
         

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2013 wijkoverleg  Slikkerveer 

 
1. Doelstelling en taken 
Het gemeentebestuur heeft met het wijkoverleg een overeenkomst gesloten. Daarin is het doel 

opgenomen en als volgt verwoord: 

“Dat de partijen samen en ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid de 

leefbaarheid van de wijk Slikkerveer waarborgen en verbeteren”. 

Hieruit vloeien de volgende taken voort: 

1. “De taak van het Wijkoverleg is het Gemeentebestuur te inspireren, te 

informeren en gevraagd en ongevraagd te adviseren over thema’s die de wijk 

aangaan”.  

2. “De taak van het Gemeentebestuur is om het Wijkoverleg te inspireren, te 

informeren en te faciliteren en om het wijkoverleg in de gelegenheid te stellen 

de leefbaarheid in de wijk te waarborgen en te verbeteren. Dit doet het 

Gemeentebestuur door het Wijkoverleg voldoende  en op tijd te informeren en 

uit te nodigen mee te praten over thema’s die de wijk aangaan”. 

 

In de huisregels is naast het ongevraagd en gevraagd adviseren ook nog vastgelegd dat het 

wijkoverleg: 

1. Knelpunten signaleert in de wijk en gezamenlijk oplossingen bedenkt en bespreekt. 

2. De uitvoering van de projecten in het jaarplan in de gaten houdt 

 

2. Realisatie 

Om bovenvermelde taken uit te voeren heeft het wijkoverleg in 2013 vijf keer vergaderd. 

 

Gevraagde adviezen 

In het verslagjaar is een aantal keren gesproken over de verschillende concepten van het 

wijkontwikkelingsplan waarvoor het wijkoverleg als werkgroep fungeerde. 

Het wijkoverleg adviseerde positief over de ontwikkeling van het park Ringdijk. Het overleg 

had daarmee vooral oog voor de voortgang van het verplaatsen van de scouting. 

De evaluatie van de participatie kreeg in een tweetal vergaderingen de nodige aandacht. 

Verbeteringsvoorstellen werden gedaan. 

De wijkregisseur rapporteerde de voor het wijkoverleg van belang zijnde zaken uit het 

wijkspreekuur. 

 

Tijdens de vergaderingen  werd op verzoek de wijkregisseur mondeling geadviseerd over 

onder meer: 

 Collegebezoek 2013 en het WOP 

 Gevaarlijke verkeerssituaties en oversteekpaden 

 Fietsenstandaards bij Wethouder van den Berg-viaduct 

 Verplaatsen JeugdOntmoetingsPlek 

 Omvorming Groene Kruisgebouw tot woonvoorziening 

 Schouwresultaten 



 Voorgenomen boringen door de NAM 

 Jaarplan 2014 

 

Ongevraagde adviezen 

 

Het wijkoverleg stelde aan de orde en adviseerde over tal van zaken die veelal betrekking 

hebben op de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte. Daarover was een goed 

contact met de medewerkers van de gemeente, die veelal vlot en afdoende maatregelen 

namen. 

 

Presentaties 

Door medewerkers van de gemeente werd een tweetal presentaties gegeven over: 

 Het afvalbeleid  

 Het strooibeleid 

 

3. Bestuurlijke zaken 

Er waren 5 overlegvergaderingen. Het opkomstpercentage van de bewonersleden in de 

vergaderingen is 77 % en van de verwante organisaties 57 %. 

 

In 2013 was de politie  op 80 % van de vergaderingen vertegenwoordigd, dit wordt 

gewaardeerd en als een goede vooruitgang gezien t.o.v. voorgaande jaren. 

 

Een punt van zorg blijft; 

 De samenstelling van het wijkoverleg zodanig aanpassen dat een betere afspiegeling 

van de wijk bereikt wordt. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het wijkoverleg op 06 maart 2014. 

 

 


