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ONDERWERP
Startnotitie Samenwerken aan de wijk in Heemstede
SAMENVATTING
Het college stemt in met de Startnotitie Samenwerken aan de wijk in Heemstede.
Doel hiervan is om in en mét de samenleving aan uiteenlopende opgaven (thema’s
die leven in het specifieke gebied waar men woont, leeft en werkt) in de wijk te
werken. Als aftrap wordt een wijkwandeling in de Geleerdenwijk gehouden. Het
college heeft besloten hiervoor een bedrag van € 50.000 aan te wenden, afkomstig
uit het incidentele budget “veranderende functie en herstel van de buitenruimte”.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
N.v.t.
BESLUIT B&W
1. In te stemmen met de Startnotitie Samenwerken aan de wijk in
Heemstede;
2. In te stemmen met het houden van een wijkwandeling in de Geleerdenwijk;
3. In te stemmen met het aanwenden van het incidentele budget
“veranderende functie en herstel” van € 50.000 voor de wijkwandeling in
de Geleerdenwijk;
4. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).
AANLEIDING
Het college zet zich in voor intensieve samenwerking; dicht bij alle
Heemstedenaren, de wijken in, spreekuren, samenwerken met inwoners,
ondernemers en partnerorganisaties en meer dialoog met jongeren. Praktisch
vertaalt zich dit in het samen vormgeven van de woon- en leefomgeving in de wijk.
MOTIVERING
Gemeente, inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties gaan
samen aan de slag met de opgaven en kansen in een wijk. Deze manier van
samenwerking geeft inwoners meer regie over hun eigen leefomgeving en
bevordert de integrale aanpak van opgaven.
De samenwerking richt zich op een breed pakket aan thema’s. Openbare ruimte,
duurzaamheid, wonen, zorg, welzijn en veiligheid; alles komt aan bod en wordt
zoveel mogelijk in samenhang en specifiek voor de betreffende wijk bekeken.
Samenwerken op de verschillende thema’s in een wijk verbindt zowel kennis als
mensen met elkaar. Opgaven worden vanuit verschillende invalshoeken aangepakt
en mensen weten elkaar te vinden als ze ergens tegenaan lopen en/of als ze
mooie plannen voor de wijk verder willen brengen.
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Een goed voorbeeld hiervan zijn de wijkwandingen. Wijkbewoners (jong en oud)
worden uitgenodigd actief mee te denken in het vergroten van de kwaliteit van
woon- en leefomgeving (óók vanuit de gedachte dat inwoners zichzelf hierin gaan
organiseren). In september 2022 wordt een wijkwandeling in de Geleerdenwijk
gehouden. Deze wijkwandeling kan tevens ingezet worden als aftrap voor de
werkbezoeken in de wijken door college/burgemeester/wethouders.
1.1. Samenwerken aan de wijk past binnen de uitgangspunten van het
coalitieakkoord 2022-2026
Het college zet zich in voor intensieve samenwerking; dicht bij alle
Heemstedenaren, de wijken in, spreekuren, samenwerken met inwoners,
ondernemers en partnerorganisaties en meer dialoog met jongeren.
1.2. Samenwerken aan de wijk sluit goed aan bij de verbeteragenda lokale
democratie
Het is belangrijk om te weten wat er in een wijk/buurt leeft/speelt. Om hierachter te
worden wijkwandelingen gehouden. Door deze wijkwandeling worden de inwoners
beter bereikt en kunnen er duidelijke aanspreekpunten gerealiseerd worden (bijv.
wijkambassadeurs, wijkwethouders, maar ook ambtenaren die naar buiten gaan
om te horen wat nodig is).
2.1. De Geleerdenwijk is een goed voorbeeld om te starten met een
wijkwandeling
Er wonen veel ouderen zelfstandig, de buitenruimte circa 50 jaar oud is en het
winkelcentrum een kwaliteitsimpuls kan gebruiken. Daarnaast heeft de
woningcorporatie woningbezit en liggen er veel opgaven vanuit de verschillende
vakdisciplines. Tevens zijn er verschillende burgerinitiatieven actief (sociale
cohesie).
3.1. De aanvullende financiering geeft een extra impuls aan het verbeteren
van de leefbaarheid van de wijk
Om deze manier van samenwerken een kans te geven zich te verankeren en te
bewijzen is een extra financiële impuls nodig. De reeds beschikbare onderhoud- en
vervangingsgelden zijn dan niet voldoende: het geeft immers alleen de ‘ruimte’ om
invloed uit te oefenen op zaken die de gemeente vanuit zichzelf al ‘moet’ doen en
niet de zaken die er in de ogen van inwoners belangrijk zijn. Er dient daarom een
budget beschikbaar gesteld te zijn om bepaalde knelpunten en/of kansrijke plekken
in de wijk te kunnen aanpakken. Dit flexibel budget kan worden ingezet om sneller
te kunnen inspelen op maatschappelijke gewenste vragen en initiatieven uit de
wijk.
FINANCIËN
Met de kosten van deze integrale manier van samenwerken is in de begroting
2022 geen rekening gehouden. Om deze ambitie in 2022 toch mogelijk te maken
kan daarom aansluiting gezocht worden bij het reeds vanuit de corona-reserve
beschikbaar gestelde incidentele bedrag van € 50.000 voor veranderende functies
en eventueel herstel van de buitenruimte. Want deze manier van het integraal
samenwerken aan de wijk draagt bij aan de veranderende functies en eventueel
herstel van de buitenruimte. Voorgesteld wordt om dit incidentele bedrag
beschikbaar te stellen voor de wijkwandeling in de Geleerdenwijk.
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PLANNING
• Collegebehandeling
• Houden van wijkwandeling Geleerdenwijk
• Evaluatie wijkwandeling Geleerdenwijk
• Vaststellen uitvoeringsdocument
Samenwerken aan de wijk in Heemstede

12 juli 2022
september 2022
Q4 2022
Q4 2023

SAMENWERKING EN COMMUNICATIE
De gemeente werkt nauw samen met bewoners en andere partijen in de wijk aan
thema’s die leven in het specifieke gebied waar men woont/leeft/werkt.
Met de Stichting WIJ wordt gekeken hoe je specifieke doelgroepen (jongeren,
jonge gezinnen met kinderen) bij het wijkgericht werken kunt betrekken. Daarnaast
kunnen mogelijk de scholen en de naschoolse opvang hier een rol bij spelen. De
communicatie vindt plaats via de gebruikelijke (gemeentelijke)kanalen. Zo worden
o.a. de inwoners per brief uitgenodigd voor het deelnemen aan de
wijkwandelingen.
DUURZAAMHEID
Bij de uitvoering van het project en de daaruit voortkomende werkzaamheden
wordt uitgegaan van inzet van duurzame materialen en materieel.
BIJLAGEN
1. Startnotitie Samenwerken aan de wijk in Heemstede
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