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Onderzoek Burger- en Overheidsparticipatie 

Vorige week woensdag is het onderzoeksrapport Participatie naar buiten gebracht. Enkele 

conclusies: inwoners geven aan graag invloed te hebben op plannen en projecten van de 

gemeente. Vooral op plannen waar het de directe leefomgeving betreft. Zelf de handen uit 

de mouwen steken bij de uitvoering van plannen en projecten is niet populair onder 

inwoners. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat niet iedereen wil participeren en dat de 

behoefte per onderwerp kan verschillen. Het uitgangspunt is dat we naar de hoogst 

mogelijke vorm van participatie streven. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat ‘participatie 

begint bij jezelf’; zowel bij ambtenaren, het college, de raad, als ook bij de inwoners.    

 

Beeldvormende vergadering Burger- en Overheidsparticipatie, 20 april 2020 

Op 20 april vindt er een beeldvormende raadsvergadering plaats. 

Het doel van deze avond is om bewustwording te kweken voor het gegeven dat participatie 

van 

ons allemaal is en in te gaan op de rol die elk van ons in een participatietraject kan vervullen. 

Een externe spreker met ervaring over dit onderwerp waar het gemeentes betreft laat ons zien 

waar we nu staan en welke weg we nog hebben te gaan. Dit levert vast gespreksstof en een 

boeiende discussie op voor het vervolgtraject. 

   

Right to Challenge 

Begraafplaats Waarland 

Bewoners uit Waarland hebben in samenspraak met de gemeente besloten om een deel 

van het onderhoud aan de begraafplaats zelf te gaan doen. Een mooi voorbeeld van 'Right 

to Challenge', zoals genoemd in het coalitieakkoord.  

 

Skatebaan Muggenburg 

De skatebaan in Muggenburg is toe aan vervanging. De gebruikers hebben aangegeven 

een aandeel van de werkzaamheden op zich te willen nemen. De gebiedscoördinator gaat 

in samenspraak met de gebruikers de mogelijkheden bekijken.  

 

Leantraject bewonersinitiatieven  

Bewonersinitiatieven zijn groepen inwoners die zelf een verbeteringsplan voor de buurt 

hebben. Dergelijke initiatieven komen op verschillende manieren de organisatie binnen. Om 

ervoor te zorgen dat deze zo eenduidig mogelijk door de organisatie worden behandeld is 

een leantraject gestart. Samen met enkele bewoners werd het ideaal geschetst: een warm 

welkom, snelle handelingen en goede gesprekken. Na vier bijeenkomsten is tot een traject 

gekomen en zijn enkele voorbeelden in werking gezet. Zoals het hondenlosloopveldje in 

Waarland en een initiatief op de Achterweg in Groote Keeten. 
 


