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Geachte dames en heren,
Hierbij maak ik het collectief vertrek bekend van het dagelijks bestuur van de Wijkraad Noordoost:
penningmeester, secretaris en voorzitter. Ook één van de meest toonaangevende wijkraadleden is per direct
gestopt. Allen al vele jaren actief voor deze wijk(raad). De overige leden gaan in winterslaap totdat door de
gemeente duidelijkheid is geboden over de toekomst.
Aangezien de wijkraden op grond van het Convenant ter zake (2005, 2012*) tot op heden als adviesorgaan van
uw college gelden, lijkt me dit de aangewezen weg u hiervan op de hoogte te stellen.
Deze wijkraad heeft sinds 2004 een actief aandeel geleverd aan het versterken van de betrokkenheid van
burgers in Noordoost bij het bestuur van de gemeente. Er zijn daarover tientallen schriftelijke adviezen aan u
verstrekt maar - nog belangrijker - duurzame, concrete verbeteringen in de wijk gerealiseerd zoals
ontmoetingsruimte bij het gerenoveerde winkelcentrum De Gaard, reconstructie van het Eykmanplein, aanleg
van het Groene Kop-parkje en dergelijke. Daarnaast heeft de wijkraad Noordoost diverse succesvolle
wijkraadplegingen met, door en voor de bewoners van Noordoost geïnitieerd (o.a. Veemarkt, Lauwerecht).
Uiteraard is het aan de gemeenteraad en het college om andere wegen in te slaan wanneer men dat wenselijk
vindt, ook wat beleid over burgerparticipatie betreft. Ons moet daarbij wel van het hart dat wij ons als oude
schoenen weggegooid voelen (overigens ook nog zonder dat u nieuwe heeft).
Al sinds 2015 waren we als wijkraden in gesprek met de gemeenteraad over Motie-155 die vraagtekens stelde
bij onze effectiviteit. Uiteindelijk resulteerde dit in een Nota “Al Doende Vernieuwen” in februari 2017.
Sindsdien hing ons bestaan aan een zijden draad en is het gesprek over onze toekomst gestaakt totdat in het
coalitieakkoord werd vermeld dat we zouden worden herzien (p. 39). Het recente overleg met de nieuwe
wethouder mw. Klein heeft ons weinig hoop gelaten na een korting van 80% op het budget. Een schriftelijk
advies van vijf wijkraden over participatie (23 februari 2018) met ‘code oranje’ is niet meer serieus genomen en
zelfs onbeantwoord gebleven, evenals meerdere recente adviezen overigens.
Tegen deze achtergrond heeft het dagelijks bestuur van deze wijkraad gekozen voor onmiddellijk aftreden. De
manier waarop in Utrecht met burgers en hun inbreng wordt omgegaan laat naar onze overtuiging geen ruimte
voor een toekomst van wijkraden, noch voor reële burgerparticipatie. Burgers, ook wij, willen wel graag serieus
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

Ab Kools,
Voormalig voorzitter Wijkraad Noordoost.

*) Zie: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/

