'Raadsleden zitten gevangen in hun systeem'
raadsvergaderingen te volgen."
"In Leiden staat in het nieuwe
bestuursakkoord dat de gemeente
de burger meer bij ontwikkelingen
gaat betrekken. Het is nu een jaar
later. Er is nog niks gebeurd. Van
de fractievoorzitters die ik daarnaar
vroeg, kreeg ik politieke
antwoorden. Ze dachten vast: wat
schrijft die op? Alsof ik journalist
was. Door mijn
correspondentschap ben ik in de
regiokrant het politieke nieuws
beter gaan lezen en begrijpen. Dan
merk je dat wethouders vanuit hun
functie echt luisteren om problemen
op te lossen."
Janssen: 'Een jaar na het akkoord is er
nog niks gebeurd'.
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Michiel Janssen (56) is 100x100correspondent in Leiden. Hij runt
als zzp'er een adviesbureau voor
veranderingsprocessen.
Janssen: "Meedoen aan de
100x100-campagne was een
inkoppertje. Met anderen was ik net
gestart met de Leidse Doetank. We
merkten als lokale vrijwilligers dat
het contact met de gemeente de
ene keer heel goed en de andere
keer een ramp is. We willen
burgerinitiatieven makkelijker bij de
gemeente tot een succes maken.
Bij 100x100 volgde ik hoe de
gemeenteraad omgaat met
initiatieven."

"Je moet initiatiefnemers niet laten
zwemmen. Op het stadhuis kom je
zoveel mensen tegen die een
initiatief omarmen. Maar de
gemeente blijkt niet één
organisatie. De Gemeente - met
hoofdletter - is in feite een aantal
groepen dat van elkaar niet alles
weet. In overleg met een
ambtenaar en organisaties
waaronder de Doetank, komt er nu
een makelaar bij de gemeente om
de vragen van initiatiefnemers te
beantwoorden. Nee, dat contact
verliep niet via gemeenteraad."

"Behalve voor een
huwelijksvoltrekking was ik nooit in
de raadszaal van Leiden geweest.
Ik mocht op de perstribune zitten in
die grote raadszaal. Dat schept
afstand. Wat ik daar zag, was een
spel waarvan ik weinig begreep. Ik
hoorde dat alles al is
dichtgetimmerd in voorbereidende
vergaderingen. Daar gebeurt het.
Het leek mij Den Haag in het klein.
Ik besloot fractievoorzitters te
interviewen en geen
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