
Bewonersavond Sloten & Nieuw Sloten, 20 juli 2017 
 
Deze Bewonersavond was in een laat stadium aangekondigd. Daardoor is een select gezelschap 
aanwezig.  
Naast actieve bewoners en vertegenwoordigers van Huis van de Wijk België is tevens Jasper Balduk 
namens het Gebiedsteam Sloten, Nieuw Sloten en De Aker aanwezig. 
 
Tijdens de bijeenkomst wordt van gedachten gewisseld aan de hand van twee onderwerpen: 

• Een terugblik op de eerste helft van 2017 aangaande Huis van de Wijk België 
• Een vooruitblik op het tweede halfjaar, ook waar het de inzet van het gebiedsteam betreft. 

 
Terugblik eerste helft 2017 
In het eerste halfjaar werden 41 Bewonersinitiatieven ingediend voor het gebied Sloten en Nieuw 
Sloten, waarvan het overgrote deel werd goedgekeurd. Het merendeel van de aanvragen was 
afkomstig uit Nieuw Sloten. Veel daarvan waren éénmalige (kortdurende) activiteiten, wat past bij de 
huidige trend in de samenleving. 
 
Meer bekendheid in Sloten voor wat betreft Bewonersinitiatieven is een aandachtspunt. Voor het 
eerst is een inwoner van Sloten lid van de Regiegroep, dat zorgt in ieder geval al voor meer 
verbinding. 
 
Aan de hand van thema’s is in samenwerking met het gebiedsteam gekozen voor het actief aanjagen 
van een aantal activiteiten.  

• In het kader van Schoon, Heel en Veilig is vorm gegeven aan een Opschoondag, ook met 
medewerking van jongerencentrum Matrixx. Het gebiedsteam is aanjager geweest van de 
Opschoondag. 

• Voor het thema Duurzaamheid is medewerking verleend aan het houden van enquêtes. 
• In het kader van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag (4 en 5 mei) werd meegewerkt aan de 

Dodenherdenking op het Sierplein en aan de Bevrijdingsmaaltijd op 5 mei (ook dit in 
samenwerking met Matrixx). 

• Het Nieuw Sloten Festival werd georganiseerd door bewoners, met actieve ondersteuning 
van HvdW België. Daarbij is verbinding gezocht met de statushouders in ACTA II. 
De Buitenspeeldag werd georganiseerd door een groep bewoners die op structurele basis 
gebruik maken van HvdW België. Impuls Kindercampus werd ook betrokken bij de 
Buitenspeeldag. Het NSF sluit ook aan bij de wens vanuit het Gebiedsplan voor meer reuring 
op het Belgiëplein. 

• Voor na de zomervakantie staan Burendag en de Week van de Eenzaamheid op de rol. Ook 
Mantelzorg vormt een aandachtspunt. Sinds enige tijd is er een Mantelzorginloop in HvdW 
België. Er wordt opnieuw een Mantelzorgdag georganiseerd. Voor mantelzorgers zijn het 
kennen van de wegen en het regelen van dingen de belangrijkste onderwerpen. 
Uit de zaal wordt de suggestie gedaan om met zorginformatie in de wijk te gaan staan vanuit 
de Stadsdeelbus. Die mogelijkheid wordt geboden. 

 
Voor de ontwikkeling van de ontmoetingsruimte van HvdW België is een groep bewoners ingericht. 
Deze is bijeen gekomen in december  ’16  en februari  ’17. Dat heeft in elk geval reeds geleid tot 
kleine vernieuwingen, zoals goede (luxe) koffie, broodjes ( lunch) op woensdag en het regelen van 
een leesmap. Een nieuwe bijeenkomst voor de werkgroep zit in de planning. 
Het staddeel heeft € 5000,00 beschikbaar gesteld om vernieuwing van de ontmoetingsruimte te 
ondersteunen.  
Het is de bedoeling de exploitatie van de ontmoetingsruimte te laten doen door bewoners, in het 
kader van het Huis van de Wijk. 



De vergadering geeft mee om een ontmoetingsruimte te creëren die verschillende groepen 
bewoners aan kan spreken. Eén van de bewoners bood zich - op grond van zijn ervaring in de horeca 
- aan, om mee te denken/werken aan verbeteringen van de Ontmoetingsruimte. 
 
Het vergroten van de bekendheid van het Huis van de Wijk wordt kracht bijgezet door een special 
over HvdW België in de september-editie van NieuwSloten Nieuws. De Regiegroep 
Bewonersinitiatieven heeft een korte lijn met de redactie van NSN voor het melden van nieuws en 
van bijzondere initiatieven. 
Vanuit de bijeenkomst wordt geadviseerd om ook Snapchat en Instagram te gebruiken om bewoners 
te informeren. 
Het is belangrijk om thema’s aan te snijden waar veel bewoners warm voor lopen. Is het daarbij goed 
om nog sterker in te zetten op éénmalige activiteiten? 
 
Vooruitblik tweede halfjaar 
 
Het in georganiseerde vorm in gesprek raken/blijven met het Stadsdeel door bewoners en actieve 
groeperingen is iets waar momenteel geen structuur voor bestaat. Het plan was om in de eerste helft 
van 2017 nieuwe initiatieven op te ontwikkelen, maar dat is er tot nu toe nog niet van gekomen. 
Hoe kan dit worden opgepakt? 
 
Er worden enkele drempels benoemd: 

• Bewoners hebben het gevoel tegen een ‘ambtelijke muur’ aan te lopen. Dit gebrek aan 
vertrouwen zou moeten worden weggenomen, wellicht door een bemiddelende partij. 

• Bewoners moeten sneller dan nu een antwoord krijgen vanuit het stadsdeel, of het nu 
positief is of negatief. Dan weet men waar men aan toe is. 

• Er moet sprake zijn van een gelijkwaardig gesprek.  Signalen van bewoners dienen zorgvuldig 
behandeld te worden, met een snelle terugkoppeling. 

 
Jasper geeft enkele dingen aan die verbetering zouden kunnen brengen: 

• Sinds een half jaar is er een Gebiedsbeheerder actief, die knelpunten van bewoners op een 
hoger platform kan neerleggen. 

• Het is verstandig om geografische beperkingen aan te brengen in wat bij het stadsdeel wordt 
aangekaart. Als het gebied wordt afgebakend (klein en overzichtelijk wordt gehouden), het 
thema duidelijk wordt gehouden en de inhoud goed wordt voorbereid (geen schot hagel 
maar concrete aanbevelingen), dan zou er meer resultaat geboekt moeten worden. 

• Het is goed om collectieve klachten naar voren te brengen, en niet zozeer gericht te zijn op 
individuele klachten. Bewoners moeten samen formuleren wat de problemen zijn (en 
eventueel oplossingsrichtingen aandragen). 

 
Hoe komt het tot een groepsgesprek tussen stadsdeel en bewoners over hun klachten/opmerkingen? 

• Er wordt voorgesteld om (te proberen) een nieuw onafhankelijk bewonersplatform van de 
grond te krijgen. Vincent neemt daartoe het initiatief. Hans Cijs zal er ook bij betrokken zijn. 
Jasper geeft aan het initiatief te willen ondersteunen. 

• Er zijn vijf kwadranten in het gebied. De problemen worden per kwadrant aangekaart en 
aangepakt. 

• Er is afgesproken met Jasper om met één kwadrant te beginnen als pilot, om op deze wijze te 
experimenteren met wat goed werkt voor Nieuw Sloten. 

• De Gebiedsmakelaar maakt samen met enkele bewoners een ‘proefwandeling’. 
• Jongeren(regie)groep wordt gevraagd wat hen met betrekking tot de openbare ruimte 

bezighoudt. 
• Bekendmaking kan onder andere via NieuwSloten Nieuws. 



• Jasper stelt voor om een vertegenwoordiger vanuit het Huis van de Wijk bij het eerste 
opstart-gesprek uit te nodigen, om mee te kijken/denken over zinvolle thema’s. 

• Na de zomervakantie (september) wordt er gestart. 
 

 
 
 
 
 
 


