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Onderwerp: Resultaten diepte interview bewoners Willem Barentszstraat 

 
 
Inleiding 
Zoals op pagina 4 van het Programma 1 – Inwoners en Bestuur van de Jaarstukken Gooise Meren 2018 is vermeld onder Pilot 
Westereng: “Er is een groep bewoners in en om de Willem Barentszstraat opgestaan om steun te krijgen voor een 
buurtkamer, een inloophuis dat gerund wordt door de bewoners zelf.” Deze groep bewoners heeft plannen om een enquête 
in de Zeeliedenbuurt te houden om een uitgebreider beeld te krijgen van de verdere draagkracht buiten deze groep 
bewoners. 
 
Met woningbouwverenigingen en  de betrokken ambtenaar staat er nog een afspraak uit om door de wijk te lopen en 
mogelijkheden voor een buurtkamer te beoordelen. 
 
Op pagina 7 van het Programma 1 – Inwoners en Bestuur van de Jaarstukken Gooise Meren 2018 onder sectie 1.1, paragraaf 
Burgerparticipatie wordt aangegeven dat er: “Een diepte-interview i.s.m. D’Expeditie onder straatbewoners van de Willem 
Barentszstraat laat zien dat er een grote bereidheid is tot participatie en het merendeel van de geïnterviewde mensen 
behoefte heeft aan verbinding en gezamenlijke initiatieven “ 
 
Vraag 1 
Helaas zijn deze resultaten nog niet doorgesproken met de groep bewoners bezig met steun krijgen voor de buurtkamer. 
Dat zou namelijk voldoende basis zijn om de afspraak met de woningbouwverenigingen en de betrokken ambtenaar te gaan 
inplannen. Is het mogelijk de resultaten geanonimiseerd met de Raad te delen, zodat ook daar een beeld van deze in buurten 
spelende behoefte gaat ontstaan? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Is het mogelijk  om de geanonimiseerde resultaten te delen met de bewoners die bezig zijn met steun krijgen voor de 
buurtkamer? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Is het mogelijk om bewoners die hebben aangegeven te willen participeren te benaderen, eventueel na expliciet toestemming 
hiervoor te vragen door de betrokken ambtenaar? 
 
Antwoord 
 
 
 


