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Inleiding
Tijdens de laatste ALV is een voorstel aangenomen dat het bestuur van de Vereniging
Professoren- en Burgemeesterswijk vraagt om een plan van aanpak op te stellen ten
aanzien de opvolging van de adviezen uit het document ‘Verkenning en Advies’ van de
Werkgroep Doelstelling/Belangenbehartiging Vereniging Professoren/Burgemeesterswijk
d.d. 10 september 2021. Daarnaast heeft het bestuur de opdracht gekregen om de
zichtbaarheid van de wijkvereniging te vergroten.
Dit document beschrijft de onderdelen van dit plan van aanpak. Het plan is, onder andere,
tot stand gekomen na vervolgoverleg met leden van de Werkgroep en enkele door de
Werkgroep geïnterviewde wijkbewoners.
Het plan van aanpak kent twee kernpunten waarlangs de plannen worden vormgegeven:
communicatie en raadpleging. Door deze plannen uit te voeren geeft het bestuur concrete
invulling aan 9 (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10) van de 15 adviezen van de Werkgroep. Aan deze
9 adviezen geeft het bestuur prioriteit. Enerzijds omdat hiermee het snelst resultaten kunnen
worden bereikt. Anderzijds omdat communicatie en raadpleging essentiële informatie
oplevert om aan de overige adviezen invulling te geven. Deze plannen gaan wij in 2023
direct tot uitvoering brengen. Een tijdspad in detail presenteren wij tijdens de ALV 22
november 2022.
Een deel van de adviezen zal op wat langere termijn worden opgepakt. Voor een aantal
daarvan geldt dat leden of wijkbewoners die van mening zijn dat hierop actie is gewenst,
daartoe zelf het initiatief kunnen nemen. Het bestuur ziet voor zich dit te faciliteren via de
bestaande communicatiekanalen en, op termijn, daarvoor een passende
(werkgroepen)structuur op te zetten.

Communicatie
Het bestuur gaat vaker en sneller communiceren. Als het bestuur bijvoorbeeld een gesprek
heeft met de gemeente, de wijkambassadeur etc., meldt het bestuur dat vooraf (inclusief het
onderwerp van het overleg), eventueel tegelijkertijd met een raadleging, en achteraf doet het
bestuur op korte termijn verslag van deze gesprekken. De betreffende kanalen zullen
voornamelijk de website of de wijkupdate zijn.
Het bestuur is ook transparant over dilemma’s die spelen. Bijvoorbeeld rondom wijkissues
(dit zou ook kunnen volgen uit raadpleging) waarbij standpunten in de wijk ver uit elkaar
liggen.
Daarnaast gaat het bestuur inventariseren welke communicatiekanalen (hoe) beschikbaar
zijn. Daarbij maken we, onder andere, gebruik van onze website. De (nieuwe) webmaster(s)
en de communicatieadviseur hebben in de uitwerking van deze communicatiekanalen een
essentiële rol. Ook de wijkkrant, wijkupdate en sociale media zijn onderdeel van dit
communicatieplan. Daarbij kijken we naar een gepaste aanpak voor de verschillende
doelgroepen in de wijk (bijvoorbeeld ouderen en jongeren).
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Het bestuur gaat samen met de nieuwe hoofdredacteur van de wijkkrant, de (nieuwe)
webmaster en de communicatieadviseur de mogelijkheden inventariseren om in onze
diverse communicatiekanalen meer samenhang te brengen.
Tegelijkertijd geeft het bestuur invulling aan de verbetering van de inhoud van onze
communicatie (wat). Dat betekent goed uitleggen wat we doen of wat ons ‘standpunt is’ of
procesrol uitleggen (neutraal standpunt).
Tot slot, stelt het bestuur in samenspraak met de zittende en de nieuwe hoofdredacteur van
de wijkkrant voor het eind van 2022 een redactiestatuut op. Hierin worden de rollen en
verantwoordelijkheden van het bestuur en de redactie expliciet vastgelegd. Een dergelijk
statuut wordt ook voor de website en overige communicatiekanalen opgesteld.

Raadpleging
Het bestuur gaat de verschillende (digitale) mogelijkheden inventariseren om aan
raadpleging te doen. Daarbij denken wij aan polls op website of sociale media. Hiervoor
wordt ook input gevraagd aan de communicatieadviseur en de nieuwe webmaster. Maar ook
aan betrokken wijkbewoners. Daarbij gaan we ook over tot doen en proberen.
We onderzoeken ook de technische mogelijkheden om in de resultaten van deze
raadpleging (zoals polls) onderscheid te maken tussen leden en niet-leden.
Tot slot zal het bestuur de contacten met de gemeente en de Leidse politieke partijen weer
opstarten om zich daarmee enerzijds te laten informeren over wat er speelt bij de gemeente
en specifiek voor onze wijk. Anderzijds om vanuit de raadpleging de thema’s die in de wijk
spelen aanhangig te maken bij de gemeente en politieke partijen.
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