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De BurgerKrachtCentrale 
De BurgerKrachtCentrale (hierna te noemen de BKC) heeft als doel de burgerparticipatie in de 
gemeente Leidschendam-Voorburg te versterken. Zij doet dat door expertise beschikbaar te stellen, 
door te faciliteren en door partijen met elkaar te verbinden. Daarmee wordt voorkomen dat 
belanghebbende inwoners elke keer opnieuw het wiel moeten uitvinden. 
De BKC geeft geen inhoudelijk oordeel over het voorwerp van participatie. Zij ziet toe op het proces, 
adviseert over het proces en geeft, indien van belang, een waarde-oordeel over het proces.  
Insteek van de BKC is steeds welke stappen gezet kunnen worden om tot een resultaat te komen 
waarover  alle betrokken partijen tevreden zijn. 
 
Verzoeken om ondersteuning in 2022 
De BKC ontving in het eerste jaar van haar bestaan 12 verzoeken ontvangen. Tien verzoeken 
mondden uit in een intensief begeleidingstraject, twee verzoeken konden worden afgehandeld door 
gerichte verwijzing. Zie bijlage 1 voor de projecten die vanuit de BKC zijn begeleid. 
Bij de intake van de verzoeken bleek elke keer het belang van ‘echt’ gehoord te worden. 
De aard van de begeleiding was verschillend, de ene keer ging het om wegwijs maken in het proces 
van participatie, een andere keer ging het om het realiseren van een platform, waardoor 
belanghebbende partijen beter en gerichter konden opereren en ook een betere, integrale,  
gesprekspartner konden worden, en alles wat daar tussen in zit. 
Een aantal begeleidingstrajecten loopt door in 2023. 
 
Verzoeken van studenten 
Twee keer ontving de BKC verzoeken van studenten die zich in het kader van hun studie bezighielden 
met burgerparticpatie. Met beide studenten zijn gesprekken gevoerd. 
 
Eigen initiatieven van de BKC 

• Burgerinitiatief 
De BKC diende in maart 2022 een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad op basis van de 
verordening op de burgerinitiatieven. Inzet van het burgerinitiatief is de 
leefbaarheidseffectrapportage (LER) verplicht te stellen bij alle ontwikkelings-/bouwprojecten in 
de gemeente. De leefbaarheidseffectrapportage is een tool waarmee op basis van objectieve 
data inzicht geboden kan worden in effecten van ontwikkelings-/bouwprojecten op vele 
gebieden, bijvoorbeeld effecten op de leefomgeving, effecten op voorzieningen, effecten op het 
groen etc. 
Bijzonder onderdeel van het initiatief is dat het uitvoeren van een leefbaarheidseffectrapportage 
in de optiek van de BKC geschiedt onder regie van een tripartite commissie, waarin de betrokken 
projectontwikkelaar, de gemeente en belanghebbende burgers zitting hebben. De gemeenteraad 
reageerde enthousiast, wilde graag meer inhoudelijke informatie. De raad heeft als eerste stap 
het initiatief voor een oordeelsvorming/zienswijze neergelegd bij het College van B&W, dat tot 
op heden nog niet heeft gereageerd.  

 

• Kennismaking met de gebiedsregisseurs 
In april 2022 maakte de BKC kennis met de drie gebiedsregisseurs van de gemeente. Inzet was te 
kijken waar we elkaar zouden kunnen versterken. 

 
 

• Inspreken in gemeenteraad 
De BKC heeft twee keer ingesproken in de gemeenteraad, in juni bij de behandeling van het 
coalitieakkoord en bij de behandeling rondom het burgerinitiatief met betrekking tot Tiny 
Houses in Stompwijk. Beide keren benadrukte de BKC de meerwaarde van een positieve 
burgerparticipatie. 



 

• Participatieleidraad 
In juni 2022 nam de BKC op verzoek van de gemeente deel aan een workshop over de 
Participatieleidraad. 
In december 2022 woonde de BKC in de gemeenteraad de beeldvorming met betrekking tot  
de presentatie burgerparticipatie en het ontwikkelen van de participatie bij. 

 
 

• Talking tables met College van B&W/ambtenaren en met de gemeenteraad 
Op 2 september 2022 organiseerde de BKC een talking table met het College en zijn ambtenaren 
met als insteek hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken en hoe kunnen we de kloof 
tussen burger en bestuur verkleinen. De bijeenkomst werd onder meer bijgewoond door 
wethouder Belt en de gemeentesecretaris. Kort samengevat luidde de conclusie dat we moeten 
beginnen met echt met elkaar in plaats van tegen elkaar te praten. 
De tweede talking table was met de gemeenteraad over de vraag wat de participatiedemocratie 
betekent voor de gemeenteraad. Nagenoeg alle fracties waren vertegenwoordigd. Unisono klonk 
vanuit de fracties dat het contact met de burger essentieel is om goed te kunnen functioneren. 
Er werd verschillend gedacht hoe je dat het beste kunt invullen. 

 

• Instellen Lodewijk van Vliet Award. 
In november 2022 heeft de BKC besloten een burgerparticipatieprijs uit te reiken voor de beste 
burgerparticipatie binnen de gemeente. Deze uitreiking zal voor het eerst plaats vinden op 6 
september 2023. De prijs bestaat uit de Lodewijk van Vliet award, vernoemd naar Lodewijk van 
Vliet, een zeer betrokken burger uit Voorburg die zijn sporen op gebied van burgerparticipatie 
meer dan verdiend heeft. Het instellingsbesluit van deze prijs werd op 20 november 2022 aan 
Lodewijk van Vliet tijdens de donateursmiddag van de stichting Mooi Voorburg overhandigd.  

 
 
Samenstelling BurgerKrachtCentrale in 2022 
De BurgerKrachtCentrale wordt gevormd door 
Annet Weijermars, 
Anne-Marie van der Krabben 
Bram van Popering 
Jolande Verhoeven (tot maart 2022) 
Koos Ris 
Lenie Wasmus 
Lodewijk van Vliet 
Marion Langendonk 
 
 
 
 
 
Bovenstaande activiteiten heeft de BurgerKrachtCentrale mede kunnen uitvoeren dankzij de door 
Vlietwensen beschikbaar gestelde subsidie 
 
 

 

 

 



 

BurgerKrachtCentrale financiële afsluiting 2022 

  

 

 

Toegekende subsidie Vlietwensen                             1140,00 

Besteed in 2021           338,63 

Saldo per 1-1-2022                                           801,37                                    

Uitgaven 2022: 

 

Ondersteuning en beheer website                              128,75 

    Factuur dd 4-4-2022 jan.t/m maart    42,50 

    Factuur dd 6-7-2022 april t/m juni   17,50                

    Factuur dd 29-11-2022 juli t/m nov.  68,75 

 

Presentatie                                          96,47 

    Visitekaartjes           36,75 

                             36,75 

                           22,97 

                                     
Saldo per 31 december 2022                                    576,15           

 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
Overzicht in willekeurige volgorde van projecten die vanuit de BKC zijn begeleid 

• Project ‘de Vijverhof’ 

• Project Vlietweg 3 

• Project de Gaarden 

• Bedrijventerrein Essesteijn 

• Opvang Oekraïners in Overgoo 

• Project ‘Diaconessenhuis’ 

• Project ‘Emma Kwartier als lid van het platform 



• Project Vlietlanden 

• Tiny Houses 

• Speeltuin Gravenwijk 
 
 
 


