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Geachte heer Naethuys,
Dank voor uw brief over burgerparticipatie in Utrecht. De schriftelijke beantwoording heeft lang
geduurd, waarvoor ons excuus. Tussentijds is er wel contact geweest over uw brief en over de
ingezette vernieuwing van participatie.
Naar aanleiding van het coalitieakkoord ‘Utrecht Ruimte voor Iedereen’ zijn er in het afgelopen halfjaar
verschillende momenten geweest waarop u met de gemeente sprak over de ingezette vernieuwing van
participatie, waaronder de rol en functie van de wijkraden. Zo zat in september een
vertegenwoordiging van de besturen van de wijkraden met wethouder Klein aan tafel, waren er
verschillende overleggen tussen medewerkers van de gemeente en enkele wijkraadsleden en namen op
1 2 december wijkraadsleden deel aan een voorbereidingsbijeenkomst voor de werkconferentie op 27
maart 201 9.
Wij hebben veel waardering voor de mensen in de wijkraden en hun betrokkenheid en kennis van de
wijk en voor de bijdrage die de wijkraden willen leveren aan de verbetering van de wijk- en
buurtparticipatie. Velen van u onderschrijven het belang van breed bereik, van flexibiliteit, continuïteit
en van maatwerk, ook als het gaat om platforms in wijken en/of buurten. Dat blijkt ook uit de brief en
de bijhorende notitie van bijna alle wijkraden die we op 1 2 februari 201 9 kregen. Daarover gaan we
binnenkort met u in gesprek. Tegelijkertijd met deze brief, sturen wij naar alle wijkraden een reactie op
de brief van 1 2 februari. Bij die brief zit de notitie ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’. Die
notitie is het vertrekpunt voor het programma van een werkconferentie op 27 maart 201 9. Daarom
gaan we in deze brief niet verder in op het onderwerp participatie maar verwijzen we naar het gesprek
met Anke Klein wethouder wijkgericht werken en participatie in maart en de notitie.
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In het jaar 2019 behouden de wijkraden budget om hun dagelijks bestuur en adviesrecht te kunnen
voortzetten. Wij hopen dat u als betrokken en ervaren mensen uit de wijkraden met ons mee blijft
denken en doen over de ingezette vernieuwing.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
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