
Burgerparticipatie in Gelderland
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland helpt inwoners die zelf plannen hebben voor de leefbaarheid 
in hun straat, buurt, dorp of wijk. Om het leven daar wat mooier of fijner te maken. We zien in ons 
werk met inwoners en gemeenten veel voorbeelden van burgerparticipatie en van nieuwe vormen van 
democratie. Dit artikel is voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren die meer willen weten over 
burgerparticipatie in Gelderland. Met adviezen hoe gemeenten dit kunnen aanpakken en de onder-
steuning die wij kunnen bieden.

Wat bedoelen we met burgerparticipatie?
Veel bewoners voelen zich betrokken bij hun 
eigen buurt en zetten zich daar vrijwillig voor in. 
Ze onderhouden het groen in de straat. Ze kopen 
collectief zonnepanelen in. Of ze praten mee over 
gemeentelijk beleid. Dit is burgerparticipatie. 
Burgerschap en democratie horen bij burgerparti-
cipatie. Inwoners mogen meedenken, meedoen en 
meebeslissen over dingen die spelen in hun directe 
omgeving. Met meer burgerparticipatie hebben 
inwoners meer invloed op hun leefomgeving.

Wat zien we daarvan in Gelderland?
Voor alle Gelderse gemeenten is de band met hun 
inwoners enorm belangrijk. We zien dat gemeenten 
allerlei vormen van democratie uitproberen. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 maak-
ten de nieuwe gemeentebesturen daarover vaak 
nieuwe plannen: burgertop, ‘right to challenge’,  
inwonerpanels, burgerbegrotingen enzovoort. 
Uit de plannen blijkt dat veel gemeenten nog erg 
op zoek zijn naar wat wel en wat niet werkt.
De manier waarop inwoners meedoen aan de lokale 
democratie verandert zodat meer mensen hun 
stem kunnen laten horen, als ze iets willen of juist 
niet willen. Gemeenten hebben veel nieuwe taken 
gekregen, zoals in de jeugdzorg, de ondersteuning 
van ouderen en het helpen van mensen zonder 
werk. Ze willen dat inwoners daarover meedenken, 
meebeslissen en meedoen. Inwoners nemen zelf 
ook steeds meer het initiatief. 
We zien ook dat de plannen voor burgerparticipatie 
voortbouwen op dingen die gemeente al deden, 
zoals ‘wijk- of kerngericht’ werken en het werken 
met dorps- en wijkraden. 

Gemeenten koppelen burgerparticipatie vaak ook 
aan nieuwe doelen, bijvoorbeeld over duurzaam-
heid (de gasloze wijk) of eenzaamheid en armoe-
de. Ze willen inwoners daar actief bij betrekken, 
om zo de doelen te halen. 
De plannen laten een zoektocht en worsteling zien 
van gemeenten: hoe verbeteren we het samenspel 
tussen overheid, inwoners en organisaties? Hoe zor-
gen we dat iedereen gehoord wordt, en niet alleen 
de meest welbespraakte? Hoe houden we de regie? 
Wat is de rol van de gemeenteraad?

Onze adviezen over burgerparticipatie

•	 Maak	een	plan	over	burgerparticipatie	die	past	
bij	jouw	gemeente

Burgerparticipatie hangt af van het lokale karakter 
van de gemeente. Zoals de tradities van nabuur-
schap en onderlinge hulp, het niveau van welvaart, 
de ideeën van politieke partijen en hoeveel inwo-
ners van elkaar verschillen. De gemeenteraad moet 
vanuit en met  inwoners nieuwe plannen maken 
over burgerparticipatie. Wat wordt de rol van 
de gemeenteraad? Welke spelregels gelden voor 
inspraak van burgers en hoe kunnen we dit samen 
verder invullen? Zorg ervoor dat het  plan wordt 
gedragen door zowel inwoners als gemeente.



•	 Bepaal	hoe	burgerparticipatie	past	bij	nieuwe	
doelen

Per beleidsterrein kan de gemeente bepalen welke 
vorm van burgerparticipatie het beste past. Neemt 
de gemeente het voortouw zoals bij veiligheid, of 
is de inwoner aan zet? In alle gevallen van partici-
patie moet de gemeente zorgen voor duidelijkheid 
aan inwoners: wat is de bedoeling van inspraak? 
Wat gebeurt er met de resultaten? Inwoners moe-
ten weten dat ze serieus worden genomen en dat 
hun inbreng ertoe doet.

•	 Gebruik	verschillende	vormen	van	participatie
Bij inspraakavonden komen vaak dezelfde soort 
mensen. Gemeenten moeten hun best doen om 
anderen die belang hebben bij het onderwerp te 
betrekken, bijvoorbeeld door actief een buurt 
of wijk op te gaan, en inwoners op straat op te 
zoeken. Ook al is burgerparticipatie een serieuze 
zaak, op een speelse manier kun je meer mensen 
betrekken.

•	 Experimenteer	met	het	delen	van		
gemeentetaken

Geef inwoners mogelijkheid om gemeenschapsta-
ken uit te voeren, zonder al te veel bureaucratie. 
Bijvoorbeeld voor groenonderhoud of voor onaf-
hankelijke cliëntondersteuning via vrijwilligersor-
ganisaties. Voordeel is dat zij dichter staan bij de 
mensen waarvoor het bedoeld is.

Wat kan de Leefbaarheidsalliantie betekenen?

•	 De Leefbaarheidsalliantie helpt inwoners en  
gemeenten in Gelderland bij burgerparticipa-
tie. 

•	 We adviseren organisaties van inwoners zoals 
wijk- en dorpsraden of inwonerinitiatieven 
en gemeenten over vormen van participatie. 
We kunnen hun coach of begeleider zijn van 
bijeenkomsten of van hele reeksen van bijeen-
komsten. 

•	 We zorgen dat inwoners, ambtenaren, gemeen-
teraadsleden en wethouders van gemeenten 
met en van elkaar kunnen leren. We organi-
seren daarvoor bijvoorbeeld bijeenkomsten 
en trainingen. We zijn ook een kennisbank en 
vraagbaak over burgerparticipatie in Gelder-
land. We verzamelen talloze voorbeelden van 
goede praktijken en werkwijzen.

•	 We kaarten onderwerpen van burgerparticipatie 
aan bij gemeenten. Via nieuwsbrieven, socia-
le media, lezingen enzovoorts. Zodat nieuwe 
ideeën en ontwikkelingen op de agenda komen 
ambtenaren, politici en bestuurders. Of opge-
pikt worden door lokale media waar we mee 
samen kunnen werken.

•	 De Leefbaarheidsalliantie weet ook veel over 
participatie van speciale groepen zoals mensen 
met een psychische beperking, jongeren en 
migranten. We kunnen een bruggenbouwer zijn 
tussen gemeenten en inwoners en helpen bij 
het vinden van de beste manier om groepen bij 
beslissingen van de gemeente te betrekken.

Wanneer inwoners of burgerorganisaties de 
opdrachtgevers zijn, valt dit binnen de provin- 
ciale opdracht van de Leefbaarheidsalliantie. Ook 
kennisuitwisseling tussen gemeenten valt binnen 
deze opdracht. Gemeenten kunnen expertise van 
de partners van de Leefbaarheidsalliantie inhuren 
voor het versterken van burgerparticipatie.

•	 Zorg	dat	inwoners	ook	meedenken	bij		
organisaties	en	samenwerkingen

Gemeenten werken veel samen met organisaties 
die diensten leveren aan inwoners, zoals zor-
ginstellingen en woningcorporaties. Ook werken 
gemeenten vaak samen met andere gemeenten 
in de regio, vaak zonder veel toezicht of inspraak 
van inwoners. Om inspraak te vergroten kunnen 
gemeenten bij het inkopen van diensten en sa-
menwerking in de regio meer eisen stellen aan de 
participatie van inwoners: zijn er nieuwe vormen 
van participatie voor inwoners denkbaar?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:
HenkBeltman
henkbeltman@zorgbelanggelderland.nl

Jouwert	van	Geene
j.vangeene@spectrumelan.nl

Of kijk op de website: leefbaarheid.gelderland.nl
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