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Aanbevelingen stadsdorpbijeenkomst  
donderdag 13 oktober 2022  

 
Hieronder het overzicht van vragen, aanbevelingen en statements die de deelnemers aan de 

bijeenkomst van stadsdorp Westerpark op 13 oktober 2022 voor het stadsdeel 
formuleerden bij de volgende twee vragen. 

 

 
1. Hoe kan de relatie tussen bewoners en het stadsdeel worden versterkt?  
. Maak de lijnen korter. ‘Ik voel met net Sherlock Holmes als ik de juiste ambtenaar zoek.’ 
. Vaste bekende contactpersonen voor diensten zijn belangrijk. ‘Nu moet ik naar een loket 
waar ik niemand ken’. 
. Kom als stadsdeelbestuur of raadslid geregeld naar de buurten toe en maak je zichtbaar. 
‘Dat schept vertrouwen’. 
 . Laat zien dat je er voor de buurt bent, zeker als er iets belangrijks speelt. ‘Dan voel je je als 
bewoner serieus genomen.’  
. Ontwerp een brochure met een duidelijk overzicht hoe de bestuurlijke en ambtelijke lijnen 
lopen en contactgegevens, ook telefoonnummers. ‘Een prettig idee dat ik die kan raadplegen 
als ik het nodig heb’. 
. Zoek naar mogelijkheden om ook voor bewoners zonder of met weinig digitale 
vaardigheden optimaal toegankelijk te zijn. ‘Om buitensluiten te voorkomen’.  
. Zorg er voor dat voorzieningen voor (kwetsbare) bewoners zo nabij mogelijk beschikbaar 
zijn. ‘Met de locatie Covid vaccitatie en bevolkingsonderzoek borstkanker als bijvoorbeeld’. 
. Zorg voor zicht op de kwaliteit van bestaande buurtvoorziening  en biedt hen (financiële) 
mogelijkheden om de kwaliteit te versterken en elkaars kwaliteiten te benutten. ‘Het is niet 
nodig om steeds het wiel uit te vinden. ‘Losse flodderprojecten werken remmend’. 
. Zeg als stadsdeel geen dingen toe die niet waargemaakt kunnen worden.  
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2. Hoe kunnen het stadsdeel samen met de bewoners en organisaties bijdragen 
aan verduurzaming van de wijk? 
. Welke rol en taak heeft het stadsdeel bij de energietransitie? 
. Haal als overheid zwerfvuil vaker op. ‘Kort nadat onze burengroep vuil heeft geraapt, ligt 
het weer vol.’ 
. Voed bewoners opnieuw actief op over het juist aanbieden van afval. 
. Zoek naar mogelijkheden om bewoners bij de les te krijgen als het over duurzaamheid gaat. 
. Vergroen en verduurzaam de wijk door tegels te vervangen door planten, groene daken en 
meer zonnepanelen. Zoek bij VVE’s en woningcorporaties naar mogelijkheden.  
. Realiseer bij nieuwbouw meteen al geveltuinen. 
. Gebruik de opzet van het GWL-terrein als voorbeeld van milieuvriendelijk bouwen. 
. Zijn er mogelijkheden voor flexibele straatverlichting? ‘Afhankelijk van jaargetijden en 
tijdstip de verlichting hoger of juist lager’. 
. Evenwicht in de combinatie cultuur en natuur in het Westerpark is belangrijk. Wees alert 
op de naleving van afspraken en gebruik invloed zodat de draagkracht van het park niet 
overbelast raakt. ’Het Westerpark is onze groene long’. 
. Reageer tijdig/liefst snel op aanvragen of klachten van bewoners. Dit stimuleert de 
betrokkenheid van bewoners. ‘Procedures duren nu vaak zo lang; zucht’. 
. Voer als stadsdeel uit wat je belooft. 


