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Democratie is geen kijksport 

 



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut 

 

 

1. Democratie is geen kijksport maar 

een participerend evenement. Als we 

niet meer participeren is er geen 

democratie meer. 

2. Gemeenteraden en colleges moeten 

ruimte maken voor echte lokale 

keuzes. Zoveel mogelijk in 

samenspraak met inwoners.   

Twee 

kernboodschappen 
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Aanleiding 

• Burgers roeren zich 

• Kwetsbare mensen dreigen niet mee 

te kunnen 

• Afhakers in de samenleving 

• Digitalisering 

• De verantwoordelijkheid voor prettig 

wonen en leven ligt niet altijd meer 

bij de gemeente 

 

 

Burgerkracht en rol 

gemeenten: wat zien 

we? 
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Wat zien we? 

Burgers roeren zich! 

• Er sluit of verdwijnt iets 

• We kunnen het beter, goedkoper, 

dichterbij (initiatieven groter en 

duurzamer) 

• We willen invloed, regie 

• Kansen vanuit overheid 

• Burgertop, Right to challenge e.d. 

 

Burgerkracht en de 

veranderende rol van 

gemeenten 
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Wat zien we?  

• Nederland sterke democratie 

• Wel nodige uitdagingen: hoe zorgen 

dat iedereen betrokken blijft? 

• Bij veel gemeenten stevig op de 

agenda 

Regie van burgers, 

why? 
Burgerkracht & 

vernieuwing lokale 

democratie 



Experimenten lokale democratie 

Coöperatieve wijkraad  Burgertoppen 



De feiten: dreigende uitval 



De feiten: grote verschillen in vertrouwen in medemens 





Reality check 
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De Raad als kruispunt vd 

democratie 

• Zorgen voor een gelijk speelveld 

tussen ALLE inwoners. 

• Bewaken of garanderen van 

informatiestromen. 

• Hoeder zijn van het democratisch 

gehalte (de 30% bedienen en de 50% 

meenemen). 

 

 

Hoe betrek je alle 

inwoners? 
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• Deep democracy. 

• Het is meer dan spreken met de 

dorpsraden (gesprekken met 

doelgroep en op locatie). 

• Sleutelfiguren Peel & Maas. 

 

 

Voorbeelden 

raad(slid) van de 

toekomst 
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• Hoe geef je de 30% die echt zelf wil 

beslissen ook ruimte? 

• Het is lang niet altijd duidelijk 

waarover bewoners mogen 

meebeslissen.  

• Wie is eigenaar van de openbare 

ruimte?  

 

Regie van burgers, 

why? 
Kernboodschap 2 

Ruimte voor lokale 

keuzes 





 

• Gezamenlijk proces  

• Experimenteren, van elkaar leren, 

kennis uitwisselen, evalueren en 

doorontwikkelen 

• Noordelijk Congres Democratic 

Challenge  eind jan 2017 

• Quick scan lokale democratie 

• Expertteam 

• Lokale experimenten 

• CMO STAMM Academie 

Typen initiatief –

werkwijzen overheid 
Zes ‘knoppen’ Broedplaats 

vernieuwing lokale 

democratie 


