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5. Bespreking notitie ‘Burgerparticipatie 2014-2016 stadsdeel Centrum’ 
Het stuk is opgesteld door een werkgroep van de Bestuurscommissie en gedateerd op 14 
september 2014. Het is een werkdocument. 
Opmerkingen: 

• De nadruk ligt vooral op inspraak en meewerken bij wat het stadsdeel al doet en 
minder op initiatieven van bewoners inventariseren en honoreren. Laat bewoners 
meer van het begin af aan meedenken bij planvorming en beleid. 

• Vraag de burger niet om de gaten te vullen in de taken van de overheid. 
• De nadruk in de notitie ligt sterk op het digitaal raadplegen van burgers. Enquêtes en 

digitale meningspeilingen mogen alleen ondersteunend zijn. Ze kunnen nooit het 
gesprek en uitwisseling van argumenten vervangen. 

• Het is heilloos om betere representativiteit als criterium te hanteren, want hoe bepaal 
je dat. Ook enquêtes zijn niet representatief, ook al krijg je meer mensen betrokken 
dan via een vergadering. Ook is het logisch om meer rekening te houden met burgers 
die al jaren serieus met een onderwerp bezig zijn dan met burgers die het niets kan 
schelen. Burgerparticipatie is per definitie niet representatief. Democratie is 
ingebouwd doordat gekozen organen – Bestuurscommissie en gemeenteraad – 
uiteindelijk het laatste woord hebben. 

• Het stadsdeel moet beginnen om bestaande bewonersplatforms zoals 
Eilandenoverleg en PWO te betrekken bij de manier waarop je burgers betrekt bij 
gebiedsgerichte planvorming en uitvoering. Nu worden niet eens de data van de 
bijeenkomsten in overleg bepaald. De communicatie vanuit het stadsdeel schiet 
ernstig tekort wat betreft datum en doel van de bijeenkomsten. 

• Aan het eind van de notitie wordt de suggestie gedaan om twee keer per jaar een 
bijeenkomst te organiseren met de gebiedscoördinatoren, de afdeling Communicatie 
en de AlgemeenBestuurswerkgroep ‘Burgerparticipatie’ die  de notitie geschreven 
heeft. Betrek daar ook de bewonersplatforms bij. 

• Vraag: wat wordt er gedaan met de reacties op deze notitie? 


