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Beleidsplan 2016 Buurtplatform RemCom 

 

2016 word voor ons allemaal een nieuwe start, mede door de vorming van de nieuwe Gemeente. 

Dit impliceert dat de contacten met het ambtelijk apparaat in een aantal gevallen nieuw gemaakt 

moeten worden. 

Ons oude contact, Lisette Lubbers blijft gelukkig voor ons bestaan, echter in de wat grotere 

gemeenteapparaat zal een en ander misschien wat meer tijd gaan kosten om zaken te organiseren. 

De taak van het Buurtplatform is een optimalisatie te verkrijgen in de communicatie en 

geloofwaardigheid tussen bewoners en gemeentelijke- en overheids- instanties. 

Daarin hebben de bestuursleden van het Platform de taak om een neutrale schakel te zijn tussen 

deze gremia. 

Wel wordt er van hen verlangt dat zijn zich inzetten om dit zowel naar binnen als naar buiten zo 

prettig mogelijk te laten verlopen. 

Allereerst moeten we werken aan een optimalisering van onze communicatie met zowel onze 

leden, de bewoners van onze twee wijken als met de gemeente.  

Hiervoor zal de website een nieuw aangezicht moeten krijgen en zullen we ook denken aan een 

verbetering ten opzichte van de sociale contacten, waarbij een facebook pagina mogelijk een goed 

hulpmiddel kan worden. 

Dit vraagt echter een andere en mogelijk meer tijdsbeslag dan tot nu toe werd gedaan. 

Daarnaast zal er gezocht moeten worden naar één of meerdere personen die zich hiermee 

intensiever bezig gaan houden! 

Ook is het belangrijk dat we middels de elektronische communicatie de verschijning van de 

nieuwsflitsjes en Nieuwsbrief wordt geoptimaliseerd! Naast een minimale verschijning van vier 

keer per jaar van onze nieuwsbrief, zullen de 14-daagse nieuwflitsen inhoudelijk moeten worden 

aangepast, waardoor ze op een grotere interesse kan bogen. 

Om de onderlinge communicatie tussen de verschillende Buurtplatforms te verbeteren en ook de 

onderlinge coördinatie tussen de activiteiten door Gemeente en de verschillende plannen vanuit 

de wijken moeten worden verbeterd. 

Hiertoe hebben de Naardense BPF-en besloten om het “informele” voorzittersoverleg, te 

“formaliseren” door de oprichting van de Stadsraad, waar alle voorzitters van de vijf 

Buurtplatforms qq zitting hebben.  

In de nabije toekomst zal deze stadsraad ook contacten gaan onderhouden met de, buiten 

verschillende plaatsen in de Gemeente, ontstane Platforms, c.q. Dorpsraden ( Muiderberg, 

Bussum) of stadsraden ( Muiden).  

De bedoeling is om de onderlinge behoeften, ervaringen en Gemeentelijke activiteiten beter op 

elkaar af te stemmen. 
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Minimaal één keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waar in de 

financiële situatie van het Buurtplatform word besproken en een begroting aan de leden wordt 

voorgelegd, met de financiering van de in het lopende jaar voorliggende activiteiten of te nemen 

maatregelen ter verhoging van leefbaarheid en veiligheid. 

Deze Alv zal voor de bewoners aantrekkelijker gemaakt worden door naast het formele gedeelte 

ook een motto / lezing of presentatie gegeven over een voor allen interessante door het BPF (Al 

of niet samen met de Gemeente) te ondernemen activiteit. 

Veiligheid. 

Een keer per 14 dagen wordt er door de wijkagent€ een bericht gemaakt over de politie 

activiteiten van de afgelopen 14 dagen. Deze berichten worden doorgegeven aan al onze leden 

middels een Nieuwsflits.  

Daarnaast zal worden gestreefd naar een minstens één keer per kwartaal onderling overleg van 

onze Veiligheidscoördinator en de Wijkagent. Hiertoe zal de Voorzitter actie bij de Politie 

ondernemen om dit , oude gebruik, weer opnieuw in te stellen. De onderwerpen en actiepunten 

in dit overleg zullen middels een mededeling in de Nieuwsbrief aan alle leden worden kenbaar 

gemaakt. 

Tevens zal er met de twee bestaande Buurtpreventie verenigingen contact worden opgenomen 

om al of niet direct of indirect zich aan te sluiten bij het Platform. Een voorstel zou kunnen zijn 

om of de voorzitter, of de wijkcoördinator zitting te laten nemen in het bestuur van het Platform. 

Volledige opname in het Platform heeft natuurlijk de voorkeur, maar mede vanwege de grote 

zelfstandigheid van de twee verenigingen, zal dit niet meteen kunnen lukken. 

Het gemeenschappelijke belang om binnen onze twee wijken de veiligheid te verhogen en de 

communicatie hieromtrent te verbeteren, zal als leidraad gelden om een innige samenwerking op 

te zetten. 

Op dit moment worden er activiteiten ondernomen om door middel van Whats app groepen de 

melding van ongehoorde situaties sneller te doorgeven aan zowel de buurt als de Politie.  

Juist om dit over de beide wijken van RemCom goed te organiseren is het noodzakelijk om dit 

gezamenlijk op te zetten en niet in aparte groepjes, die los van elkaar, wel via de Politie,  toch 

zaken gaan regelen die vanwege een centrale coördinatie beer en efficiënter kan worden 

uitgevoerd. 

Daarnaast heffen deze verenigingen nog steeds een (minimale)  contributie, en daardoor is er een 

klein fonds bij hen opgebouwd, waar natuurlijk alleen een veiligheidsbestemming binnen hun 

werkveld aan gehangen kan worden. Ook dit onderwerp zal in het overleg worden meegenomen. 

Algehele doelstelling wordt om een grotere samenhang van informatie en communicatie te 

verkrijgen. 

Leefbaarheid. 

In de verschillende wijken wordt door zowel de Gemeente als door een aantal actieve 

bewonersgroepen, al of niet formeel verenigd in een stichting of vereniging, druk gewerkt aan een 

aantal uitbreidingsplannen. We denken aan het Stork terrein, De vernieuwing van de 

Amersfoortse Straatweg, De Borgronden en het voormalige Wilmerinck Muller terrein. 

Hierin zal het Buurtplatform een duidelijk coördinerende en communicerende rol in moeten 

spelen, waarbij uitdrukkelijk voorop staat dat het Buurtplatform geen partijdigheid heeft. Zij zal 
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derhalve zelf geen standpunten in kunnen nemen anders dan de spreekbuis van of voor de 

bewoners te zijn. 

Vooral is het van belang dat de activiteiten door de verschillende betrokken partijen op een 

regelmatige wijze wordt gecommuniceerd aan zowel de bewoners die er al of niet direct bij 

betrokken zijn en de Gemeente.  

Dit kan via een nieuwsflits of zelfs via de site van het Platform. 

De coördinatie van dit gebeuren zal door één of meerdere bestuursleden op zich genomen 

moeten worden. 

Daarnaast zal ook het aanzien van de wijken, voor wat betreft de groenvoorziening en 

waterhuishouding aan de orde moeten komen.  

De Gemeente Naarden heeft vorig jaar al een aanzet gegeven om te bezuinigen op de uitgaven 

voor onderhoud en verbetering, wat bij de bewoners niet goed is gevallen.  

Misschien moeten we onderzoeken of de mogelijkheid voor bewonersparticipatie hierin enige 

soelaas kan geven. Bijvoorbeeld door zelf in de laan, of aanleunend plantsoen zelf onderhoud te 

plegen, waarbij een bijdrage in de financiële zaken van de Gemeente gevraagd kan worden. Dit 

idee heeft wel een paar moeilijke kanten en wel: de continuïteit en de verantwoordelijkheid. 

Wanneer dat niet goed (formeel)  geregeld kan worden, dan heeft het geen zin. Trouwens de 

bewoners moeten er zelf ook voor voelen.  

Het Bestuurslid die het “groen” in de portefeuille heeft zal zich hiervoor moeten gaan inzetten 

om te onderzoeken of een dergelijk plan kans van slagen heeft. 

 

Ten aanzien van de in 2014 en 2015 uitgevoerde rioleringswerkzaamheden binnen het 

Componistenkwartier en Rembrandtpark is in december een enquête uitgegaan. De uitkomsten 

van deze enquête zullen snel moeten worden geïmplementeerd, en een plan van aanpak gemaakt 

worden tussen de bewoners en Gemeente.  

Hier zal het gehele bestuur zich voor moeten gaan inzetten, omdat er verschillende aspecten 

waarschijnlijk aan de orde komen. Vooral de opvolging en interpretatie van de uitkomsten zullen 

een leidraad meten geven voor al of niet te nemen acties door de Gemeente. 

De in 2015 gestarte actie over Duurzaamheid heeft redelijk wat reacties en acties opgeleverd.  

Hoewel er maar 9 concrete resultaten bij Hoom zijn afgesloten, zijn er naar aanleiding van onze 

activiteit meerdere concrete duurzame maatregelen genomen, alhoewel niet via Hoom maar op 

eigen particulier initiatief. 

We kunnen in elk geval terugkijken op een goed initiatief en goed resultaat. 

Nu rest de vraag wat voor activiteit we in 2016 zullen gaan ondernemen, waarbij we de bewoners 

kunnen betrekken. 

Een idee stond eigenlijk centraal:  de sociale cohesie te versterken mogelijk middels een facebook 

pagina of andere initiatieven,  

Van belang is om de bewonersinitiatieven naar boven te krijgen en die de coördineren en tot 

uitvoering te laten brengen, al of niet met behulp van de Gemeentelijke organisatie. 

Dit kan een grote werkdruk op één of meerdere leden van het bestuur leggen om dit goed en 

professioneel naar buiten te brengen. Het lijkt daarom verstandig om hiervoor desnoods hulp van 

buiten te betrekken. 
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Financiën 

Inmiddels hebben wij, mede vanwege een prudent financieel beleid van onze penningmeester een 

kleien buffer opgebouwd, waarmee meer gedaan zal kunnen worden ten gunste van de bewoners. 

Aan de ene kant worden er buurtinitiatieven ondersteund, zoals straatfeesten, Oranje feest e.d. 

terwijl aan de ander kant is geïnvesteerd in Honden poepbakken en vuilniszakkenringen voor het 

PMB afval. 

Als hoofdpost is wel het deel voor de communicatie en wel de website. Hierin zal echter meer in 

geïnvesteerd moeten worden om deze leesbaarder en gebruikersvriendelijker te maken. 

De Lay-out van zowel site als Nieuwsbrieven zal beter en speelser moeten worden en makkelijke 

te gebruiken door de verschillende bestuursleden. 

Daarnaast zal er niet geschroomd moeten worden bij het inlenen van professionele krachten om 

betere contacten te krijgen en houden met de bewoners. 

Bestuur 

Op dit moment hebben er zes mensen zitting in het bestuur.  

Zij hebben allen verschillende aandachtspunten waarin zij een coördinerende en communicatieve 

rol ver vullen vanuit een neutrale verbindende houding. 

Een van de huidige bestuursleden neemt binnenkort afscheid vanwege zijn verhuizing naar een 

andere gemeente. 

Gelet op de activiteiten die er in de verschillende  wijken speelt is een uitbreiding van het aantal 

leden naar tenminste 7 moeten groeien, waarbij wij derhalve nog naar twee mensen op zoek zijn. 

Tevens zullen we de onderlinge taken beter moeten afstemmen en omschrijven, zodat eenieder 

weet waar zijn of haar verantwoordelijkheden liggen en ook kunnen bepalen of de tijdsbesteding 

past binnen zijn of haar mogelijkheden.  

Mocht dit laatste echter in het gedrang komen, dan zal er gezocht moeten worden naar 

uitbreiding van het aantal leden om dan de taak onderling te verdelen. 

Een gelijkwaardige verdeling tussen Rembrandtpark en Componistenkwartier zal zich ook mogen 

afspiegelen binnen het bestuur. 

 

 

 

 

Naarden 29 oktober 2016 

 

 

 

 

 


