
 

   

 

De Wijkconciërge  
Initiatiefnemer: Margreet  
 
Samenvatting initiatief:  “Omdat de wijk Kersenboogerd verloedert en er veel criminaliteit is, is het een 
wijk met veel problemen. 
Er is al een project: “Kansen voor de Kersenboogerd”, hierbij wil ik graag een initiatief toevoegen, 
namelijk de Wijkconciërge. 
De Wijkconciërge is ‘de ogen en oren van de wijk’. 
Hij / zij is dagelijks in de wijk aanwezig (te voet of op de fiets), en zal kleine problemen direct oplossen 
(zwerfvuil, bijplaatsingen) en grotere problemen melden bij betreffende dienst of afdeling om deze op te 
laten lossen (dumping grofvuil, wortels van bomen die de tegels op het trottoir omhoog duwen). 
Het is geen wijkagent of handhaver, en zal ook geen bekeuringen geven.” 
 
Maatschappelijke impact:  
“Bijdrage aan een schone, veilige en sociale wijk.” 
 
Concrete vraag aan de raad:  
“Wilt u dit initiatief steunen door geld vrij te maken voor 1 fte en een functieprofiel op te stellen in 
samenwerking met mij, het programma Kansen voor de Kersenboogerd en WerkSaam?” 
 
Eigen bijdrage initiatiefnemer:  
“Voorbereidend werk verrichten i.s.m. ‘Kansen voor de Kersenboogerd’. Betrokken blijven bij de 
voortgang van het project, regelmatige evaluatie en vastlegging. Belanghebbenden op de hoogte 
houden.” 
 
Participatie van de samenleving: 
“Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aan deze functie worden gekoppeld. De 
werkzaamheden van de Wijkconciërges zullen inwoners leren hoe er met het afval moet worden 
omgegaan. Hij/zij richt zich op verandering. Goed voorbeeld doet goed volgen. De Wijkconciërge is de 
sleutel tussen inwoners en de gemeente.” 
 
Vervolg:  
Indien de raad verder wil met dit initiatief, draagt hij het college op om samen met initiatiefnemer, 
programma Kansen voor de Kersenboogerd en Werksaam een functieprofiel  op te stellen en uitvoering 
te geven aan het initiatief Wijkconciërge.  
 
Wet- en regelgeving / bestaand beleid  
Het initiatief is een aanvulling op wat er al wordt ondernomen in de Kersenboogerd , met name het 
programma Kansen voor de Kersenboogerd en op het gebied van schoon, heel en veilig.  
Daarnaast heeft het raakvlakken met wet- en regelgeving waar Werksaam uitvoering aan geeft. Deze 
zullen in het vervolgtraject nader onderzocht worden.  
 
Financiën: 
De financiën worden in het vervolgtraject nader onderzocht in samenwerking met Werksaam.  
 
Aantal stemmen (peildatum 28 november):  
Het initiatief heeft 29 stemmen. De raad kan het aantal stemmen mee laten wegen in zijn oordeel. 
 
 


