
Bijlage  Ideeën en opmerkingen bijeenkomst 18 november (per themagroep) 

 

Hierbij in het kort de definities van Zeggenschap, Actief Burgerschap en Samenspraak. En een korte 

samenvatting van de ideeën en opmerkingen die tijdens de themagroepen aan de orde zijn 

gekomen: 

 

Zeggenschap 

Het vergroten van zeggenschap van burgers is een vorm van burgerparticipatie, die verder gaat dan 

meedenken en meepraten. De gemeente geeft u hierbij de kans om, binnen bepaalde 

randvoorwaarden, zelf een keuze te maken (o.a. het waardebonnensysteem in nieuwe 

subsidieregeling en zeggenschap over inzet van stadstoezicht en onderhoud openbare ruimte). 

Zeggenschap in de letterlijke betekenis zal nooit worden overgedragen aan bewoners. 

 

Themagroep Zeggenschap 

De workshop Zeggenschap heeft plaatsgevonden in de Lagerhuis-opzet. Deelnemers discussieerden 

onder leiding van twee gespreksleiders over stellingen. De volgende kernpunten staan hieronder 

samengevat: 

- Burgers moeten eerder worden betrokken door de gemeente (als er echt iets te kiezen 

valt). 

- Mensen hebben het druk met werk, gezin en andere activiteiten en vergaderen is voor veel 

mensen niet bijster boeiend. Het is dan ook moeilijk om mensen betrokken te krijgen en te 

houden. 

- De organisatie van participatie is teveel vanuit de gemeente geredeneerd. 

- Bewoners zouden veel meer het initiatief moeten nemen. 

- De gemeente initieert vormen van participatie, maar de bewoner voert geen donder uit. 

- De gemeente beslist; daar zit de kennis en kunde. De burger overziet niet alles! 

- De gemeente moet duidelijk de randvoorwaarden en kaders aangeven voor onderwerpen die 

voor zeggenschap in aanmerking komen.  

- Communicatie: terugkoppeling van resultaten 

- Voor sommige zaken waarover in een buurt een besluit moet worden genomen kan dit aan 

bewoners worden overgelaten. Gemeente en corporaties zouden zich dan faciliterend en 

ondersteunend op moeten stellen. 

- Geef het geld aan de buger. Kaders meegeven en regel het maar. Deze kan meer met 

dezelfde euro.  

- Kunnen we zeggenschap wel aan de burger overlaten? Wie is er dan verantwoordelijk? 

- Veel mensen zijn niet op de hoogte van bewonersparticipatie, laat staan van zeggenschap. 

- De communicatie vanuit de gemeente bereikt bepaalde doelgroepen niet. Bijvoorbeeld 

analfabeten. 

- Bij de besteding van Waardebonnen worden alleen de actieve bewoners bereikt. 

- Het is eng om besluiten te laten nemen door buurtbewoners. 

- De Waardebonnenmethode betekent ook dat je als gemeente moet durven los laten. 

- Als bewonersorganisatie moet je de burger aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. 

Maar er is angst dat dit tot agressie leidt. 

- Sommige professionals, maar ook bewoners praten te veel. Het gaat juist om het DOEN! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actief burgerschap 

De mate waarin Eindhovenaren zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van samenleven in de 

stad, wijk of buurt en zij zich (samen) actief inzetten om deze te verbeteren. De rol van de 

gemeente is daarbij dat zij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen stimuleert en 

ondersteunt, zodat deze daadwerkelijk een bijdrage willen en kunnen leveren en zich daarin erkend 

weten en gewaardeerd voelen. 

 

Themagroep Actief Burgerschap 

Tijdens de workshop Actief Burgerschap is gereageerd op stellingen. De volgende reacties staan hier 

onder in het kort weergegeven: 

1. Burgers voelen zich niet verantwoordelijk voor de hele stad, maar wel op straatniveau 

(buurtgericht) 

2. Burgers willen wel betrokken zijn bij hun omgeving, maar willen zich er niet 

verantwoordelijk voor voelen. 

3. Benader groepen vanuit hun kracht (en niet vanuit een probleem). 

4. Drempels weghalen, zodat (burger) initiatieven kunnen worden gerealiseerd. 

5. De burger serieus nemen en met respect behandelen. 

6. Communicatie: blijven informeren. 

7. Actief in de je buurt is normaal, maar niet altijd en overal de realiteit 

8. De gemeente is niet verantwoordelijk dat burgers zich actief inzetten. Haar rol is 

ondersteunen en faciliteren. 

9. Betrokkenheid en actief burgerschap gaat beter bij kleine en concrete projecten. 

10. Meer richten op doelgroepen, zoals jongeren. 

11. De weg binnen de gemeente is lastig te vinden, soms ook voor ambtenaren zelf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Samenspraak 

Samenspraak gaat verder dan inspraak. Samenspraak is het daadwerkelijk betrekken van burgers, 

bedrijven en organisaties bij beleid in een zo vroeg mogelijk stadium en op een moment dat er nog 

echt iets te kiezen valt. Samenspraak kan gaan over zeer verschillende gemeentelijke activiteiten. 

Het kan gaan om het uitwerken van kleinschalige uitvoeringsplannen waarvan er jaarlijks talloze in 

de stad worden uitgevoerd. Maar het kan ook gaan om het ontwikkelen van visies, programma’s of 

grootschalige projecten. 

 

Themagroep Samenspraak  

Tijdens de themagroep Samenspraak konden de deelnemers aangeven welke aandachtspunten zij 

belangrijk vinden. In totaal waren 20 aandachtspunten geformuleerd. Hieronder staan de 7 

belangrijkste onderwerpen zoals die door de deelnemers in volgorde van belangrijkheid zijn 

geselecteerd. 

1. Het verbeteren en borgen van de representativiteit van de inbreng van bewoners en 

ondernemers. 

2. Tijdig betrekken van bewoners (in de voorbereidende fase) 

3. Blijvend en volledig communiceren 

4. Beter luisteren 

5. Evalueren/ terugkoppelen 

6. Uitbreiding van participatie naar nieuwe domeinen 

7. Vooral buurtgerichte onderwerpen 

 


