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– WAAROM? 
Waarom heb je met 100x100 meegedaan?  
Als buitenstaander is het makkelijk om kritiek te geven op de gemeenteraad en het College 
van B&W omdat ‘zij’ toch niet luisteren en ‘zij’, eenmaal gekozen, toch hun eigen ding doen. 
Ik was benieuwd of je dit vermeende proces als burger kan beïnvloeden. 
 
 
– WAT? 
Wat was je aanpak als correspondent? 
Zijdelings ben ik redelijk politiek betrokken, waardoor ik niet een bepaalde aanpak heb 
gevolgd, maar mijn oor te luister heb gelegd en ook zelf  geprobeerd de raad te beïnvloeden. 
Mijn activiteiten waren dus niet specifiek 100x100-gerelateerd. Ik heb me in bijna alle 
gevallen niet 100x100 correspondent genoemd, omdat dat mogelijk tot een andere 
behandeling zou leiden. 
Na de verkiezingen heeft het tot de zomer geduurd voor we een nieuwe raad hadden, wat de 
boel moeilijker maakte. Na de verkiezingen wilden de verschillende partijen een 
burgerontmoeting starten om samen de stad te vormen. Dit is helaas niet doorgegaan. Ik 
heb geprobeerd dit in het najaar vorm te geven, waarvoor ik gratis allerlei middelen ter 
beschikking kreeg, zoals de bibliotheek als ontmoetingsruimte, maar een bijeenkomst bleek 
niet haalbaar vanwege enerzijds agenda’s van de raad en anderzijds mijn eigen agenda. 
Met de raad en het college heb ik zowel online als direct contact gehad. 
 
– WIE? 
Met wie had je de meest bijzondere ontmoeting?  
De meest bijzonder ontmoeting was met de griffier, Jacoline Holdijk, die bijzonder open over 
de inrichting van de gemeente sprak, het digitale raadssysteem en meer. Jacoline maakte 
een uur voor me vrij en vertelde me iets wat ik erg bijzonder vindt. Gemeente Gouda heeft 
slechts vier mensen bij de griffie en geen communicatiemedewerkers / pr. Alle contact met 
de pers wordt dus door de griffie afgehandeld! 
 
– 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 combinatie van mijn eigen agenda en die van raadsleden bleek eigenlijk nooit goed. Het 
bekende 9-17 verhaal, terwijl ik zelf om half acht vertrek en rond half acht in de avond weer 
thuis ben. 
Het contact leggen met raadsleden zelf is geen enkel probleem. De raadsleden zijn, gelukkig, 
ook in de avonduren en weekeinden in meerderheid online en/of telefonisch bereikbaar. 

http://100x100.nl/


Het is spijtig dat een ontmoeting tussen burgers en de nieuwe raadsleden niet door kon 
gaan. Dit project bleek veel te ambitieus. Alleen al het plannen van een datum en bedenken 
van / overleg plegen over de inhoud zou meerdere dagen kosten. Daarnaast is mij gebleken 
dat, wat al bekend was, veel raadsleden een ontzettend druk leven hebben. Veel raadsleden 
werken fulltime en moesten direct na de verkiezingen tot een coalitie komen en na het reces 
zware onderwerpen behandelen. Zowel de raadsleden als griffie waren, en volgens mij zijn, 
soms overbelast door alle extra vergaderingen naast de reguliere raadsvergadering. 
 
 
– JIJ en de gemeenteraad 
Succes story 
Nergens op de gemeentesite is een goed overzicht van hoe raadsleden over welk onderwerp 
hebben gestemd. Dat maakt het lastig om raadsleden op hun beloftes en 
verantwoordelijkheden aan te spreken. Na een brief aan de gemeente om dit op te pakken 
heeft het presidium besloten hier iets te mee gaan doen. Doordat dit ‘iets’ lang bleef hangen 
heeft D66 een motie ingediend om een webapp te ontwikkelen. Vooralsnog lijkt er een 
meerderheid voor te zijn, maar dat weten we binnenkort, als de motie in stemming wordt 
gebracht. 
 
Gemiste kans 
De herontwikkeling van een voormalige kazerne van defensie, de zogenaamde PWA-kazerne. 
Een heel lang verhaal en complex dossier. Ongenuanceerd samengevat: Defensie wil kazerne 
via ABC-constructie aan de gemeente verkopen. De Goudse moskeeën kampen met 
ruimtegebrek en een school voor speciaal onderwijs kampt al jaren met slechte huisvesting. 
De raadsleden zijn amper met de buurt in gesprek gegaan in het voortraject waardoor een 
hoop onrust ontstond. Uiteindelijk is het uitgedraaid op een nogal simplistisch Moskee versus 
school in de buurt. Dit dossier is ook nog niet afgesloten. De oplossing van het college: alleen 
een ABC-constructie mogelijk maken als en de moskee en de school samen het pand 
betrekken is bij de buurt in het verkeerde keelgat geschoten. Mede doordat amper contact is 
gelegd met de omwonenden. De relatie met de buurt is hierdoor flink beschadigd. 
 
 
– 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? Kun je dit uitleggen met een voorbeeld? 
– Heeft het project 100x100 nog andere dingen opgeleverd voor jou of de mensen om je 
heen? We zijn erg benieuwd. 
Bovenstaande doelen waren grotendeels al bereikt voordat 100x100 van start ging. In 
tegenstelling tot wat ik mee heb gekregen van andere correspondenten, is gemeente Gouda 
flink progressief, vooruitstrevend en goed op de hoogte van de mogelijkheden van 
burgerparticipatie. Al moet dit niet doorschieten en als een bezuinigingsmaatregel worden 
gebruikt. 
Voor mijzelf heeft het project veel opgeleverd. Nu ik heb gezien dat je als burger al veel 



verschil kan maken ga ik mij mogelijk bij een politieke partij aansluiten om mee te doen bij de 
volgende raadsverkiezingen. 
 

  
- 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?  
Het is nogal eenrichtingsverkeer, maar het coalitieakkoord bestaat voor een groot gedeelte 
uit de uitkomst van debatten die burgers via forumgouda.nl hebben onderling hebben 
gevoerd. Een aantal alinea’s lijkt zo van forumgouda.nl te komen. Er wordt dus zeker naar de 
burger geluisterd, maar wat meer feedback zou zeker mogen. 
       
 
Bijlage: lijst van mensen die je gesproken hebt 
 
Bijgaand een lijst, niet uitputtend. Zoals eerder gezegd, het is moeilijk om een scheiding te 
maken tussen mijn lokale betrokkenheid bij de politiek (vanaf de zijlijn) en 100x100 
 
Jacoline Holdijk (griffie) 
Thierry van Vught (fractievoorzitter D66) 
Jeroen Carol Visser (burgerraadslid SP) 
Ronald Verkuijl (VVD) 
Corina Kerkmans (PvdD) 
Michel Klijmij (fractievoorzitter GL) 
Jacques Roozendaal (SGP) 
Chris Bellekom (voorm. Ambtenaar, betrokken burger) 
Jeroen Mul (forumgouda.nl) 
Henri van Heffen (100x100 Gouda) 
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