Manifestatie De Burger aan Zet
SAMENVATTEND OVERZICHT. ( in concept)
BIJEENKOMST OP 8 JUNI 2017 IN HET ZWINCOLLEGE IN OOSTBURG.
Organisatie:
stads-en dorpsraden , RMDO, Eddy de Seranno i.s.m. de gemeente
1. De bijeenkomst kende een goede opkomst van bijna 100 personen, die zich aangetrokken
voelden door het onderwerp burgerparticipatie en burgerinitiatief. Afmeldingen werden
ontvangen van: EHBO afd. Oostburg , Willy de Graaf ( RMDO-volger) en Jaap van
Peperstraaten ( lid RMDO).
2. Gastvrouw en gastheer waren Isabelle Scherbeijn-van de Voorde( voorzitter dorpsraad
Cadzand ) en Mark van de Vijver ( voorzitter dorpsraad Ijzendijke) Eddy de Seranno van het
bureau Samenwerkingskunde verzorgde de inleiding en stuurde het proces.
3. Onderdeel van de inleiding van Eddy de Seranno , waren de volgende praktijkervaringen met
burgerinitiatieven in de gemeente Sluis. De genoemde personen kregen gelegenheid in
enkele kernwoorden uit te leggen wat de inhoud van het burgerinitiatief was.
-

Marijke Tur. Fietsenplan en opfleuren leegstaande etalages in Oostburg.
Marc Moens . Open lucht zwembad in Aardenburg.
Duncan Willemsen. Ontwikkeling dorpshuis Ijzendijke
Carlien Willemsen-Becu. Activiteiten in Schoondijke zoals Schoondijke aan tafel .
Frist Baars . Eten bij Frieda in Zuidzande .
Vivian De Koster-Haulez. Succesvol verzet tegen windmolens in Hoofdplaat.
Arno van den Hemel. Ontwikkelen dorpsvisie Groede.
Adri Neufeglise. Ontwikkelen energiecoöperaties na Groede ook in andere kernen.
[Voor contact: zie Adressenlijst Stads- en Dorpsraden
https://www.gemeentesluis.nl/Leven_Wonen_en_Werken/Kernenbeleid/Adressenlijst_stads
_en_dorpsraden ]

-

-
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4. Daarnaast kregen de volgende personen gelegenheid hun activiteiten in het kort uiteen te
zetten.
Petra de Braal. Illustratie van toename van participatie in steeds meer beleidsdomeinen en
leefgebieden, bijvoorbeeld ook in de zorgsector: aanpak via de methode De Zeeuwse Huiskamer
In Breskens en ‘Burgermening’.
[Voor contact: petra@solidarityuniversity.org ]
Wim Meulmeester, voorzitter Zeeland van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij gaf
uitleg over de wijze waarop in dorpen initiatieven kunnen worden opgepakt en voorzien van de

-

nodige financiële middelen o.a. via fondsen als het Oranjefonds. De Heidemaatschappij faciliteert
in veel gevallen startbijeenkomsten, en legt de nadruk op het maken van een goed projectplan.
[Voor contact: wjmeul@zeelandnet.nl ]
Isabelle Scherbeijn-van de Voorde, voorzitter dorpsraad Cadzand, over de wijze van functioneren
en professionaliseren van de dorpsraad Cadzand , het ontwikkelen van een toekomstvisie voor
Cadzand en het belang van samenwerking tussen de dorpsraden onderling en met de gemeente
bij zaken die kern- overstijgend zijn.
[Voor contact: info@dorpsraadcadzand.nl ]

5. Na de inleiding vormden de deelnemers groepjes om te voldoen aan de volgende opdracht:
Geef aan welke drie initiatieven de komende tijd nuttig kunnen zijn.
Bedenk wat er moet gebeuren om de initiatieven van de grond te laten komen.
De deelnemers met een gelijke kleur , ontvangen bij binnenkomst, vormden een groepje.

6. Bevindingen van de groepjes.
Groep 1.
Voor de jeugd de Disco de Joy weer op de kaart zetten.

Daarvoor is nodig:

Een locatie binnen de bebouwde kom te zoeken.
Personen (8) zoeken om mee te denken.
De gemeente vroegtijdig inschakelen . ( brainstormbijeenkomsten)
Ondernemer of stichting is nodig voor het beheer. ( dragen van risico’s).
Ondernemingsplan opstellen
Vervoer/mobiliteit in kleine kernen.
Daarvoor is nodig:
Binnen bepaalde tijd overal met geregeld vervoer te kunnen komen.
Whatsapp met buurtbus organiseren.
Behoefte inventariseren.
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Groep 2.

a. Openbaar vervoer alleen richten op mensen die minder mobiel zijn.
b. Bewoners met elkaar in contact brengen zoals in Schoondijke is uitgevoerd via “samen
aan tafel”. Suggestie om hiervoor een mini-roparun te organiseren of een andere
wedstrijd.
Daarvoor is nodig:
Een visie uit te werken richting gemeente. Hierbij ambtenaren betrekken.
``
Aanspreekpunten aanwijzen per kern voor de burgers.

Groep 3.
1. Jeugdraad oprichten/projecten.
2. Saamhorigheid bevorderen d.m.v. een dorpshuis.
3. Kennis uitwisselen tussen de verschillende stads-en dorpsraden.
4. Laagdrempelige welkomst- dag voor nieuwe inwoners.
Daarvoor is nodig:
Mensen.
Open staan voor andere mensen/culturen.
Gemeente
Ondernemers
Sta open voor iemand anders.
Communicatie.
Nieuwe communicatie. ( sociale media)

Groep 4.
1. Vervoersvoorzieningen vanuit kernen organiseren / hulp aan elkaar vanuit alle
vormen.
2. Vanuit een groep mensen met beperkingen advies geven over toegankelijkheid
van voorzieningen.
3. Jongeren zelf betrekken bij initiatieven.

Daarvoor is nodig:
Rechtstreekse communicatie met de doelgroep; eigen ideeën
Initiatieven stimuleren en ondersteunen.
Gericht netwerk benaderen.
3

Groep 5.
1. Veiligheid ( gevoel)
Kennismaken met elkaar.
Whatsapp- groep met daarin ook de wijkagent.

-

Daarvoor is nodig:
Activiteiten die leiden tot kennsmaken.
Groep die dit opzet.
2. Mobiliteit.
Bv.buurtbus die bv.een aantal maal per week naar de supermarkt rijdt.
Daarvoor is nodig;
vrijwilligers
3. Samenhorigheid/communicatie.
Daarvoor is nodig:
Netwerken.

Groep 6.
1. Opfrissen van verrommelde landschapselementen bijv.borden
2. Welkomstactiviteiten voor nieuwe inwoners.
3. Database voor burgerinitiatieven. Kennisnetwerk sociale kaart.

Groep 7.
1. Woningbouw in Aardenburg.
2. Verkeersveiligheid in Sluis. Er is een paal uit de grond. Bij teveel verkeer kan er anders een
hek worden dicht gedaan. De situatie in de Oude Kerkstraat is zeer problematisch.
3. Betreffende het openbaar vervoer. In veel kernen zoals in Ijzendijke is de toegankelijkheid
voor mensen slecht. Er is sprake van een slechte communicatie. Internet kent witte
vlekken.
4. De gemeente treedt niet handhavend op daardoor is er geen goed terrassenbeleid.
Daarvoor is nodig:
-
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Handhaving door de gemeente, Boa’s treden eerst op als de burgers klagen;

-

Voor de veiligheid is goede communicatie tussen gemeente en ondernemers noodzakelijk.
Toegankelijkheid ook voor rolstoelgebruikers moet gegarandeerd worden.
In Aardenburg staat een fietsrek op het voetpad. De stadsraad wil de betreffende ondernemer
niet aanspreken, om de verhouding goed te houden.
In Aardenburg wordt 10 % ( 96 stuks) gesloopt. Nu contact leggen met bouwondernemers.

Nog enkele suggesties van Eddy bij de resultaten van de groepjes:
-

-

-

-

-

-

Als je een enquête of interviews wil gaan houden: probeer meteen een gemixt werkgroepje van
inwoners + ambtenaren op te richten, en hou de interviews bijvoorbeeld in duo’s (dus telkens 1
inwoner + 1 ambtenaar) met bijvoorbeeld 3 ‘interviewees’. Zo krijg je tegelijk een betere aanpak,
een groter draagvlak en meer transparantie.
Als je aan een jeugdraad denkt, denk dan in projecten en projectjes en niet in agendapunten.
Jongeren hebben niks met langdurige engagementen en structuren, wel met acties en zichtbare
resultaten.
Voorspelbaar is dat in de toekomst meer ambtenaren actief zullen zijn in de kernen, en dus
minder aanwezig zullen zijn in het stadskantoor of gemeentehuis. Je zou dus alvast kunnen
beginnen met het uitbreiden van het aantal fte’s voor ‘kerncoördinatoren’ (of kernmanagers,
kerncontactpersonen, kernopbouwwerkers,…). Noot van Lola: er zijn in Sluis al 3 opbouwwerkers
actief en beschikbaar voor participatieve acties in de kernen.
Het verdient aanbeveling om bij een burgerinitiatief steeds na te gaan hoe je het zó kunt
aanvliegen dat het voordelen oplevert voor de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen,
minder-mobiele personen, achtergestelde groepen etc.. Want dan heb je tegelijk onrechtstreeks
iets belangrijks gedaan voor nog veel méér mensen: namelijk hun familie, vrienden,
mantelzorgers, en van alle genoemden ook de collega’s en werkgevers, en voor de gehele
omgeving.
Tip met dank aan Bart Groot (Groede): waar het om grote thema’s gaat (bv veiligheid, verkeer,…)
en er in de kern nog niet zoveel ervaring is met hoe je dat dan aanpakt, kan je beter starten met
een klein project, om zo de deskundigheid én groepscohesie te vergroten.
Wie met jongeren in contact wil komen om jeugdprojecten te helpen realiseren, of wil weten wat
jongeren belangrijk vinden in hun stad of dorp, kan zich wenden tot Jongerenwerk Sluis / Porthos
Sluis: Karin Koers (KKoers@gemeentesluis.nl ) en Davey van Kerkvoorde
(DvanKerkvoorde@gemeentesluis.nl ), 0117-457000

7. Na presentatie van de bevindingen uit de groepsdiscussies peilden de gastvrouw en
gastheer de ervaringen van deze bijeenkomst :
Wethouder Jack Werkman mede sprekend namens zijn collega Chris van de Vijver, had de
bijeenkomst als geslaagd ervaren ook vanwege de goede opkomst. Hij had een aantal
interessante zaken opgepikt en beloofde daarmee aan de slag te gaan. Hij vroeg de
aanwezigen zich met hem in verbinding te stellen in het geval de communicatie vanuit de
gemeente te wensen overliet.
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Mevrouw Gerarts ( fractie SP gemeenteraad) sprak uit de bijeenkomst zeer zinvol gevonden
te hebben.
Rien Puijenbroek , wnd.voorzitter van de RMDO was erg tevreden over de aanwezigheid van
een krappe 100 mensen die meer wilden weten over burgerparticipatie en burgerinitiatief.
Hij toonde zich zeer tevreden over de goede samenwerking tussen RMDO en stads-en
dorpsraden en de ondersteuning van de gemeente. Hij dankte alle mensen die zich
ingespannen hadden voor dit resultaat. Een vervolg in een of andere vorm is zinvol.
Isabelle en Mark sloten de bijeenkomst af onder dankzegging aan het Zwin College voor de
geboden medewerking en aan Eddy de Seranno voor zijn uitstekende presentatie.
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