
Convenant bewonersoverleggen Hoorn 
 
In de gemeente Hoorn hebben inwoners de mogelijkheid zich te verenigen in een bewonersoverleg. 
Het bewonersoverleg wordt financieel en administratief ondersteund door stichting Netwerk. De 
gemeente ziet het bewonersoverleg als een serieuze gesprekspartner bij sociale en fysieke zaken in 
de wijken van Hoorn. 
 
In dit convenant tussen bewonersoverleggen en de gemeente Hoorn is het volgende vastgelegd: 
 

- Wat is de rol van het bewonersoverleg. 
- Wat verwacht het bewonersoverleg van de gemeente 
- Wat verwacht de gemeente van het bewonersoverleg 

 
Rol bewonersoverleg 
 
Een bewonersoverleg is een onafhankelijk platform van betrokken bewoners, die trots zijn op hun 

wijk. Het bewonersoverleg is een van de gesprekspartners van de gemeente in de wijk. Het 

bewonersoverleg onderhoudt de contacten tussen enerzijds de bewoners onderling en anderzijds de 

contacten tussen bewoners en de gemeente en de in de wijk actieve instellingen.  

Het bewonersoverleg onderhoudt goede betrekkingen met de ambtelijke organisatie, het college en 

de leden van de gemeenteraad. Hierbij gaan we uit van de onafhankelijke positie van het 

bewonersoverleg. De activiteiten van het bewonersoverleg zijn laagdrempelig en vormen een 

ontmoetingsplek voor bewoners, die hun verhaal met anderen willen delen. Een ongedwongen sfeer 

bevordert de toegankelijkheid van de activiteiten van het wijkoverleg.  

Het bewonersoverleg is niet altijd de vertegenwoordiging van de bewoners van de wijk. Soms is het 

bewonersoverleg de spreekbuis van de wijk, in een aantal gevallen organiseren bewoners zich rond 

een bepaald thema in de buurt en kiezen dan een eigen weg. In het laatste geval kan het 

bewonersoverleg moeilijk namens die betreffende bewoners optreden.  

Het bewonersoverleg heeft behoefte om meer jongeren te betrekken. In zijn algemeen wil het 
bewonersoverleg meer bewoners in de wijk interesseren voor het bewonersoverleg.  
 
Rol gemeente 
 
De gemeente faciliteert en waardeert de bewoners overleggen. De gemeente is betrokken bij de 
bewonersoverleggen en is aanwezig daar waar nodig. 
 
Wat verwacht het bewonersoverleg van de gemeente? 
 
De gemeente organiseert, daar waar nodig, de wijkteams. Bovendien zorgt de gemeente voor dat de 
wijk tijdig en breed geïnformeerd wordt over zaken die belangrijk zijn voor de wijk. En voor een 
terugkoppeling van de reacties. 
 
De gemeente betrekt bewonersoverleggen vroegtijdig bij beleidszaken die de wijk aangaan. Integraal  
werken draagt daaraan bij, evenals eenduidige communicatie naar buiten. Gemeentebreed moet het 
bewonersoverleg op het netvlies staan om samen tot goede resultaten te komen.  
 
Het is wenselijk om de resultaten samen te delen en bij een goed resultaat ook te vieren. 



 
 
 

 
Wat biedt het bewonersoverleg de gemeente 

 
Het bewonersoverleg is geen actiegroep, maar moet wel ruimte krijgen om kritisch te mogen zijn. 
Het geeft de gemeente op een actieve manier aan wat er leeft en speelt in de wijk en is een 
sparringpartner/gesprekspartner in de wijk. Bewonersoverleggen bereiken veel mensen met 
nieuwsbrieven/verslagen en bijeenkomsten. Bewonersoverleggen gaan zelf ook actief op zoek naar 
informatie. Bewonersoverleggen kunnen zelf ook vragen om een toelichting of uitleg. Centraal 
aanspreekpunt is hierin de wijkcoördinator. 
 
Aanvulling: 
 
Het is een gezamenlijke wens om witte plekken in de wijken wat betreft bewonersoverleggen op te 
vullen en bewonersoverleggen waar nodig te ondersteunen.  
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