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Notulen brede projectgroep Participatie Pilot Duivelseiland / Joh.Vermeerbuurt 
Locatie: Stadsdeelkantoor President.Kennedylaan. 
Datum: 23-04-2019 
Door: Eva Eldering, trainee van gebiedsteam Oud-Zuid 
 
Aanwezigen:  
Annemiek Aarsman: bewoner 
Ben ten Berge: bewoner en onderhouder van de plantsoenen in de Joh.Vermeerbuurt 
Inez Kort: bewoner en voormalig vertegenwoordiger van de bewonerscommissie 
Duivelseiland 
Trudes Heems: bewoner en promovendus in participatie 
Winnie Scheffmann: bewoner en projectmanager in communicatie 
Elisabeth Koop: gebiedsmakelaar Museumkwartier 
Eva Eldering: trainee van gebiedsteam Oud-Zuid 
 
Input 
Op- of aanmerkingen voordat de vergadering begint: 

• De opkomst van deze vergadering is laag. Inez vraagt zich af of iedereen wel op 
de hoogte is. Bevestigd wordt dat iedereen van de brede projectgroep is 
uitgenodigd, maar wellicht is het een idee om een week voor een vergadering nog 
een reminder te versturen met het verzoek aanwezigheid/afwezigheid te melden 
om de opkomst te bevorderen. 

• Vanavond worden de locatie, de deelnemers, de bevestiging op het 
agendaverzoek en de definitieve notulen van de vorige keer besproken.  

 
De Notulen 
De notulen van de vorige bijeenkomst worden doorgenomen, op-/aanmerkingen: 
 

• Inez geeft aan het jammer te vinden dat er geen notulen zijn van het 
evaluatiegesprek tussen haar, Ben en Elisabeth. Hier werden ook positieve punten 
genoemd, die staan nu nergens vermeld.  

• Trudes benoemt dat het vanaf nu belangrijk wordt om ook ondernemers/bedrijven 
en beleidsmakelaars (bij de gemeente) bij dit plan te betrekken. Alleen dan kan 
de pilot een succes worden. Dit wordt genoemd ter verduidelijking van het doel 
van de pilot. 

• Trudes benoemt, ter verduidelijking van de definitie van de participatiepilot, dat 
de omgevingswet eraan komt. Om deze reden experimenteert de gemeente dus 
met dit soort projecten zoals de Participatie Pilot. Deze wet fungeert als aanleiding 
hiervoor. 

• Trudes benoemt dat mankracht niet genoeg gaat zijn om de pilot te laten slagen. 
Tot nu toe is er nog steeds geen duidelijkheid over het budget. Hier wordt op 
gereageerd; er moet eerst een plan moet komen, waarop een budget wordt 
gebaseerd. 

• Over de communicatie tijdens deze pilot worden meerdere punten genoemd: 
Ø Wie gaat het communicatiekanaal opzetten/onderhouden? In het kader van 

participatie zal de communicatie in samenwerking met de Gemeente moeten 
gebeuren. 

Ø De website is nu totaal niet duidelijk voor bezoekers. Het is nu meer een 
archief en nog geen communicatiemiddel.  

Ø De locatie is niet duidelijk in de URL.  
Ø De samenwerking met de gemeente wordt niet genoemd op de website. Ook 

mist er een gecombineerde uitstraling tussen de verschillende stakeholders 
(bewoners en gemeente). 

Ø De afzender is niet duidelijk. Is dit de Participatie Pilot of de Buurtbewoners? 
Ø De tone-of-voice is negatief, vooral wanneer het over het werk van de 

gemeente gaat. Dit bevordert Participatie (samenwerking) niet. Hierop wordt 
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gereageerd; de geschiedenis van de samenwerking mag wel plek hebben op 
de website. 

Ø Verder zal het verslag van de bijeenkomsten van de Participatie Pilot nog naar 
de aanwezigen gecommuniceerd worden, namens de brede projectgroep. 
Mogelijk kunnen er ook al quick wins genoemd worden, zodat de bewoners 
geënthousiasmeerd worden.  

 

Verslag bewonersbijeenkomsten 
Vervolgens wordt het verslag besproken van de twee bewonersbijeenkomsten, de 
volgende verbeteringen voor het verslag worden genoemd:  

• Spelling/formulering soms onduidelijk/onjuist (staat genoteerd in de verslagen). 
• Het moet duidelijk zijn dat dit verslag geen realistische data is. Het is niet 

representatief voor de buurt. 
• Vanaf nu moet er ook geen verdeling meer worden gemaakt tussen de 

actiepunten van bewoners en die van de gemeente. Dit duidt niet op 
samenwerking. 

• Verder wordt er over rainproof gepraat. Rainproof is belangrijk en in Zuid is alles 
versteend. In het bestemmingsplan wordt dit een grotere prioriteit. Verder noemt 
Elisabeth dat er binnentuin-burgemeesters aangesteld gaan worden. Zij kunnen 
bewoners helpen om hun tuin te onttegelen.  

 
Het projectplan 
Er staat drie maanden voor dit projectplan. Ondertussen wordt er een enquête 
afgenomen bij de bewoners. De enquête wordt opgesteld door OIS. Voor de zomer wordt 
de enquête al omgezet in data, zodat er in de zomer geanalyseerd kan worden. Na de 
zomer kunnen er in de Participatie Pilot subgroepen ontstaan die van start kunnen met 
hun eigen onderdeel (bijvoorbeeld: fietsparkeren).  
Ook word er gesproken over het Bomenplan van Joris Marsman dat is ingediend. Dit 
bomenplan staat los van deze Participatie Pilot. Tot nu toe is dit een zijspoor, maar 
eventueel is er een mogelijkheid om dit te koppelen. 
 
Overig 
Hierna gaat het over Elisabeth haar werkuren voor deze pilot. Er is een WOB-verzoek 
ingediend en dit kost Elisabeth veel tijd. Er wordt besproken dat haar 
gebiedsmakelaarsfunctie en deze functie niet haalbaar zijn qua uren. Elisabeth geeft aan 
dat zij met haar leidinggevende hierover in gesprek gaat. Ook vindt de brede 
projectgroep dat er  een ambtenaar met tijd op deze functie moet worden gezet. Deze 
pilot kan namelijk een voorbeeld zijn voor andere buurten en wijken. 
Het gesprek loop over naar de intrinsieke motivatie van de brede projectgroep en 
continuïteit van dit project. Winnie en Trudes geven aan hier als bewoners te willen zitten 
en niet als werknemers (vanwege hun achtergrond). Elisabeth geeft aan dat de afdeling 
handhaving graag met hun in contact wil komen. Elisabeth heeft woensdagochtend een 
gesprek met hun. Afdeling afval staat ook klaar.  
Trudes geeft aan dat we dus voor de ‘quick wins’ moeten gaan (hierdoor wordt de 
intrinsieke motivatie bevorderd). Terwijl het plan van dit project wordt opgesteld, moeten 
er mogelijke kansen al aangegrepen worden. 
 
To Do’s 
 

• Notulen 28-03-19 definitief maken (Eva). 
• Verslag bewonersbijeenkomsten aanpassen en daarna doorsturen naar alle 

aanwezigen van de twee bewonersbijeenkomsten (Eva en Elisabeth). 
• Notulen 23-04-2019 versturen (Eva). 
• Woensdag of vrijdag heeft Elisabeth een afspraak met OIS. Er word een enquête 

opgesteld voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van de buurt. Deze 
stuurt Elisabeth tegen die tijd door. 
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• Philia reserveert de grote Marimba in Huize Lydia voor de volgende bijeenkomst 
om 17:00-18:30. N.B. Dit is 16.30 – 18.00 uur geworden. 

• Philia verstuurt een datumprikker naar de brede projectgroep voor de komende 
bijeenkomsten.  

• Ondernemers/bedrijven en beleidsmakers betrekken bij deze pilot.  
• De website aanpassen (zie aanmerkingen voor de communicatie). Wie neemt dit 

op zich? 
• Het verslag van de twee bijeenkomsten opsturen naar de brede projectgroep. Ook 

kunnen er mogelijke quick wins worden genoemd. 
• Mogelijk het bomenplan van Joris koppelen aan de Participatie Pilot. 
• Elisabeth gaat met haar leidinggevende overleggen over het aantal werkuren voor 

deze pilot.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


