Meedenken en meedoen of aan de kant staan?
Burgerparticipatie, participeren in processen, menig inwoner zal er waarschijnlijk de schouders bij
ophalen en denken ‘Wat heeft dat voor zin, ze doen toch wat ze willen.’ Het zijn woorden waarvan
de betekenis misschien ook niet direct helder en duidelijk is. In gewoon Nederlands wil het zeggen:
‘Als bewoner meedenken over en meedoen aan voorgenomen plannen en beleid van een gemeente
of andere overheid.’ In een democratisch land als Nederland is het zelfs wettelijk geregeld en is het
een recht waar je als burger gebruik van kan en mag maken. De media besteden er regelmatig
aandacht aan en overheden vragen en betrekken burgers steeds meer en meer bij belangrijke
plannen en ontwikkelingen.
Ook de gemeente Sluis heeft Burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en in het visiedocument
Krachtig Verbonden 2021 en de Nota Burgerparticipatie staat: ‘Sluis is een gemeente voor en door
bewoners en wij kiezen voor een vorm van samenwerking tussen inwoners en gemeente waarbij
burgers, direct of indirect, de kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of
evaluatie van beleid, projecten en plannen.’
Binnen onze gemeente bieden o.a. stads- en dorpsraden, maatschappelijke organisaties, branche- en
ondernemersverenigingen, maar ook initiatieven van bewoners zelf mogelijkheden om mee te
denken en mee te doen. Participatie is een wettelijk instrument en van cruciaal belang voor een
goede werk- en vertrouwensrelatie tussen overheid en burger. Dat dit nog niet door alle bestuurders
wordt omarmd en erkend en bewoners zich in dat geval als ‘roepende in de woestijn’ voelen, bleek
bij het recente raadsbesluit over de toeristische verhuur. Participatie mag er op papier dan mooi en
onderbouwd uitzien, maar als het niet goed in de praktijk wordt gebracht, verstoort het relaties en
veroorzaakt het meer schade en wantrouwen, dan dat we er krachtig door worden verbonden. Voor
de RMDO meer dan voldoende reden de gemeente voortdurend te adviseren en met klem te
verzoeken Burgerparticipatie en communicatie professioneel en structureel toe te passen en te
verbeteren.
Vitaal West Zeeuws Vlaanderen
Nu de gemeenteraad na de Verkenning van de haalbaarheid en betaalbaarheid van Vitaal West
Zeeuws Vlaanderen groen licht heeft gegeven voor de volgende fase, de ontwikkeling van het
Masterplan, krijgt de gemeente een uitgesproken kans het participatieproces met alle betrokkenen
vanaf het begin grondig en professioneel te organiseren en er gebruik van te maken. Met het project
wordt voor de komende 50 jaar een nieuwe fundering voor onze gemeenschap gelegd en dat vereist
meedenken en meedoen van iedereen. Zowat alle aspecten van onze samenleving worden door dit
project geraakt. Niet alleen de zorg, het onderwijs of de verplaatsing van het gemeentehuis, maar
ook het wonen en bouwen, voorzieningen in de kernen en leefbaarheid, de bereikbaarheid en
mobiliteit, het hele ‘Landje van Cadzand’ zal gaan merken dat de kern Oostburg hét dienstencentrum
van onze gemeente gaat worden. Een harde randvoorwaarde om de kans van slagen te vergroten en
te zorgen voor voldoende draagvlak, is het waarborgen van het participatieproces gedurende dit hele
project. Geen woorden, maar daden!
Voor de RMDO is dit essentieel en is de kern van het aan het gemeentebestuur uitgebrachte advies.
Het is van groot belang dat bij de verdere ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het project
de resultaten van het participatieproces serieus worden meegewogen en meegenomen in de
besluitvorming en dit transparant wordt verantwoord en uitgelegd. Dit geeft helderheid en
duidelijkheid over hoe en waarom zaken lopen zoals ze lopen en helpt bij het acceptatieproces. Ook
duidelijk moet zijn dat tussen inbreng, verwachting en realisatie een heel proces ligt. Maar praten
met elkaar in plaats van over elkaar is een belangrijke eerste stap in de goede richting om haalbare
doelen te stellen en begrip en vertrouwen te krijgen.
Als RMDO ondersteunen wij het uitgangspunt dat niets doen geen optie is en stilstand tot
achteruitgang leidt. In belang van onze bewoners is het nodig dat er duurzame lange termijn
veranderingen worden doorgevoerd voor het behoud en versterken van de leefbaarheid in de kernen

voor alle leeftijden. We staan als bewoners van de gemeente Sluis samen voor de grote
verantwoordelijkheid onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk te houden en participatie is daarbij
het sleutelwoord. Gebruik en benut als bewoner de kans om mee te denken en mee te doen en iets
toe te voegen aan de toekomstperspectieven voor onze gemeente. Laat het niet aan anderen over te
bepalen hoe ons leef-, woon- en werkgebied eruit gaat zien en je als bewoner achteraf te moeten
zeggen: ‘Had ik maar...’ Tenslotte, de gemeente is weliswaar een democratisch instituut maar de
gemeenschap zijn we zelf, dus laten we samen aan de slag gaan.
Wilt u reageren of heeft u een vraag? Wij horen het graag. U kunt contact met ons opnemen door
het sturen van een e-mail naar secretariaat.rmdo@gmail.com

