
 

 

Ik begin met een citaat uit de beleidsbegroting 23-26 pagina 113: kopje participatie 

In Hengelo willen we proactief de samenwerking met de samenleving opzoeken. Met inwoners, 

organisaties, ondernemers, (keten)partners en andere betrokkenen. Dat betekent dat we hen centraal 

zetten. We luisteren en zijn doorlopend in gesprek met de stad. In Hengelo staan we open voor en geven 

we de mogelijkheid dat iedereen kan meedenken, meedoen en invloed kan uitoefenen op gemeentelijk 

beleid en de uitvoering daarvan. Ook geven we hen de mogelijkheid om een eigen initiatief te realiseren. 

We willen meebewegen met ideeën of inbreng vanuit de stad, natuurlijk kijkend naar wat praktisch kan en 

wettelijk mag (ja, mits). Het maken en uitvoeren van participatie vraagt maatwerk en een bewuste 

afweging. Het denkkader participatie…hier stop ik met citeren want de zin is ook gestopt. Wat is hier 

weggevallen vraag ik mij af… Het denkkader participatie helpt ons dat nog meer en beter te doen? Hoe dan 

ook, veel staat open en moet nog worden uitgewerkt. Ook na het vaststellen van het Denkkader. En dat 

gaan we samen doen is de bedoeling. De dialoog die we gestart zijn om te komen tot dit denkkader 

voortzetten. Het denkkader zal binnen de gemeente worden geïmplementeerd en er komt een 

uitvoeringsplan. Daar waar nodig zal dus worden bijgestuurd.  

Niet iedereen wil en kan mee participeren maar daar waar mogelijk is de intentie om dit zo goed mogelijk 

te faciliteren en te bevorderen. We zien hierin ook een taak van ons allen als gemeenteraad. Wij kunnen 

een inspirator zijn voor onze inwoners om zich in te zetten voor hun straat, wijk en verder. Wat er nu ligt is 

eigenlijk meer dan een denkkader. Randvoorwaarden, stappenplan en checklist bieden handvatten voor 

bewoners-en overheidsparticipatie. Het biedt houvast om bewuste keuze te maken in de omvang, het 

niveau en de vorm en geeft bovendien helderheid in de onderlinge verwachtingen. 

Het is wat ons betreft prima dat er gekozen is voor stimuleren en niet voor verplichten als het gaat om de 

omgevingswet en de participatie voor activiteiten die niet passen binnen het omgevingsplan. Ook wij 

denken dat stimuleren beter werkt dan verplichten.  

Goed luisteren naar de inwoner, de inwoner serieus nemen, het proces met elkaar aangaan aan de hand 

van duidelijke afspraken. Wat er uitkomt zal per participatietraject verschillen. De inbreng van studio ‘Vers 

bestuur’, als inspirator en aanjager vond ik waardevol omdat we via hen konden putten uit mooie 

voorbeelden en zij ons lieten nadenken over eigentijdsbesturen. Benut de bestaande kennis en 

infrastructuren maar geef ook ruimte aan bewoners die iets nieuws willen proberen, dat is de boodschap.  

Bestaande inspraakprocedures onder de loep nemen en nieuwe in het leven roepen. Voor thema’s die 

beter aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Een mooi voorbeeld wil ik hier noemen: 

collectief kapitaal, een burgerinitiatief met als doel bestaanszekerheid voor iedereen en experimenteren 

met het basisinkomen. Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van crowdfunding. Het wordt nu in het 

westen van het land uitgezet. Dit soort initiatieven zouden we graag ook in Hengelo zien. 

Participatie is niet nieuw in Hengelo. Er vinden al mooie initiatieven en activiteiten plaats onder jong en 

oud. Dat hebben we ook vorige week bij de motiemarkt kunnen ervaren. Veel mooie inbreng en 

creativiteit. Daar moeten we als gemeente meer van willen. Dat helpt ons beter te besturen en het 

vertrouwen van onze inwoners weer terug te winnen. Goede communicatie en nazorg vinden wij hierbij 

heel belangrijk. Het denkkader is wat ons betreft een stap is in de goede richting om hierbij te helpen en 

we stemmen hier graag mee in.  


