
T.  0224-215 265 of  06-1310 1315  E. westrik@planet.nl      

Geachte raadsleden,  

 

 
Optimisme is onlosmakelijk verbonden met participatie en Burgerberaad 

 

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid alsnog enkele woorden tot u te richten. 

Eerder benaderde ik in dit proces rond participatie, bestuurders en ambtenaren nu 

echter expliciet u als de politici van onze gemeente. Ik wil u niet vermoeien met 

allerlei feiten over het afgelopen jaar. Die kunt u ook in de eerdere stukken nalezen.  

 

Het is nu een warm pleidooi dat ik wil houden om vernieuwing en verbetering voor 

burgers daadwerkelijk  invloed te laten uitoefenen. Ze hebben via Burgerberaad 

daarbij inbreng op wat er gaat gebeuren in hun eigen leefomgeving.   

 

U neemt deze avond 31 januari 2022 een uitermate belangrijk besluit met de kaders 

van de participatie in de gemeente Schagen. Gaat u door met het gunnen van 

inspraak aan burgers zoals dat in de wet is geregeld over allerlei zaken en projecten. 

Óf gaat u een stapje verder!  

 

Burgerberaad maakt het mogelijk gewone vrouwen en mannen, jongens en meisjes 

méér invloed te geven. Inwoners vanaf 18 jaar worden middels loting gevraagd deel 

te nemen aan het vinden van een oplossing voor grote bestuurlijke vraagstukken. 

Vooraf aangegeven kaders een goede organisatie en communicatie en het 

managen van de verwachtingen dragen bij aan het succes. Natuurlijk neemt u, als 

democratisch gekozen gemeenteraad de finale beslissing. 

 

Mijn oprechte pleidooi is: maak het mogelijk dat ook in onze mooie gemeente 

Schagen mensen direct worden betrokken bij de oplossing van ogenschijnlijk 

ingewikkelde vraagstukken. Eén of meerdere pilots Burgerberaad zal de burger 

motiveren en gelukkiger maken en het vertrouwen in de politiek doen toenemen.   

 

Ik sluit graag af met de indringende vraag:   

 

Durft u het aan ?  

 

 

Schagen, 28 januari 2022  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Westrik  

 

 

 

 

 
Noot:  Op de website www.mijnburgerberaad.nl  staan diverse voorbeelden in verschillende 

stadia van bestuurlijke vernieuwing met Burgerberaad. In onze provincie Noord-Holland treft 

bruikbare voorbeelden aan. Bijvoorbeeld het  recente geaccordeerde  initiatiefvoorstel van 

de gemeenteraad van Haarlem. 
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