Flip-over
Zaalopbouw
77 aanwezigen, waarvan:
14 representatieve democratie
3 neutrale deelnemers
60 co-democratie

Flip-over
Wat is burgerparticipatie?
-

Initiatief nemen
Iets bijdragen
Luisteren naar elkaar
Doe de ander goed
Meedenken, meedoen
Meebeslissen
Dingen samen realiseren
Gehoord worden
Op z’n minst met z’n tweeën
Zorgen voor elkaar
Samenwerken

Flip-over
Wat is burgerparticipatie in onze gemeente?
-

Wijkinitiatieven
Spelregels voor besluitvorming
Je welkom voelen
Help nieuwe bewoners, leren, samen
bouwen
Acceptatie van verschillen
Afstand tussen burger en gemeente
kleiner maken en overbruggen

-

Spelregels/betrek burger bij
complexe vraagstukken
In gesprek met de gemeente!
Ruimte krijgen van de gemeente
Verantwoording afleggen m.b.t.
burgerparticipatie (door de
gemeente)
Financieel?
Bestuur moet macht afstaan
Mensen wegwijs maken in de
faciliteiten
Breng de diversiteit samen!
Voorlichting/communicatie
Waarom doet de gemeente aan
Burgerparticipatie? Wat is het doel?
De gemeente de ogen openen

Flip-over
De volgende participatiekeuken
-

Zorg voor een betere
afspiegeling/opbouw
Zet een pilot op en experimenteer
Terugkoppelen wat er aangeraakt is
Theorie vs. Praktijk -> hoe verhoudt
zich dat?
Toon ons de resultaten van de
inspanningen
Gebruik moderne technieken om wel
tot resultaten te komen
Wees meer zichtbaar aanwezig op
straat
Spelregels samen opstellen en
toetsen (ga aan de slag)
Maak het meer bekend
Geef meer duidelijkheid over waar je
terecht kunt.

Eindstemming
Er bestaat draagvlak in de zaal voor het idee om de input van deze bijeenkomst te gebruiken
als inbreng voor de startnotitie Burgerparticipatie die de gemeente gaat opstellen.
Verder wordt er gestemd dat men het van belang vindt dat er goede spelregels en afspraken
komen en dat deze onderwerp mogen zijn van de volgende Participatiekeuken (32
stemmen).
Het idee om een afgebakende en overzichtelijke pilot te starten (die ook tijdens de volgende
participatiekeuken kan worden behandeld) ontvangt 11 stemmen.
De suggestie om de participatiekeuken te gebruiken om de voortgang/resultaten/lessen op
het gebied van burgerparticipatie tijdens de volgende Participatiekeuken terug te koppelen
ontvangt eveneens 11 stemmen.
Ten slotte wordt er ook gevraagd of er onderzocht/geëxperimenteerd kan worden rond de
vraag of het met de juiste spelregels en afspraken haalbaar is om tot burgerparticipatie te
komen die ook daadwerkelijk een afspiegeling van de samenleving is.

