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"Dit verslag is geschreven in het kader van 100x100. 100 correspondenten voor de nieuwe
gemeenteraad (2014-2015). Zie ook 100x100.nl"

– WAAROM?
Waarom heb je met 100x100 meegedaan?
Als ambtenaar heb ik veel te maken gehad met burgerinitiatieven en raadsleden. 100x100
geeft mij de mogelijkheid de doe-democratie vanuit een ander perspectief te benaderen. Om
belangenverstrengeling te voorkomen doe ik dit in de gemeente waar ik woon en niet in de
gemeente waarin ik werk.

– WAT?
Wat was je aanpak als correspondent?
Als enige correspondent in de gemeente Drimmelen ben ik eerst gaan praten met de
coördinator dorpsgericht werken. Zij weet veel van initiatieven die er in de dorpen van de
gemeente spelen. Ze was ook enthousiast over het project en heeft ook meegedaan met 1
van de interviews. Na screening van het coalitieakkoord heb ik alle raadsleden gemaild met
een uitnodiging voor een gesprek. Na de aanstelling van de nieuwe gemeenteraad (hier ben
ik bij aanwezig geweest en gelijk afspraken gemaakt) heb ik van elke fractie een raadslid
benaderd. Vervolgens heb ik de wethouder, burgemeester en griffier geïnterviewd. Hierbij
heb ik de vragen vanuit de caleidoscoop gebruikt, juist omdat deze vragen tot nadenken
aanzetten en mensen op een positieve wijze tot dromen verleidt. Hierbij was ik vooral
benieuwd naar de mate waarin raadsleden bekend/verbonden zijn met lokale initiatieven en
de wijze waarop zij een vertaling hebben gemaakt in het coalitieakkoord en de wijze waarop
zij de betrokkenheid van bewoners toetsen bij nieuwe collegevoorstellen. Ook was ik
deelnemer aan de meet en match in de gemeente om zo lokale initiatieven op te sporen en te
kunnen volgen. Daar ben ik niet mee verder gegaan omdat in mijn dorp een nieuw initiatief
ontstond: zwaluw leeft. Deze club van ondernemers en burgers is voornemens om via
verschillende acties (vanuit 5 werkgroepen) het dorp Lage Zwaluwe leefbaarder te maken. Ik
heb hun geadviseerd ten aanzien van het gesprek met 2 wethouders en vooral gekeken in
hoeverre het coalitieprogramma op hun acties aan sloot en op welke acties ze de wethouder
enthousiast kunnen krijgen. De eerst actie staat voor 5 november gepland, waar ik vanuit de
werkgroep sociaal ook aanwezig ben (promoten jeu de boule bij zorgcentrum voor meer
ontmoeting tussen jong en oud).
– WIE?
Met wie had je de meest bijzondere ontmoeting?
Alle ontmoetingen waren bijzondere ontmoetingen. De ontmoetingen die de meeste indruk
gemaakt hebben zijn die met het jongste raadslid (Tim Simons VVD), de bevlogen visie van de
Griffier en met Harry Bakker van lijst Harry Bakker. Beiden bruisten van de energie en grote
bevlogenheid. Zeker Harry die je overal op de fiets voorbij ziet komen en ook bij veel
projecten inbreng heeft (verplaatsing scouting, stepmarathon, meet and match) en daarmee

een van de zichtbaarste raadsleden is. Tim die als jongste en net beginnende raadslid de
combinatie tussen zijn werk als leraar en zijn inzet voor de jongeren in Made voorop stelt en
echt aan de slag wil.

– JIJ als correspondent
Wat in het correspondentschap viel er mee, en ging er gemakkelijk? Wat vond je moeilijk
als correspondent of kwam lastig van de grond?
De bereidheid om mee te doen was groot bij persoonlijke of telefonisch benadering. Op mails
werd nauwelijks gereageerd. Het gemak waarmee de wethouder en burgemeester Ja zeiden
toen ik ze tijdens de meet and match vroeg om een afspraak te maken.

– JIJ en de gemeenteraad
Het moet nog blijken of ik deel heb genomen aan een succes story, ‘zwaluwe leeft’ staat nog
in de kinderschoenen maar de eerste dorpsavond is gepland en er komt steeds meer media
aandacht.

– EN TOEN?
Het 100x100-project had verschillende doelen, onder andere om de correspondent meer
inzicht te geven in hoe de gemeenteraad omgaat met maatschappelijk initiatief en om met
de vragen van correspondenten raadsleden, wethouders, de griffier en andere
betrokkenen te prikkelen om na te denken over de doe-democratie en het samenwerken
met actieve burgers.
– Vind je dat je deze doelen hebt bereikt?
– Heeft het project 100x100 nog andere dingen opgeleverd voor jou of de mensen om je
heen?
Geprikkeld heb ik ze wel, zeker in de gesprekken met Harry Bakker en Leo Mol en Coos Praat.
Het lijkt er op dat een tweede ronde nodig is, het betrekken van burgers heeft in de
programmabegroting weinig aandacht. De gemeenteraad wil wel iets, (hun vergaderwijze
aanpassen) maar nog niet ingevuld hoe!
Het interessant voor mij was dat in juni Zwaluwe leeft als dorpsinitatief is ontstaan.
Ik ben deelnemer van de werkgroep sociaal en merk dat mijn deskundigheid van het reilen en
zeilen van gemeentelijke organisaties erg welkom is.

- WAT VIND JIJ VAN JOUW GEMEENTE?
Als je aan het eind van je correspondentschap naar je gemeente kijkt, hoe vind vind je dat
jouw gemeenteraad omgaat met maatschappelijke initiatieven? Vind je je gemeente
vooruitstrevend, of niet?
Er gebeurt veel, Mades ondernemers vereniging die nieuwjaarsreceptie betaalt en
organiseert, muziekvereniging die na braderie afval scheidt en als tegenvergoeding
straatafzetting gratis krijgt. Start van initiatief wordt gesubsidieerd maar jaar niet meer. Elke
kern heeft bewonersgroep, vliegende brigade. Maar initiatieven vooral vanuit dorspgericht

werken gevoed, dit zou door alle ambtenaren gevoed moeten worden in plaats van door 1
persoon (coördinator Dorpsgericht werken).
Bij de gemeenteraad zie ik er weinig van terug. Alleen successen worden in beeld gebracht.
De leden mogen meer aan de voorkant betrokkenheid laten zien.
In raadsvergadering nog weinig gehoord over betrekken bewoners bij beleidsonderwerpen.
Er zou nog een kadernotitie komen, maar nog niet geagendeerd.
Burgerinitiatief Zwaluw leeft heeft zich ook niet verbonden aan raadsleden.
Wat opvallend is dat burgerparticipatie, overheidsparticipatie, verbeteren contact politiek en
burger en dorpsgericht werken wel in het coalitieprogramma worden genoemd maar de
programmabegroting niet meer naar voren komen!
Wel komt meer betrekken van burgers bij beleidsvorming terug, dit in de vorm van een
burgerenquête en een nog te zoeken wijze waarop burgers meer bij de raadsvergadering
betrokken kunnen worden. Hier valt nog een hoop winst te behalen en is er geen sprake van
een vernieuwende werkwijzen. Ik ben erg benieuwd hoe de burgers meer bij de
raadsvergaderingen betrokken gaan worden (maar ach dan is het beleid al gemaakt!!)

Bijlage: lijst van mensen die je gesproken hebt
Lilian Lambrechts , coördinator dorpsgericht werken vanuit gemeente. 1e aanspreekpunt
geweest, was enthousiast over deelname heeft ook bij eerste interview gezeten. Ondersteund
ook het burgerinitaitief Zwaluwe leeft.
Tim Simons, raadslid voor VVD, jongste raadslid (interview)
Harry Bakker, fractievoorzitter, lijst Harry Bakker (interview, en fiets bij praat sessies)
Coos Prat, raadslid CAB, meest ervaren raadslid (interview)
Hanneke de Bruijne, fractievoorzitter PvdA (interview)
Leo Mol, raadslid Groen Drimmelen (interview)
Riekje Vugt, raadsllid CDA (nog interviewen)
Jan Willem Stoop (wethouder verantwoordelijk voor dorpsgericht werken) en
Burgemeester Geert Kok (dubbelintview)
Griffie (interview)
Janet Crezee, Ettiene van Zomeren, Thea van Leest, Piet Ommerlink, Joost Dudok, (bestuur
initiatief Zwaluw leeft). 2 adviesgesprekken over hoe zij hun initiatief bij de gemeentepolitiek
onder de aandacht kunnen brengen
Jopie, Naomi, Caroline (deelnemers werkgroep sociaal Zwaluf leeft) (deelname aan
werkgroep en eerste actie vanuit werkgroep, nieuw leven in jeu de boule baan)/Pr)
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