij concreet het verzoek doen aan de gemeente om hierover met ons in gesprek te gaan.
Wij willen benadrukken dat dit schrijven niet bedoeld is om verantwoordelijkheden en/of taken af te
schuiven, maar een uitnodiging om met elkaar te bespreken hoe op constructieve wijze invulling kan
worden gegeven aan de wensen/doelen van de gemeente waarbij ook de belangen van de bewoners in
bovenstaande buurten op de juiste plaats/wijze behartigd worden. In dit kader zou bijvoorbeeld
verduurzaming van de wijkleefomgeving een goede basis kunnen vormen voor toekomstig nuttig overleg
tussen wijken en Gemeente.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groeten,
Namens Bewonersoverleg Velperweg en omgeving,

Kees Haverkate

