
Beste leden van het Wijknetwerk Batau-zuid, 

 

Begin dit jaar heeft de gemeente Nieuwegein aan oa wijknetwerk Batau-zuid gevraagd om een 

stichting te worden omdat Movactor gaat stoppen met de administratieve ondersteuning van de 

wijknetwerken. 

Deze vraag in combinatie met de ervaringen omtrent de rol van het wijknetwerk en de wijze waarop 

de gemeente daarop inspeelt, heeft intern het bestuur een discussie opgang gebracht die mede 

heeft geleid tot gesprekken met de wijkwethouder en de wijkcoördinator. 

Om deze impasse te doorbreken heeft het bestuur van het Wijknetwerk Batau-zuid het 

onderstaande stappenplan vervolgens aan de wethouder voorgelegd.  De wethouder heeft 

toegezegd eea in het college en binnen de gemeente te bespreken. Op dit moment wachten wij nog 

op een reactie van de gemeente. 

Stappenplan: 

 Er komt een nieuwe overeenkomst tussen wijknetwerk en gemeente waarin het doel 

van het wijknetwerk en de relatie met de gemeente wordt vastgelegd. (Politieke 

steun) 

 Het doel en de missie in de overeenkomst zijn de basis voor het oprichten van een 

stichting en worden in de stichtingspapieren opgenomen. (Geen overeenkomst-geen 

stichting ) 

 Duidelijk moet worden wat de rol van het wijknetwerk richting de wijk wordt/is. 

Hiermee kunnen dan nieuwe leden worden binnengehaald die dan bijvoorbeeld lid 

worden van de stichting. Wat is de meerwaarde van een wijknetwerk? Ook moet 

worden verkend of de buurt wel behoefte heeft aan een wijknetwerk. Bijv via 

enquête.  

 Er moet meer samenwerking en informatie-uitwisseling komen tussen wijknetwerk 

en gemeente. Duidelijk moet worden wat er met participatie precies wordt bedoeld. 

Niet achteraf informeren. 

 Een wijknetwerk voor bingo en barbecues hoeft voor ons niet, dat kunnen de 

buurtbewoners ook zelf regelen, daar is een wijknetwerk niet voornodig denken we. 

 Het zou nuttig kunnen zijn als de gemeente met alle netwerken apart in gesprek gaat 

en daar gaat ophalen hoe er in de verschillende wijknetwerken gedacht wordt over 

de rol en het nut van een wijknetwerk en de relatie met de gemeente 

 Vervolgens zou er een gezamenlijke meeting kunnen plaatsvinden waarin wordt 

teruggegeven wat er is opgehaald en wat dan de conclusies zijn en wat een volgende 

stap zou kunnen zijn. Het beste is als dit door een onafhankelijke partij wordt 

begeleid. 

 

 

 

 


