
Nieuwe stappen in participatie
‘Samen maken we Weert’ 



Voorwoord

Tijdens het opstellen van deze nota, brak de coronapandemie uit. Deze heeft grote gevolgen voor ons dagelijks 
leven en onze samenleving. In Weert, net als in de rest van Nederland en de wereld. Over de duur van deze 
crisis is nog weinig te zeggen, maar de maatschappelijke gevolgen, zowel direct als indirect, zijn voelbaar. Wat 
duidelijk is geworden, is hoe belangrijk onderlinge verbondenheid is. In tijden van crisis zien we de veerkracht van 
mensen. Participeren in de samenleving was, en is, nu misschien wel belangrijker dan ooit. Er ontstaan veel mooie 
initiatieven, klein en groot. Inwoners tonen zich bereid om anderen te helpen en bundelen de krachten. Zonder 
dat de overheid daar aan te pas komt. Deze burgerkracht moeten we vasthouden, ondersteunen en versterken.

We kennen Weert als een vitale, initiatiefrijke samenleving met een grote onderlinge betrokkenheid en 
gemeenschapszin. Daar waar wij als gemeente (financieel) kunnen ondersteunen en ruimte kunnen geven, doen 
we dit. Daarnaast willen we inwoners betrekken bij het opstellen van beleid en in de uitvoering daarvan. Zo is 
geformuleerd in het Programma 2018-2022 `Weert koerst op verbinding’:

“...we doen dit met ‘verbinding’ als belangrijkste, overkoepelend thema. Verbindingen tussen de gemeente en inwoners 
op alle thema’s en tussen inwoners onderling. Want Weert kent een hechte samenwerkings- en verenigingscultuur. 
Lokale tradities worden gewaardeerd en er is onderlinge betrokkenheid. Die betrokkenheid willen we versterken.” 

Hoe kunnen we dit als gemeente versterken en ondersteunen? Hoe vergroten we de betrokkenheid van onze 
inwoners en benutten we de kracht en kennis die al in de Weerter samenleving aanwezig is? Hoe kunnen we de 
samenleving een zetje geven in de richting van meer zelfsturing? 

In deze nota schetsen we een beeld van hoe wij het gesprek met de samenleving willen voeren. 
En daarmee deze relatie versterken en bouwen aan vertrouwen. Een stevige ambitie, maar ook een noodzakelijke, 
gezien de tijd waarin we leven en de ontwikkelingen die op ons af komen. Nu is het moment om de basis te 
verstevigen en vorm te geven aan de overheid die wij willen zijn en worden de komende jaren. Dat vraagt inzet 
van onszelf, maar ook van onze inwoners en maatschappelijke partners. 

De nota is opgesteld op basis van relevante documenten, onderzoeken en praktijkervaringen van onze inwoners, 
gesprekken met de wijk- en dorpsraden en de gemeentelijke organisatie. Het kader en de uitgangspunten zijn een 
eerste stap. Voor het vervolgproces van deze nota gaan we verder in gesprek met onze inwoners en partners. Dit 
volgens de uitgangspunten uit deze nota: op een toegankelijke, passende manier, via een goed gesprek met een 
zo representatief mogelijke groep mensen.

Samen bepalen we het succes!

Tessa Geelen
Wethouder Burgerparticipatie
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Met participatie willen we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere 
betrokkenen Weert vormgeven. Dit creëert meer betrokkenheid bij de keuzes die we als gemeente maken en 
we benutten de kracht en inzet van de samenleving om zo tot beter beleid te komen. Ook in het licht van een 
terugtrekkende overheid. Er vindt al volop overleg plaats tussen gemeente en belanghebbenden, maar we halen er 
nog niet het maximale uit. Daarom namen we de participatie in Weert onder de loep en stelden we deze nota op.
 
De volgende drie doelen staan centraal:
1.    Meer verschillende Weertenaren kunnen meedoen.
2.    Mensen voelen zich betrokken bij de gemeente Weert en er is draagvlak voor plannen.
3.    De kwaliteit van plannen, beleid en projecten wordt beter door de input van inwoners en partners.
 
Om deze doelen te bereiken, formuleren we de volgende uitgangspunten:

• We werken met een vooraf bepaalde en gecommuniceerde participatiestrategie.
• We leveren maatwerk bij elk traject.
• We bieden passende middelen, zodat iedereen mee kan doen.
• We benutten de kracht, kennis en kunde en al aanwezige betrokkenheid.
• We blijven leren en participatie voortdurend ontwikkelen.

 
Om de doelen en uitgangspunten concreet te maken, doen we voorstellen voor:

• De ontwikkeling van een digitaal platform en een participatietoolkit.
• Het formuleren van een kopgroep van medewerkers en ervaren inwoners.
• Het geven van een heldere rol aan wijk- en dorpsraden in een uitwerking van overheidsparticipatie.
• Het invoeren van een loket voor inwoners.
• Het vastleggen van het ‘uitdaagrecht’ (Right to challenge) in een participatieverordening.

 
Deze punten zijn vertaald in voorliggende nota. Hierin leggen we de basis voor nieuwe stappen. We verlagen 
drempels voor inwoners om mee te doen door hen bijvoorbeeld meer gericht te benaderen en informatie goed 
te ontsluiten. En ook om de juiste werkvormen in concrete projecten toe te passen; niet iedereen wil (veel) tijd 
investeren of durft zijn zegje te doen in een grote groep. 
 
We stroomlijnen de manier waarop we het participatieproces inrichten en investeren in de kennis en kunde van 
onze organisatie. Maar we willen ook nieuwe wegen inslaan, dus schuwen het niet om te experimenteren en zaken 
gewoon eens anders aan te pakken. Om zo meer mensen te bereiken en meer mensen enthousiast te maken om 
mee te doen. Participatie moet in het DNA van onze organisatie zitten. Niet als middel, maar als grondhouding!

Het vraagt echter niet alleen een inspanning van ons gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie, maar 
zeker ook van de ‘participanten’: we hopen bij hen hetzelfde enthousiasme op te wekken om de schouders onder 
Weert te zetten. Soms vanuit eigen belangen, maar evenzeer vanuit het belang van een sterke gemeenschap. 
Waarbij niet per definitie de overheid aan zet is, maar waarbij ook stappen worden gezet in de richting van 
zelfsturing: steeds meer inwoners durven zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun leven 
en leefomgeving. En wachten niet af wat de gemeente voor hen bedenkt of regelt.

1. Inleiding
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Definities

• Burgerparticipatie: inwoners participeren in een initiatief waarvan de gemeente eigenaar 
is. Zoals een herinrichtingsproject van een straat.      
       

• Overheidsparticipatie: inwoners nemen het initiatief en nodigen de gemeente uit om mee te 
doen en/of te faciliteren. Zoals een ondernemersinitiatief voor een warmtenet.   
 
   

• Inwoner-inwonerparticipatie: inwoners participeren in initiatieven waarvan andere inwoners 
eigenaar zijn. Zoals de vestiging van de Herenboeren.     
 

Met inwoners bedoelen we in deze nota overigens niet alleen een inwoner in de smalle zin van het woord, maar 
ook ondernemers, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van belangengroepen, e.d.

5

Stip op de horizon
Zie hier onze stip op de horizon: een gemeente die anderen op een vloeiende en effectieve manier laat 
participeren in beleidsvorming en -uitvoering. En een gemeenschap die op steeds meer terreinen zelf de 
touwtjes in handen neemt. En zelf durft te bepalen wanneer zij de overheid nodig heeft; en wanneer niet!
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2. De Aanleiding voor een tandje erbij

In maart 2010 heeft de gemeenteraad van Weert een visie op interactief beleid (2010-2015)1 vastgesteld, inclusief 
een leidraad en een checklist voor interactief werken. Dat heeft onvoldoende geleid tot eenduidige processen 
en heldere werkwijzen binnen de gemeentelijke organisatie. Regels en afspraken zijn in de loop der jaren door 
medewerkers goedbedoeld, maar te veel op wisselende manieren ingevuld. Dat leidt ertoe dat er geen duidelijke 
gemeente-brede koers is wat betreft participatie. Onduidelijkheid en wisselende invulling gaan ten koste van een 
goede verbinding met de inwoners. 
Het belang van eenduidigheid is ook terug te lezen in het organisatieontwikkelplan uit 20162: “Participatie 
vraagt om eenduidig handelen van de gemeente (gemeentelijke organisatie en gemeenteraad). De nadruk ligt 
steeds meer op het stimuleren en mogelijk maken van initiatieven uit de stad en dorpen. Dat vraagt om een 
open en samenwerkingsgerichte houding vanuit de gemeente.” In die nota is ook beschreven dat Nederland 
aan het kantelen is: van een verticale top-down samenleving naar een netwerksamenleving van horizontale 
verhoudingen. Daarmee groeit dus het belang van de verdere ontwikkeling van participatie.
 
Verder heeft de Rekenkamer Weert in 2018 onderzoek gedaan naar ‘participatie met gemeentelijke initiatieven3’. 
Dat leidde tot enkele duidelijke conclusies. “De gemeente Weert heeft de uitgesproken ambitie om tot een 
(participatie)samenleving te komen waarin veel ruimte én verantwoordelijkheid voor de samenleving is.” Maar 
ook: “Participatiebeleid wordt onvoldoende geïntegreerd in het inhoudelijk beleid van de gemeente; en de raad 
is onvoldoende in stelling om als raad een goede rol te kunnen vervullen bij participatie.” De Rekenkamer komt - 
naast andere waardevolle aanbevelingen - met één zeer krachtig advies: “Indien het gemeentebestuur van Weert 
daadwerkelijk gevolg wil geven aan de participatieambities, is het nodig dat de gemeente een tandje bij zet.” Deze 
nota is daar het antwoord op.

Derde aanleiding voor een tandje erbij is de aanstaande Omgevingswet. Hoewel de invoering recent is uitgesteld, 
komt die wet er onherroepelijk aan. Participatie is een van de middelen die nodig zijn om de met de wet beoogde 
veranderingen mogelijk te maken. 
Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, 
kennis en creativiteit op tafel komen. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en 
tijdwinst. “Maatwerk is geboden”, zo valt te lezen in ons Ambitiedocument Omgevingswet (april 20204). Maar 
er wordt in dit ambitiedocument ook gezegd dat er behoefte is aan meer consistentie in de keuze voor een 
bepaalde aanpak. “Welke spelregels hanteren wij als overheid? Welke hulpmiddelen gebruiken we? En waar 
moeten initiatiefnemers aan voldoen?” Voorliggende nota – en de verdere uitwerking daarvan – helpt mee om 
daar richting aan te geven.
 
Vierde aanleiding zijn de ontwikkelingen in de samenleving5. We merken aan alle kanten dat inwoners graag 
meer invloed willen hebben op beleid en uitvoering, zeker wanneer dat is gericht op hun directe leefomgeving. 
Zowel in de openbare ruimte als in het sociale domein. Dit past bij de veranderende rol van de overheid, waarbij 
de gemeenschap vooraf, tijdens en na het proces een rol en verantwoordelijkheid krijgt. De gemeente is er 
als overheid echter ook om het algemeen belang te dienen. Het is een voortdurende balans tussen de directe 
(participatieve) democratie en de gekozen (representatieve) democratie.

Steeds vaker willen én durven mensen ook zelf initiatief te nemen en verwachten ze dat de overheid daar ruimte 
aan geeft. Dat de overheid waar nodig faciliteert (overheidsparticipatie), en soms gewoon even níets doet; niet 
stuurt en niet hindert. En ze verwachten serieus genomen te worden. Dat de gemeente hen op het juiste moment 
betrekt en burgerparticipatie niet als een verplicht nummertje ziet. In deze nota slaan we ook op dit onderdeel 
nieuwe wegen in.

1) Visie op interactief beleid, met als definitie: “het maken van beleid met gebruikmaking van deskundigheid buiten de eigen gemeentelijke organisatie.” 
2) Organisatieontwikkelplan, WinD, zie pagina 10 en 11.
3) Onderzoek burgerparticipatie in Weert, Eindrapport, zie de conclusies op pagina 9.
4) Deze nota wordt in het voorjaar van 2020 aangeboden aan de gemeenteraad.
5) Interessant boek in dit kader: Zelfsturing 3.0 – 15 jaar gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing in de gemeente Peel en Maas, maart 2017.

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/burgerparticipatie/18-Interactief-beleid-Visie.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjOid601IvpAhWR5KQKHSdRDsUQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.weert.nl%2FVergaderingen%2FGemeenteraad%2F2016%2F29-september%2F19%3A30%2FOrganisatie-ontwikkelplan-WinD%2F23-Organisatieontwikkelplan-Weert-def-versie-24-augustus-2016.pdf&usg=AOvVaw31ayFJwQZaH7gIaI3pWdBa
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Rekenkamer-Weert/2001/31-december/01:00/15-2018-Onderzoek-burgerparticipatie-in-Weert-Eindrapport.pdf
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Drijfveren om ruimte te geven
Waarom zou je als gemeente participatie willen organiseren met de omgeving? Omdat we kennis willen ophalen 
die we zelf niet hebben en op basis daarvan betere keuzes kunnen maken. Ook omdat we de stemming willen 
peilen, standpunten willen kennen en de diversiteit willen proeven. Dit zijn elementen die we niet voor anderen 
willen en kunnen invullen, maar wel bij de besluitvorming willen laten meewegen. Dan gaat het om concrete 
plannen in de buurt van mensen, maar ook om visietrajecten op een wat hoger abstractieniveau. Bijkomend 
voordeel: dergelijk ‘voorwerk’ kan er toe leiden dat het formele proces van inspraak sneller gaat. 

Drijfveren om mee te doen
Waarom zou je willen participeren als inwoner? Vooral omdat mensen gehoord en serieus genomen willen 
worden. Maar ook omdat zij graag hun wensen en behoeften willen terugzien in het beleid van de gemeente, in 
projecten en bij genomen besluiten. Persoonlijk belang kan daarbij in het verlengde van algemeen belang liggen, 
maar soms ook helemaal niet. In dat geval participeert een inwoner soms bewust om iets te verhinderen.  
Een drijfveer is ook: initiatief nemen en het anders willen doen, in de hoop of verwachting dat de overheid daar 
dan bij aansluit. Voorbeeld hiervan is de rijksstimulans ‘Right to Challenge6’. Van bewoner en bedrijf, tot buurtzorg. 
Van energiecoöperatie tot park. Wat al deze initiatieven met elkaar gemeen hebben: de overtuiging dat door 
samenwerken de samenleving zelf zaken kan realiseren, soms zelfs beter en sneller dan de overheid.  

Nieuwe netwerken en nieuwe kanalen 
We zien dat vertrouwde kanalen voor communicatie, van politieke partijen tot de vakbonden, van de kerk tot 
de traditionele media, steeds meer concurrentie krijgen. Die concurrentie is veel minder gestoeld op vaste 
structuren. Want we zien dat individuele inwoners of groepen die een (deel)belang vertegenwoordigen, zich 
vaker zelf mobiliseren. Wat ze willen, zoals eerder ook al benadrukt, is gehoord worden en serieus genomen 
voelen. Wat ze ook willen, is invloed. En daarvoor kiezen ze hun eigen middelen: Facebook, Twitter, WhatsApp, 
digitale petities, kortstondige acties, et cetera. Middelen die het makkelijk maken om grote groepen te 
mobiliseren die geen traditionele relatie met elkaar hebben. Met het wegvallen van de vertrouwde kanalen 
moet ook de overheid nieuwe kanalen kiezen, benutten en daar op inspelen.
 
Verscheidenheid in Weert 
De gemeente Weert kent een grote verscheidenheid aan buurten, wijken en dorpen, en daarbinnen ook weer 
een grote diversiteit. De inwoners zijn geen homogene doelgroep, maar een mix van mensen, met verschillende 
leefstijlen en waarden. Daarom moeten we oog hebben voor de lokale kleur en context. Diversiteit is misschien 
nog wel belangrijker dan representativiteit. Het streven is niet om alle (sub)groepen naar evenredigheid 
vertegenwoordigd te zien, maar om deze diversiteit te omarmen. De samenstelling van deelnemers varieert en 
is dynamisch. Een belangrijk kenmerk - en voordeel - van variabele netwerken is dat zij zich makkelijk plooien 
naar actualiteit en dynamiek. Daarmee is wel het contact tussen de mensen in deze netwerken en de overheid 
veranderlijker dan ooit. 

3. De Context van waaruit we starten

6) Studie Right to Challenge van de Rijks Universiteit Leiden i.o.v. ministerie BZK, maart 2019. 
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https://www.lokale-democratie.nl/sites/default/files/2019-05/Right%20to%20Challenge%20eindrapport%20Universiteit%20Leiden.pdf
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Met de inzet van participatie willen we inspelen op de kracht van de samenleving. Daar geloven we in. We willen 
als gemeente de beste keuzes voor Weert maken, in een goede verstandhouding met die samenleving. 

We bouwen aan het vertrouwen. Want als er vertrouwen is, dan is er een basis voor samenwerking en kan de 
overheid de samenleving structureel betrekken bij het oplossen van dilemma’s. Dat doen we door consequent en 
consistent participatiemiddelen op de juiste manier en op het juiste moment in te zetten. En door te investeren in 
de relatie met inwoners. Dat gaat natuurlijk verder dan participatie alleen, want vertrouwen wordt ook opgebouwd 
door goed beleid te voeren, door uitstekende dienstverlening te bieden en door positieve persoonlijke ervaringen 
van inwoners met ambtenaren en bestuurders. 

We kiezen een proces dat leidt tot ‘het goede gesprek’ en daarmee tot het beste resultaat. Werken aan de relatie 
begint met luisteren. We gaan steeds vroeg in gesprek met belanghebbenden, want dan is er vaak nog de meeste 
speelruimte. Met een open vizier, in de geest van het doel. 

We zijn open en transparant over onze agenda, de doelen, de kaders (met daarin een beschrijving van rollen en 
verantwoordelijkheden) en de beïnvloedingsruimte. Maar we verwachten die openheid ook van de samenleving. 
Alleen dan voeren we de goede dialoog op basis van gelijkwaardigheid, ook al doen we dat vanuit verschillende 
rollen. 
 
Daarnaast moet de gemeente (bestuur en ambtenaren) op een adequate manier reageren als inwoners, 
organisaties, maatschappelijke partners en bedrijven met eigen initiatieven komen. Voortdurende reflectie op 
de rollen en het gezag van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren en 
inwoners is nodig. Met respect voor elkaars rollen.   

Met als resultaat…
Als we op deze manier ons participatiebeleid invullen, dan hopen we het volgende te versterken:

• Inwoners voelen dat ze erbij horen en dat we ze serieus nemen.
• Er ontstaat meer betrokkenheid van belanghebbenden en wederzijds begrip en acceptatie. En we halen 

kennis op uit de samenleving voor een beter voorstel.
• Het draagvlak stijgt voor de keuzes die we maken. Een keuze waarin belanghebbenden hun wens/behoefte 

terugzien. 
• We slaan een brug tussen gemeente en inwoners en creëren mede-eigenaarschap.

4. Onze Visie op participatie: bouwen  
 aan vertrouwen

8
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Participatie gaat niet vanzelf. Het moet in het DNA zitten van de gemeenteraad, het college van B&W en 
van de medewerkers. Het moet dus ook een rol spelen in het aanname- en personeelsbeleid, onderdeel zijn 
van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en een plek krijgen in het scholingsprogramma. We 
hebben daar de afgelopen jaren zeker stappen in gezet, aangejaagd door de organisatieontwikkeling en de 
cultuurverandering die in 2016 zijn gestart: Weert in Dynamiek (WinD)7. Een belangrijk onderdeel is het leer- 
en ontwikkelprogramma. Veel energie is én wordt gestoken in het versterken van samenwerking, in de huid 
kruipen van anderen, omgaan met verschillen, faciliteren van groepsprocessen en anderen in beweging krijgen 
in vaak complexe krachtenvelden. Allemaal eigenschappen die cruciaal zijn in participatietrajecten.

Van medewerkers wordt een eigen antenne gevraagd voor het belang en de mogelijkheden van participatie. 
In aanvulling daarop heeft het management een belangrijke rol als `poortwachters’. Zij zien erop toe dat in 
B&W- en raadsvoorstellen waar nodig een paragraaf over participatie wordt opgenomen. Daarnaast hebben 
de managers binnen hun eigen afdelingen een rol in de ontwikkeling van medewerkers op het onderwerp 
participatie én communicatie. Belangrijk is de evaluatie van participatietrajecten, zodat iedereen leert van 
wat goed ging en waar verbeterpunten liggen. We zien dat ervaringen steeds breder in de organisatie worden 
gedeeld.  

Wat we de afgelopen jaren wel hebben gemerkt: participatie is een kwestie van vallen en opstaan. We moeten 
durven om af en toe te mislukken, met het uiteindelijke doel het daarna beter te doen. Dat vraagt om een 
lerende organisatie. Waarin we ervaringen delen, hulp bieden aan elkaar en waar we medewerkers stimuleren 
op zoek te gaan naar de allerbeste participatievormen. 

We geven dat de volgende stimulansen:
• Binnen de ambtelijke organisatie creëren we een kopgroep: een aantal medewerkers die naast hun reguliere 

taken een stapje extra willen zetten in het versterken van participatie in onze gemeente. Die hun collega’s 
enthousiasmeren en ook feitelijk helpen in participatietrajecten, die actief op zoek gaan naar best practices 
elders in het land en die onze ‘basisinfrastructuur’ aan participatie-instrumenten stapje voor stapje verder 
brengen naar een hoger niveau. De valkuil is overigens dat de kopgroep door collega’s gezien gaat 
worden als de ‘eigenaar’ van participatie in de organisatie. Dat moeten we voorkomen, want participatie 
is juist van ons allemaal! De kopgroep jaagt aan, zónder de verantwoordelijkheid over te nemen. Om  
dat goed te kunnen doen, heeft de groep wel een duidelijk mandaat nodig van het management. Zoals de  
ruimte om zich, gevraagd én ongevraagd, met participatietrajecten te mogen bemoeien. We willen deze 
kopgroep op den duur uitbreiden met ervaren inwoners.        
          

• Binnen ons opleidingsprogramma maken we een nieuwe leermodule participatie. Niet enkel gebaseerd 
op theoretische kennis, maar vooral ingestoken vanuit praktijkervaringen. Medewerkers leren hier 
hoe ze de participatieleidraad toepassen, ze oefenen in het maken van omgevingsanalyses en 
krijgen concrete tools aangereikt waarmee ze hun eigen participatietraject kunnen inrichten. De 
leermodule is sterk vraaggericht, afgestemd op concrete projecten die er op dat moment toe doen. 

5. Ons Plan: leren, stroomlijnen,
  vernieuwen én experimenteren

        5.1 Intern het huis op orde: leren en enthousiasmeren

7) Organisatieontwikkelplan, WinD, zie pagina 13, figuur 4: het ontwikkelspoor voor medewerkers en leidinggevenden. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjOid601IvpAhWR5KQKHSdRDsUQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.weert.nl%2FVergaderingen%2FGemeenteraad%2F2016%2F29-september%2F19%3A30%2FOrganisatie-ontwikkelplan-WinD%2F23-Organisatieontwikkelplan-Weert-def-versie-24-augustus-2016.pdf&usg=AOvVaw31ayFJwQZaH7gIaI3pWdBa
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Overigens geldt hier wel maatwerk: de ene collega heeft in zijn of haar werk meer met participatie te maken 
dan de ander. Niet iederéén hoeft een kei in participatie te worden, maar bewustwording is wel belangrijk. 
Tegelijkertijd zullen er ook collega’s zijn voor wie participatie heel relevant is, maar daar minder gemakkelijk 
mee overweg kunnen. Dat vraagt extra aandacht, zeker ook van hun leidinggevenden. Want de inzet en 
kwaliteit van participatie mag niet afhankelijk zijn van de vraag of bepaalde competenties al dan 
niet aanwezig zijn.          

• Op intranet maken we een participatietoolkit. Concrete handvatten waarmee medewerkers direct vooruit 
worden geholpen. Hier zijn alle participatievormen verzameld, worden tips gegeven, best practices 
beschreven, lopende en actuele trajecten in beeld gebracht en collega’s vermeld die feitelijk kunnen 
helpen met hun kennis en ervaring (zoals de hierboven genoemde kopgroep). Wanneer de toolkit 
voldoende is uitgewerkt en gevuld, maken we die ook beschikbaar voor onze inwoners. Want ook voor 
hen kan het tot inspiratie leiden in hun relatie en samenwerking met ons. Denk daarbij ook aan de 
Omgevingswet, die van inwoners verwacht dat zij bij eigen initiatieven zelf invulling geven aan participatie 
met hun directe omgeving. Hoe mooi zou het zijn als ze inspiratie kunnen opdoen uit deze toolkit! 
Overigens is het bouwen van een toolkit niet voldoende: hij moet natuurlijk ook daadwerkelijk worden  
gebruikt door medewerkers. Het is niet vrijblijvend. Dat vraagt veel aandacht in de communicatie – bij 
de introductie maar ook daarna – en ook aandacht van leidinggevenden in hun eerdergenoemde rol 
van poortwachters.         

• De ambities die we met participatie hebben, moeten politiek en bestuurlijk worden gedragen. Want juist 
onze politici en onze bestuurders zijn buiten de meest herkenbare personen en daarmee cruciaal voor 
het bouwen aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving. Als zij uitstralen volop ruggensteun 
te geven aan participatietrajecten en de uitkomsten serieus nemen in de besluitvorming, dan zijn 
we eigenlijk al halverwege… Daarom willen we ervoor zorgen dat college en raad meegroeien in de 
ontwikkeling van participatie die we met deze nota beogen. Dat doen we op twee manieren: met 
regelmaat richting college en raad communiceren over voortgang en successen, en daarnaast minimaal 
jaarlijks een inspiratiebijeenkomst organiseren over hun eigen rol en toegevoegde waarde bij burger- en 
overheidsparticipatie. Daarbij nodigen we ook steeds een aantal inwoners en/of vertegenwoordigers uit 
van organisaties die in de bijeenkomst een reflecterende rol spelen richting onze bestuurders en politici.

We hebben gemerkt dat het heel belangrijk is om vooraf goed na te denken over de wijze van participatie. En 
daar vooral ook heel helder over te zijn. Wat is precies het doel, welke rol pak je als gemeente, welke ruimte bied 
je aan anderen, welk tijdpad volg je en welke communicatiemomenten kies je, et cetera. Als je dat soort vragen 
structureel aan de voorkant stelt en daar ook de antwoorden op geeft, wordt het ook veel eenvoudiger om op een 
goede manier aan verwachtingenmanagement te doen. 
Op dit moment wordt er natuurlijk ook al nagedacht over dergelijke vragen, maar we zijn er niet altijd even 
sterk in om dat ook helder neer te zetten voor anderen. En het is nog te vaak afhankelijk van de betreffende 
medewerker in hoeverre ook werkelijk alle vragen aan de voorkant worden beantwoord. 

Daarom gaan we dat meer structureren en stroomlijnen:
• Er komt een participatieleidraad voor de gemeentelijke organisatie. Die leidraad moet zorgen voor 

participatie die past bij de opgave en doelgroep, voor een helder inzicht in álle belanghebbenden, en 
voor duidelijkheid over beïnvloedingsruimte, rollen, verantwoordelijkheden, budget en besluitvorming. 
Met als belangrijk vertrekpunt dat er tijdens het héle participatieproces, van vertrekpunt tot evaluatie, 

        5.2 Een helder proces: de participatieleidraad
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zorgvuldig met alle (potentieel) betrokkenen wordt gecommuniceerd. De stappen die zeker in de leidraad 
gaan terugkomen hebben we hieronder opgesomd, met op onderdelen al een korte toelichting. Maar de 
leidraad wordt nog verder uitgewerkt en getoetst bij mensen met veel ervaring met participatie; van 
binnen én van buiten onze organisatie. Aangezien we participatie serieus nemen, is de leidraad geen plat 
‘afvinklijstje’. Succesvolle participatie vraagt om aandacht en bewuste keuzes. Met het woord ‘leidraad’ 
zeggen we immers ook: het geeft richting en vormt géén keurslijf. Maatwerk is en blijft het credo. De 
leidraad ontsluiten we via een digitaal formulier, als onderdeel van de eerdergenoemde participatietoolkit. 
Maar digitale ontsluiting is niet voldoende: bij de toepassing moeten medewerkers een beroep kunnen 
doen op ondersteuning, bijvoorbeeld bij het maken van een krachtenveld- en omgevingsanalyse. 
Overigens is het van belang dat de keuzes die aan de hand van de leidraad worden gemaakt, ook bestuurlijk 
zijn afgedekt. Niet alleen omdat college- en raadsleden wellicht een bepaalde rol krijgen toebedeeld, 
maar ook omdat de intensiteit van participatie van invloed kan zijn op het besluitvormingstraject. Dat 
speelt vooral als er gekozen wordt voor (co)creatie, de meest vergaande vorm van participatie.

Toelichting op stap 1: rolvastheid
Met welk doel zet je participatie in? Het creëren van draagvlak bij inwoners voor beleid, het verhogen 
van de kwaliteit van besluiten, het stimuleren van samenhang in wijken en buurten of het ophalen van 
informatie voor beleids- en besluitvorming? 

De gemeente kan in verschillende fases van een participatietraject verschillende rollen hebben: de 
autoritaire, de regelgestuurde en de communicatieve overheid. Bewustzijn hierover helpt ons om in deze 
complexe samenleving de juiste rol op het juiste moment te vervullen en zo daadwerkelijk van waarde te 
zijn. Ook participanten (belanghebbenden) kunnen verschillende rollen hebben per fase van een traject. 
Ieders rol moet aan het begin van elk traject voor alle partijen duidelijk zijn. Op die rolvastheid spreken 
we elkaar aan. 

Stap 0 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Leidraad in het kort 

 
Analyse van de opgave, ophalen wat er speelt, luisteren naar belanghebbenden en ruis 
uit het verleden wegnemen, zodat je met een blanco vel start.

Doelstelling van participatie formuleren, inzichtelijk maken van beïnvloedingsruimte, 
financiële kaders en beschikbare capaciteit. Bepalen van rollen van belanghebbenden, 
het college van B&W en de gemeenteraad. 

Inclusieve krachtenveldanalyse en omgevingsanalyse met Factor C.

Kiezen tussen participatieniveaus . 

Formuleren participatieaanpak en gaandeweg bijstellen indien nodig.

Planning maken en bijstellen indien nodig.  

Inzetten passende mix van communicatie- en participatiemiddelen en -aanpakken.    

Terugkoppelen, feedback ontvangen, reflecteren, evalueren en leren (ook tussentijds).  
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Toelichting op stap 2: inzet van Factor C  
In 2019 heeft de methodiek Factor C8 zijn intrede gedaan in de organisatie van de gemeente Weert. Deze 
methodiek brengen we onder de aandacht van alle bestuurders en ambtenaren en rollen we uit in de 
gemeentelijke organisatie. Factor C, oftewel omgevingsgericht werken en communiceren, is ontwikkeld 
door de Academie van Overheidscommunicatie. Met Factor C komt beleid tot stand in contact met de 
omgeving. Het resultaat is beleid waarin signalen en geluiden uit de omgeving verwerkt zijn. Het helpt 
bestuurders, beleidsmedewerkers en projectleiders om participatie en communicatie op een goede 
manier te integreren in de beleidsvoorbereiding. Zij kunnen er belanghebbenden mee in kaart brengen, 
kernboodschappen formuleren en bepalen wanneer welke methoden, middelen en instrumenten in het 
participatie- en communicatietraject het beste kunnen worden ingezet. Het biedt ook een afwegingskader 
om te bepalen of participatie zinvol c.q. gewenst is, en wat het doel ervan is. Dit kan namelijk per fase 
(agendavorming, beleidsvorming, besluitvorming, uitvoering en evaluatie) verschillen.  Overigens gaat 
de krachtenveldanalyse over (mogelijke) belanghebbenden, en omgevingsanalyse over wat er nog meer 
speelt in een gebied of binnen een thema.

Toelichting op stap 3: keuze participatieniveau
Als je weet wat je met participatie wilt bereiken en inzicht hebt in het speelveld, dan wordt het al een 
stuk makkelijker om te bepalen voor welk participatieniveau je kiest. Welke mate van invloed wil de 
gemeente aan belanghebbenden geven: raadplegen, adviseren of (co)creëren? En in welke fase: bij de 
agendavorming, bij de beleidsvorming, bij de besluitvorming, bij de uitvoering of bij de evaluatie? De 
keuzes die hier worden gemaakt, krijgen een plek in de college- en raadsvoorstellen, maar moeten ook 
aan de voorkant goed zijn afgestemd met de betreffende bestuurder(s). 

Toelichting op stap 4, 5 en 6: het participatieplan
Met de voorgaande input ben je in staat een concreet participatieplan te maken. In paragraaf 5.3 en 5.4 
geven we ook wat dit betreft een aanzet tot verdere ontwikkeling.

Toelichting op stap 7: evaluatie en waardering
Participatie kunnen we niet afdwingen. Wel kunnen we de voordelen laten zien: de input van participanten 
draagt bij aan goed onderbouwde keuzes. Het is belangrijk om participanten te waarderen voor hun 
bijdrage aan het proces. Dit is niet hetzelfde als gelijk geven. We horen en waarderen inwoners altijd. 

8) Meer informatie over communicatief beleid maken/Factor C: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/factor-c.
 

Beïnvloeders

Uitvoerders/leveranciers

Beslissers

Meeweten

Meedenken

Meewerken

Gebruikers/afnemers

Stuurgroep Veiligheid

Stuurgroep

MT-leden

Wijkraad
      

Wethouder  
Directie

Inwoners

Projectteams 

Communicatiebureau

Ondernemer

Media

Meebeslissen

Voorbeeld Factor C - 
Ringen van Invloed

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/factor-c
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Ongeacht de vorm en intensiteit van participatie. Iedereen die meedoet, heeft zijn eigen belangen 
en participeert op zijn eigen manier. De evaluatie in deze fase helpt ons om participatie steeds weer 
verder te ontwikkelen, en te leren van ervaringen. Dit sluit ook mooi aan bij de motiveringsplicht van de 
Omgevingswet, die voorschrijft om aan te geven hoe er is geparticipeerd en wat er met de uitkomsten is 
gedaan. We bekijken de mogelijkheden om ieder jaar een wat breder onderzoek te doen naar de ‘staat van 
de participatie’ in Weert; bijvoorbeeld door een student.  

Meer mensen mee laten doen. Dat willen we natuurlijk heel graag, maar we zien ook dat dat niet vanzelf gaat. 
Er zijn altijd mensen die het niet zo makkelijk vinden om mee te doen. Bijvoorbeeld omdat ze te druk zijn, omdat 
ze niet zo goed thuis zijn in hoe een overheid werkt, een beperking hebben, de Nederlandse taal onvoldoende 
machtig zijn of zich simpelweg onvoldoende aangesproken voelen (jongeren bijvoorbeeld).

Voor die mensen is het dan vaak niet zo makkelijk om op onze uitnodiging in te gaan. Laat staan dat we ze met 
die uitnodiging ook altijd bereiken. 
Daar gaan we harder ons best voor doen:

• Als we bij aanvang van een project een krachtenveldanalyse maken (stap 2 van de participatieleidraad), 
dan kijken we in het bijzonder naar groepen die we wel willen betrekken, maar niet altijd even makkelijk 
kunnen bereiken. Om dan vervolgens maatwerk in communicatie toe te passen: hoe bereiken we ze wel? 
Bijvoorbeeld via tussenliggende organisaties, door een meer persoonlijke benadering of door andere 
communicatiemiddelen in te zetten. Denk bij dat laatste ook aan een meer directe en persoonlijke 
benadering. Het is vaak de kunst om de juiste mix aan vormen te bedenken; zowel offline als online. 
 

• We gaan meer gebruik maken van participatievormen op maat. Daarvoor breiden we ons arsenaal 
aan participatiemiddelen uit. Het houden van bijeenkomsten kan soms voldoende zijn, maar als we 
specifieke groepen willen bereiken, moeten we ook andere manieren gebruiken. Daarbij denken we 
concreet aan digitale middelen zoals enquêtes en peilingen. We willen met één centraal digitaal 
platform gaan werken, zodat dat ook herkenbaar wordt voor onze inwoners en medewerkers. In het 
Ambitiedocument Omgevingswet9 wordt overigens al aan een dergelijke tool gerefereerd: “De gemeente 
Weert maakt gebruik van eigentijdse, digitale communicatiemiddelen zoals apps en platforms.”  
Ook overwegen we andere vormen van ontmoeting die voor bepaalde groepen aansprekender zijn. 
En die meer aansluiten op hun eigen belevingswereld, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te houden in 
samenwerking met andere, voor hen bekende organisaties. Verder zoeken we verbeteringen in de 
feitelijke invulling van participatievormen. Bijvoorbeeld door in een bijeenkomst niet meteen te starten 
met het ‘wat’, maar eerst het gesprek te voeren over (gedeelde) waarden. Dat leidt tot gesprekken op een 
ander niveau en meestal tot meer verbinding tussen de mensen die daaraan deelnemen. Het helpt ook om 
proces en inhoud van elkaar los te koppelen: zowel tijdens het gesprek, alsook in de onderlinge rolverdeling. 
Zo voorkom je dat procesargumenten negatieve invloed hebben op het inhoudelijke gesprek.  
Tenslotte kan het helpen om inwoners te begeleiden bij het meedoen aan participatie, bijvoorbeeld door 
aan de voorkant een introductie te geven op politieke en bestuurlijke processen en door te helpen bij 
gesprekstechnieken. Met de kanttekening dat zoiets alleen zinvol is als inwoners daar de meerwaarde 
van inzien; het gevoel hebben dat ze hiermee wat te winnen hebben. Dergelijke ondersteuning moet dan 
expliciet een plek krijgen in het participatieplan.       
 

• Er komt één loket voor inwoners die vragen en ideeën hebben over participatievormen en -trajecten. Niet 
bedoeld om voortaan alles via één kanaal te laten lopen, maar wel om een ankerpunt te bieden. Dit loket 

9) Zie het Ambitiedocument Omgevingswet dat te vinden is op de website van de gemeente Weert, www.weert.nl. Zie pagina 11 voor meer informatie. 

        5.3 Communicatie- en participatievormen: meer diversiteit

http://www.weert.nl
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kan ook in digitale vorm, in combinatie met de eerdergenoemde toolkit die we op termijn extern willen 
ontsluiten. Rol en werkwijze vragen verdere uitwerking.

In deze participatienota ligt het accent op kennis ophalen en betrokkenheid vergroten bij onderwerpen waarvoor 
wij als gemeente aan de lat staan. Tegelijkertijd zeggen we eerder in deze visie ook: we willen ruimte geven aan 
situaties waarin we als overheid zélf de participant zijn en het initiatief bij inwoners ligt. Dan nemen we dus ook niet 
het eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer over. Ook willen we concreter uitwerking geven 
aan ‘Right to Challenge’. Bijvoorbeeld door het ‘uitdaagrecht’ (het recht om taken van de gemeente over te nemen als 
inwoners denken dat ze het zelf beter en goedkoper kunnen) vast te leggen in een participatieverordening. 

We zien om ons heen dat dat een proces van lange adem is. Het vraagt investeren in de relatie tussen overheid 
en samenleving. Een relatie die haast opnieuw moet worden uitgevonden. Dat gaat veel verder dan het doen van 
een oproep om met initiatieven te komen, en verder dan het beschikbaar stellen van een subsidiepotje. Het vraagt 
externe gerichtheid van onze medewerkers en bestuurders. Bouwen aan contacten en relaties. Gezien worden, en 
gevonden worden. We moeten leren om een overheid te zijn die zich ervan bewust is wanneer ze wel en wanneer 
ze niet aan zet is. En voor de gemeenschap is dat net zo goed een leerproces: de neiging om altijd als eerste naar 
de overheid toe te stappen, past niet in de participatiesamenleving die we nastreven. Kortom, een uitdaging! Die 
we niet aanvliegen vanuit visies en plannen, maar oppakken als een experiment; als een zoektocht die we sámen 
met inwoners aangaan. We kunnen leren van, en inspiratie putten uit de aanpak in de gemeente Peel en Maas 
(zie voetnoot 5).  

We zetten daartoe een eerste, behapbare stap:
•  Tungelroy heeft een eigen dorpsontwikkelingsvisie10. Een traject van meerdere jaren, met hoopvolle uit- 

komsten. Grote winst was de versteviging van de relaties binnen het dorp zelf, en een grotere betrok-
kenheid van inwoners bij wat er in de leefomgeving gebeurt en nog te gebeuren staat. In de visie doet 
het dorpsoverleg ook een oproep aan de gemeente: “De bewoners van Tungelroy zouden graag meer 
betrokkenheid willen zien van de gemeente Weert bij de ontwikkeling van dorpen. (…) Om dit te kunnen 
realiseren is er constante aandacht en zorg voor een betere samenwerking nodig.” Die handschoen pakken we 
op!             
  

• We hopen dat er in andere wijken en dorpen een vergelijkbare beweging op gang komt. De rol van 
de gemeente zit in het stimuleren, inspireren en ondersteunen van deze beweging. In samenspraak 
met bestaande wijk- en dorpsraden, maar we staan ook open voor het vormen van nieuwe coalities. 
Het vraagt mogelijk om maatwerk, want de ene wijk of dorp is de andere niet. De samenhang en 
betrokkenheid variëren, met verschillende snelheden en ambitieniveaus.    
      

• We moeten onze ogen niet sluiten voor de nieuwe werkelijkheid die met de coronacrisis is ontstaan. Naast 
al het leed dat het virus teweeg heeft gebracht, zien we ook dat de coronacrisis een ongekende kracht heeft 
losgemaakt in de samenleving. Veel mensen zijn opgestaan om anderen te helpen, zonder dat daar enige 
stimulans van de overheid aan te pas kwam11. We zien ook dat die initiatieven volop omarmd worden 
door politici en bestuurders, zonder dat zij rollen overnemen. Overheidsparticipatie bij uitstek dus! Als we 
straks de ergste fase van de crisis achter de rug hebben, willen we bekijken hoe we die energie kunnen 
vasthouden. En wat we daarvan kunnen leren bij de verdere ontwikkeling van participatie in Weert. Hoe 
en wanneer we dat gaan doen, is op het moment van schrijven van deze nota – middenin de coronacrisis 
– nog niet te bepalen. Maar we pakken de actie zeker op!

10) Zie dorpontwikkelingsvisie Tungelroy, pagina 12 over bestuurlijk klimaat.
11) Zie bijvoorbeeld https://www.facebook.com/groups/coronahulpweert/.

        5.4 Experimenteren met Overheidsparticipatie

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKwez73IvpAhVS2KQKHZ0fBOkQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.weert.nl%2FVergaderingen%2FCollege-van-B-W%2F2019%2F04-juni%2F10%3A00%2F190604-05-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-737943-Dorpsontwikkelingsvisie-Tungelroy-2018-2028.pdf&usg=AOvVaw1PPXrMthNDk6PYwNH9cegX
https://www.facebook.com/groups/coronahulpweert/
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In de gemeente Weert gebeurt al veel op het gebied van participatie! We zitten zeker niet stil. Om u een beeld 
te geven van verschillende recente participatie-aanpakken, geven we hieronder enkele voorbeelden. Met deze 
werkwijzen geven we al invulling aan de participatie-ambities die in deze nota Participatie zijn beschreven. 

• Speaking Minds: jongerenparticipatieproject waarbij mbo-leerlingen tien weken lang, een dagdeel 
per week, aan de slag gaan met het thema ‘armoede’ vanuit een concrete vraag van de gemeente. De 
leerlingen doen veldonderzoek naar de mogelijkheden om de kans op leven in armoede te verkleinen, 
voeren gesprekken met beleidsadviseurs van de gemeente en interviewen andere jongeren. Dit proces 
leidt tot een praktisch advies aan de gemeente en een actie. Een van de resultaten: ‘Skere Tijden Weert’, 
waarbij jongeren andere jongeren online informeren over financiële zaken via Facebook, Instagram 
en SnapChat. Voor leerlingen is Speaking Minds een interessant leerproces, de gemeente beschikt via 
onderzoek over waardevolle informatie om nieuw beleid op te baseren.    
 

• Gebiedsontwikkelingsplan stadhuis en La Cour Bleue: een traject van tien jaar waarin een omwonenden-
overleg actief is geweest bij de plannen voor de bouw van woningen, appartementen en commerciële 
ruimtes bij het stadhuis van Weert.         
       

• Weert Energie: Weert Energie is een energiecorporatie die is opgezet door inwoners van Weert. Dit is 
een voorbeeld van een burgerinitiatief dat de gemeente Weert heeft ondersteund bij de oprichting. 
WeertEnergie is een samenwerkingspartner van de gemeente, waarbij WeertEnergie samen met de 
gemeente projecten opzet, coördineert en uitrolt zoals Warm Wonen in Weert. Ook heeft WeertEnergie 
een kennisplatform voor innovaties op het gebied van energie. Hier maakt de gemeente gebruik van. 
Participatie wordt ingezet bij het voorbereiden en het uitvoeren van beleid.    
   

• Stadslab0495: Stadslab0495 is opgericht door gemeente Weert en zet de creatieve denkkracht van de 
Weerter cultuursector in om vraagstukken in het sociale of ruimtelijke domein aan te vliegen. Daarbij 
gaat het Stadslab uit van de kracht van co-creatie. Bij elk vraagstuk zijn ambtenaren van verschillende 
beleidsterreinen, inwoners, bedrijven en andere stakeholders betrokken om tot nieuwe inzichten en 
passende oplossingen te komen, zoals de herinrichting van het stadspark. Omdat Stadslab0495 het 
creatieve proces als uitgangspunt heeft, werkt het vanuit een open vraag en probleemstelling en niet 
naar een vooraf bepaald einddoel. Actuele onderwerpen van het Stadslab zijn ‘social design’ (de inzet 
van creatieve denkkracht bij welzijnsvraagstukken) en ‘natuurinclusief Weert’.    
 

• Samen aan de Slag!: de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert hebben een droom: in 2022 telt 
iedereen mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht. Alle talenten komen tot ontwikkeling; voor 
het individu en voor de samenleving. Inwoners van genoemde gemeenten en vele partners hebben 
zich intussen verbonden aan het gezamenlijke plan Samen aan de Slag!: het onderwijs, zorg- en 
welzijnsorganisaties, re-integratiebedrijven, ondernemers en organisaties op het gebied van wonen 
en vrije tijd. Er zijn door iedereen gedeelde waarden omarmd, zoals het organiseren van nabijheid, 
de behoefte van de inwoner centraal stellen, integraal werken en talentontwikkeling. Door hiernaar 
te handelen wordt de droom gerealiseerd. Daarnaast zijn actielijnen opgezet om concreet invulling 
te geven aan het gezamenlijke doel voor 2022 zoals burgers in regie, leren en ontwikkelen voor alle 
jongeren, sterke schouders in de samenleving en integraal ontwikkelcentrum.    

Bijlage: Voorbeelden van participatie
in de gemeente Weert
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• Strategische visie `Werken aan Weert 2030’: door de samenleving van Weert in de breedste 
zin te benaderen, op laagdrempelige wijze en ongecensureerd te laten reageren op mogelijke 
toekomstperspectieven, komt zeer waardevolle informatie op tafel om te verwerken in de strategische 
visie. Juist door de samenleving actief op te zoeken, te achterhalen wat de Weertenaren vinden en deze 
resultaten te verwerken, kan zij zich later beter identificeren met de strategische visie. In samenspraak 
met inwoners, ondernemers, onderwijs en andere belanghebbenden in Weert zal de strategische visie 
tot stand komen. Daarbij is de inzet ook de groepen binnen de Weerter samenleving te betrekken die 
niet altijd van zich laten horen of op de voorgrond treden.       
 

• Burgerinitiatief Vrakkerplein: In de wijk Boshoven veranderden met de verjonging van de buurt ook 
de wensen en behoeften voor de leefomgeving. Een plan om een braakliggend terrein om te vormen 
tot een plek om de contacten te versterken tussen enerzijds de verenigingen en organisaties uit de 
wijk en anderzijds de buurtbewoners, kreeg vorm onder de naam ‘Vrakkerplein’. Met subsidie via de 
Subsidieregeling Burgerinitiatieven ging het project van start. De initiatiefnemers en de gemeente 
Weert zochten elkaar op. Bij het eerste overleg van de samenwerking waren vier gemeentelijke 
afdelingen (OCSW, OG, R&E en VTH) betrokken. Zo raakte iedereen bekend met het initiatief en zijn 
heldere afspraken gemaakt, zoals één aanspreekpunt bij Openbaar Gebied. Korte lijnen binnen de 
organisatie dus. Ook zorgde het kennen van elkaars ‘gezichten’ voor een goede samenwerking. Met als 
eindresultaat: een mooi buurtpark. Dankzij de inzet van de voorzitter met zijn groep vrijwilligers. 

• Reconstructie rotonde Maaseikerweg en aanliggende straten: In dit project zijn meerdere uitdagingen 
en problemen in de openbare ruimte samengevoegd om op te lossen. De gemeente heeft bij de start 
van dit project maar twee uitgangspunten gehanteerd, namelijk 1) de rotonde moet verkeersveilig en 2) 
de waterproblematiek moet verminderen/verdwijnen. Voor het overige is de invulling volledig tot stand 
gekomen met een nadrukkelijke positie voor omwonenden, verkeerscommissie, wijkraad en diverse 
stakeholders. Het draagvlak voor het totale inrichtingsplan was bijna unaniem op alle onderdelen. Maar 
niet alleen de twee uitgangspunten zijn succesvol behaald, we zijn er ook trots op dat omwonenden een 
“natuurlijke speelplek” hebben gerealiseerd. Veel mensen vanuit de wijde omgeving maken hier gebruik 
van. Al met al een succesvol voorbeeld van de realisatie van een ruimtelijk project met breed draagvlak 
in de samenleving.



Colofon:  
Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101,
6001 GS Weert

Voorjaar 2020

Beeldmateriaal:  
Het gebruikte fotomateriaal is van voor de coronacrisis.

Als u een vraag heeft of klacht over een van de gebruikte foto’s, dan kunt u contact opnemen met de gemeente 
Weert. We kijken dan samen met u naar een oplossing. Neem contact op via communicatie@weert.nl onder 
vermelding van: Participatienota ‘Samen maken we Weert’.

mailto:communicatie%40weert.nl?subject=Participatienota%20%27Samen%20maken%20we%20Weert%27

