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Inleiding 
De Oostereng is een van de drie wijken waar bij wijze van pilot een wijkagenda wordt opgesteld. Naar wij hebben begrepen 
worden onderdelen van deze wijkagenda al uitgevoerd. Hart voor BNM heeft hierover de volgende vragen: 
 
Vraag 1 

a. Op welke manier(en) is de mening van inwoners en andere belanghebbenden gevraagd voor het vaststellen van de 5 
belangrijkste uitgangspunten van deze agenda? In welk jaar was de laatste mogelijkheid om hoofdpunten aan de 
agenda toe te voegen? 

b. Is er na de eerste ophaalronde nog mogelijkheid voor inwoners geweest om andere prioriteiten dan de 5 
hoofdpunten die in de enquête zijn meegenomen aan te brengen?  

c. Hoeveel inwoners zijn er de afgelopen 12 maanden uitgenodigd om input te leveren op de wijkagenda, en hoeveel 
hebben er uiteindelijk de afgelopen 12 maanden meegedaan? Hoeveel daarvan via een online enquête, en hoeveel 
daarvan in gesprekken of (online) bijeenkomsten? 

d. Als wij het goed hebben begrepen is ook input die is opgehaald in 2018 gebruikt. Is bij de definitieve vaststelling van 
5 onderwerpen die in de wijkagenda staan, getoetst of deze problematiek nog steeds actueel is of prioriteit heeft? Zo 
ja, op welke manier is dit getoetst? 

e. Hoe is de uitwerking van elk van deze 5 hoofdpunten tot stand gekomen, is daarvoor opnieuw informatie bij 
inwoners en andere belanghebbenden opgehaald? Zo ja, hoe en wanneer? 

 
Antwoord 

a. Voor het opstellen van de 5 opgaven in de Oostereng is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve data. De 

opgaven zijn in november 2021 voorgelegd aan de bewoners en betrokkenen die eerder deel hebben genomen aan 

diverse gesprekken.  

b. De reacties op de 5 opgaven zijn in de wijkagenda opgenomen. Uit de online enquête is gebleken dat de 

respondenten de 5 genoemde opgaven ‘heel goed’/’goed’ vinden passen bij de Oostereng.  

De wijkagenda is een document in ontwikkeling. Tussen de diverse partners in de wijk wordt frequent gesproken 

over de voortgang van de 5 opgaven en zo nodig bijgesteld. Hiervoor is het nodig blijvend data te verzamelen, 

signalen op te halen en evaluaties uit te voeren. Door deze monitoring wordt duidelijk of de opgaven nog actueel zijn 

en vindt herijking van de wijkagenda plaats.  

c. De afgelopen 12 maanden zijn ongeveer tachtig bewoners uitgenodigd om hun inbreng te geven tijdens een online 

bijeenkomst. Veel genodigden verstuurden op verzoek van ons de uitnodiging door aan hun netwerk binnen de wijk. 

Uiteindelijk hebben vijftien bewoners deelgenomen aan deze online bijeenkomst. Op de online enquête hebben 151 

bewoners gereageerd. 

d. Wij hebben gebruik gemaakt van de inbreng van de bewoners die zij tijdens de proeftuin Oostereng in 2019 hebben 

gegeven. Tijdens deze proeftuin werden er straatgesprekken georganiseerd (+ 200 gesprekken), ANWB luisterpalen 

geplaatst (+850 reacties), een wijkwandeling, wijkatelier en twee wijkavonden. Alle gesprekken gaven een goed 

beeld van de gewenste ontwikkelingen. Zowel bij de online bijeenkomst als de enquête in november 2021 zijn wij 

nagegaan of de bewoners zich in deze opgaven herkenden. Ook hebben we middels de enquête bij de inwoners 

nagevraagd welke opgaven zij belangrijk vinden voor de Oostereng. 

e. De uitwerking van de 5 opgaven vond plaats aan de hand van alle geleverde input van alle betrokkenen die geleverd 

zijn tijdens de vele gesprekken in 2019 en de uitvraag in november 2021. Het resultaat van de gesprekken is verwerkt 

in de vastgestelde wijkagenda Oostereng.   
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Vraag 2 

a. Wordt de wijkagenda nog inhoudelijk gedeeld met de raad, en zo ja, wanneer? 
b. Wanneer wordt het proces rondom het vaststellen van de wijkagenda voor specifiek de Oostereng geëvalueerd? 
c. Hoe worden de inwoners en andere belanghebbenden van deze wijk betrokken bij dit evaluatieproces? 
d. Klopt het dat er een aantal punten die in de wijkagenda staan opgenomen al in uitvoering zijn gebracht? 

 
 
Antwoord 

a. Ja, middels een raadsmededeling in de 2e week van maart. Op 
https://magazines.gooisemeren.nl/wijkagenda/oostereng/ wordt de wijkagenda inhoudelijk gedeeld.  

b. Het proces rond het vaststellen van de wijkagenda Oostereng is intern geëvalueerd en geeft ons inzichten voor een 
volgende wijkagenda.  

c. Alle betrokkenen worden op de hoogte gesteld van het vaststellen van de wijkagenda’s door het college. De 
wijkagenda is een document in ontwikkeling. Tussen de diverse partners in de wijk wordt frequent gesproken over de 
voortgang van de 5 opgaven en zo nodig bijgesteld. Hiervoor is het nodig blijvend data te verzamelen, signalen op te 
halen en evaluaties uit te voeren. Door deze monitoring wordt duidelijk of de opgaven nog actueel zijn en vindt 

herijking van de wijkagenda plaats. In 2022 zal dit ook gebeuren voor de Oostereng. . Een aantal activiteiten in de 

wijk raakt de opgaven in de wijk. Zo zijn er kansen benut om de leegstaande Verlosserkerk te benutten voor 
ontmoeting, worden er plannen gemaakt om een deel van de riolering in de wijk te vervangen en wordt er gewerkt 
aan de overlast bij het winkelcentrum. 

d. Een aantal activiteiten in de wijk raakt de opgaven in de wijk. Zo zijn er kansen benut om de leegstaande 
Verlosserkerk te benutten voor ontmoeting, worden er plannen gemaakt om een deel van de riolering in de wijk te 
vervangen en wordt er gewerkt aan de overlast bij het winkelcentrum. 

 
Vraag 4 
Een van de punten die recent is opgepakt is het creëren van fietsparkeerplaatsen door het opheffen van een 
invalideparkeerplaats 

a. Is dit een van de punten die bij het vaststellen van de wijkagenda naar voren is gekomen? 
b. Op welke wijze is getoetst of er onder direct betrokkenen een breed draagvlak was voor deze oplossing? 
a. Is het opheffen van een parkeerplaats getoetst aan de parkeernorm door de afdeling Parkeren (gezien de problemen 

met parkeren in deze buurt)? 
 
Antwoord 

a. Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk is een van de opgaven. Het creëren van fietsparkeerplaatsen is niet een 
van de punten die naar voren is gekomen bij het vaststellen van de wijkagenda, maar werkt wel aan het verbeteren 
van de leefbaarheid.  

b. Met bewoners rond het winkelcentrum Koekoeklaan en de AH is vanaf januari 2021 in meerdere digitale sessies 
overleg gevoerd om de overlast van de Albert Heijn te beperken. De (tijdelijke) verruiming  van de openingstijden in 
coronatijd was hierin o.a. de katalysator. De overlast betrof meerdere onderwerpen, zoals geluidsoverlast, laden en 
lossen, parkeeroverlast, openingstijden, toegankelijkheid en fietsparkeeroverlast. De verbetering van de organisatie 
van het fietsparkeren is in overleg met AH en de bewonersgroep tot stand gekomen.  

c. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de afd. M&O/verkeer en parkeren. Voor deze 
wijziging van de openbare ruimte is geen vergunning nodig. De maatregelen vallen niet onder de definitie van een 
bouwwerk volgens de WABO. De maatregelen zijn uitvoerbaar binnen de regels van het bestemmingsplan. Het wel 
of niet laten vervallen van een parkeerplaats ten behoeve van een ander publiek belang valt onder de beleidsvrijheid 
die de gemeente heeft. 
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