
 

 

                                                        

   

      

                    Motie                 IV.M.4 

 
Onderwerp:  Voor de inwoners 

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 november  2017,  

 

Overwegende dat: 
 

• Dit college een organisatieverandering in gang heeft gezet (Weert in Dynamiek); 
• Veel van inwoners zelf verwacht wordt, vanuit burgerparticipatie en andere beleidsnotities; 
• De openbare ruimte een publiek domein in beheer van de gemeente is, maar 

buurtbewoners vaak passende ideeën hebben; 
• De aanpassingen van de openbare ruimte een uitgelezen kans vormen inwoners hier van 

begin af aan bij te betrekken; 
• Zo ook als de wijk op de schop gaat vanwege rioleringswerkzaamheden of het vervangen 

van de waterleiding; 
• De gemeente de verantwoordelijkheid voor het betrekken van inwoners afschuift op de 

aannemers of door het vormen van klankbordgroepjes; 
• Hiermee niet al het potentieel van alle inwoners benut wordt; 
• Dit ook de gemeente als eindverantwoordelijke niet van haar plicht ontslaat inwoners te 

informeren en daar zorgvuldig mee om te gaan; 
• Gefragmenteerde aanpak en verantwoordelijkheden bij inwoners neerleggen in ruimtelijke 

projecten het niveau en kwaliteit onder druk zet; 
• Dit tot suboptimale resultaten leidt (riool wordt vervangen, inwoner moet zelf subsidie voor 

afkoppelen hemelwater aanvragen, i.p.v. dit te doen en andere adviezen te geven); 
• Inwoners zich uiteindelijk niet betrokken voelen, kansen voor duurzaam beleid gemist 

worden. 
 

Spreekt de wens uit dat bij ruimtelijke projecten, zoals het vervangen van de riolering, de 
gemeente als eindverantwoordelijke de regie over de communicatie met inwoners op zich neemt. 
 
Draagt het college op: 

1. Inwoners actief in alle fasen van een ruimtelijk project te informeren (per huis-aan-huis 
brief, e-mail, social media en dergelijke).  

2. Dit onderdeel van het communicatieplan te laten zijn en de gemeenteraad binnen een half 
jaar te informeren op welke wijze dit vorm krijgt. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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