
Goedenavond, mijn naam is Koos Ris en ik spreek 

namens de BurgerKrachtCentrale. De 

BurgerKrachtCentrale is een groep van betrokken burgers 

die zich vrijwillig inzet om burgerparticipatie te 

bevorderen. 

  

En met burgerparticipatie bedoelen we níet een 

inloopmiddag nadat alle plannen en afspraken al zijn 

gemaakt. En ook niet een een groots traject waarna de 

inbreng van de burgers zonder opgaaf van redenen in het 

niets verdwijnt.  

Wij bedoelen met burgerparticipatie een wederzijds 

respectvol en constructief gesprek, waarvan vele vormen 

mogelijk zijn. Waarin de gesprekspartners elkaar seriéús 

nemen. Waarin er over en weer geluisterd wordt. En 

waarin in gelijkwaardigheid wordt verkend wat de 

belangen, de problemen en de mogelijkheden zijn. 

Waarin de gemeente open en eerlijk aangeeft wat kan, 

wat niet kan en waarom. Waarin burgers worden 

méégenomen, niet aan de kant gezet. Waarin burgers 

minimaal zich gehoord voelen, maar liever nog een 

mooie bijdrage leveren aan het gemeentebeleid.  

  

  

Burgerparticipatie op deze manier – noem het Positieve 

Burgerparticipatie – gééft energie en kost het niet. Het 

gééft ideeën en nieuwe kansen, in plaats problemen. 

Verwacht erdoor goéde input aan het begin en weinig 

bezwaren en zienswijzen aan het einde van het traject. 

Het schéélt de gemeente tijd, in plaats van dat het tijd 



kost. De kwaliteit van projecten wordt er béter van, in 

plaats van dat ze erdoor gehinderd worden.  

En last but not least, Positieve Burgerparticipatie schépt 

vertrouwen, in plaats van dat het vertrouwen in de 

gemeente nog verder vermindert.   

  

Let wel: deze Positieve Burgerparticipatie is een serieuze 

taak voor overheid én voor burger. De gemeente ziet deze 

participatie niet als een soort verplicht nummer, of iets 

wat vermeden moet worden, maar iets wat van wáárde is. 

En de burger roept niet alleen “not in my back yard”, 

maar neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en stelt tijd, 

kennis en expertise beschikbaar.  

  

Met deze Positieve Burgerparticipatie in gedachten is er 

niet alleen voor Vlietland, maar ook voor talloze andere 

trajecten in onze gemeente géén wezenlijke participatie 

geweest. En dat is doodzonde. 

  

U kent vast wel een paar prima burgers. Burgers die best 

snappen dat de gemeente dilemma’s heeft. Burgers die de 

noodzaak om te bouwen voor wonen best snappen. En die 

begrijpen dat niet iedereen helemaal zijn zin kan krijgen.  

Burgers waar je prima een biertje of een theetje mee kunt 

drinken, als je mekaar maar serieus neemt. Betrokken 

burgers waar je wat aan hébt. U kent ze vast wel. 

Maar deze zelfde burgers snappen óók wanneer er wel of 

niet naar ze geluisterd wordt. Wanneer ze wel of niet 

serieus genomen worden. Wanneer ze aan het lijntje 

gehouden worden. Of zelfs om de tuin geleid worden. 



  

Keer op keer burgers afhouden, vertragen, formele – 

juridische – en informele barrières opwerpen en mensen 

afpoeieren leidt tot een steeds onbetrouwbaarder 

wordende gemeente.  

  

Onze ervaring is dat de meeste burgers prima burgers 

zijn. En daarom onze hartekreet: ga nou gewoon práten 

met elkaar. En goed naar elkaar lúisteren.  

  

De reden voor inspreken door de BurgerKrachtCentrale 

vanavond is dat wij u willen u aansporen tot echte, 

positieve burgerparticipatie: organiseer een goed gesprek 

met elkaar op een positieve, constructieve manier. En laat 

u verrassen! 

  

En met welk traject kunt u beter beginnen dan met 

Vlietland? De betrokken burgers staan te trappelen! 

  

Dank u wel. 
 


