
  
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Almelo 
 
Almelo, 24 september 2016 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen PvdA Almelo over wijkcentra 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo 
 
Geacht college, 
 
De PvdA Almelo ziet dat het college begonnen is met het onderzoek naar de wijkcentra. Dit leidt tot 
onrust bij de gebruikers en besturen van de wijkcentra. De wijkcentra hebben de gemeenteraad 
hierover geïnformeerd. De PvdA Almelo maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Wij vinden de 
huidige stijl van het college niet passen binnen onze visie op burgerparticipatie. We hebben daarom 
de volgende vragen aan het college.  
 
1. Op 3 september 2016 hebben de wijkcentra gezamenlijk een brief verstuurd naar het college (met 
een afschrift aan de raad) waarin ze onder andere vragen tot medio oktober te wachten met 
gesprekken, zodat ze zich voldoende kunnen organiseren. Heeft u deze brief ontvangen?  
 
2. Heeft u gereageerd op deze brief? Zo ja: kunnen wij hiervan een afschrift krijgen? Zo nee: waarom 
niet? 
 
3. De PvdA Almelo is van mening dat de besluitvorming verbetert wanneer alle partijen zich goed 
kunnen voorbereiden en zo serieuze gesprekspartners zijn. Deelt u deze mening? 
 
De wijkcentra ontvingen afgelopen week een brief waarin ze werden uitgenodigd voor een gesprek. 
Dit gesprek stond gepland binnen een week na ontvangst van de uitnodiging.  
4. Deelt u onze mening dat dit een zeer korte termijn is en dat hierdoor de voorbereiding voor de 
wijkcentra ernstig wordt belemmerd? 
 
5. Waarom hebt u ervoor gekozen om het verzoek van de wijkcentra te negeren en ze toch uit te 
nodigen voor een gesprek op deze korte termijn? 
 
6. Bent u met ons van mening dat dit niet past bij onze visie op burgerparticipatie en de manier 
waarop wij willen omgaan met inwoners en organisaties die zich inzetten voor onze samenleving? 
 
Wij hebben met verbazing kennis genomen van het feit dat de Hagedoornschool beschikbaar wordt 
gesteld aan de buurt voor activiteiten. We waarderen het dat inwoners de mogelijkheid krijgen om in 
dit gebouw activiteiten te ontwikkelen voor de buurt, maar vinden het moeilijk te rijmen met de harde 
lijn die wordt ingezet richting de bestaande wijkcentra. 
7. Kunt u uitleggen waarom aan de ene kant gebouwen beschikbaar worden gesteld aan inwoners, 
terwijl aan de andere kant wijkcentra te horen krijgen dat niet langer wordt geïnvesteerd in stenen?  
 
De PvdA kijkt met belangstelling uit naar uw antwoorden, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marjolein Wessels | Fractievoorzitter PvdA Almelo 


