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Beste leden van de dorps- en wijkraden, 
 
In 2017 heeft de raadswerkgroep (Burger)participatie met u gesproken over het (burger)participatie in 
Apeldoorn. Deze avond vond plaats omdat de raadswerkgroep zelf een eigen onderzoeks- en 
verdiepingstraject op het onderwerp wilde doorlopen. De raadswerkgroep is nu, na een intensief traject 
waarin met meerdere mensen gesproken is, tot een eindresultaat gekomen en wil u daarover informeren.  
 
De raadswerkgroep kiest ervoor een breed perspectief te schetsen voor participatie: betrokkenheid van 
meer en andere mensen en vernieuwende vormen. De raadswerkgroep heeft hiertoe verschillende 
participatievormen inzichtelijk gemaakt en in een overzicht geplaatst zodat deze naar hun waarde  
gewaardeerd kunnen worden. Zo onderscheiden we naast participatievormen die gericht zijn op het 
beïnvloeden van gemeentelijk beleid ook participatievormen die aan waardecreatie doen. Op basis van 
dit onderscheid heeft de werkgroep een aantal scenario’s geschetst hoe om te gaan met participatie.  
 
Elementen uit de door het college vastgestelde Koersnotitie als gebiedsfoto’s, vitaliteitsagenda’s 
initiatievenfonds en crowdfunding vormen een prima basis voor de participatie. De raadswerkgroep voegt 
daaraan toe dat ook intensivering van communicatie richting burgers van groot belang is. De 
raadswerkgroep denkt dat het goed zou zijn om de verhouding tot de Dorps- en Wijkraden te 
moderniseren door afscheid te nemen van de huidige verordening op de Dorps- en Wijkraden en met de 
dorps- en wijkraden te komen tot maatwerkafspraken passend bij het betreffende dorp of de betreffende 
wijk. De raadswerkgroep doet in dit kader een aantal aanbevelingen aan het college en ook voor de 
gemeenteraad zelf heeft de raadswerkgroep aanbevelingen ten aanzien van participatie, zoals 
bijvoorbeeld het vergaderen op locatie, aanwezig zijn op laagdrempelige plaatsen enzovoort. 
 
Het eindresultaat van de raadswerkgroep is een advies aan de nieuwe gemeenteraad die op 21 maart 
2018 gekozen zal worden. Het advies wordt meegegeven aan de nieuwe raad en het nieuwe college 
zodat zij uitwerking aan de aanbevelingen kunnen geven. 
 
Op 25 januari zal Wim Willems namens de werkgroep een presentatie over het eindadvies geven in een 
In Gesprek met de Raad. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Inspreken is bij deze 
bijeenkomst niet mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet 
Namens de raadswerkgroep (Burger)participatie 
Wim Willems (voorzitter) 



 2 

   
  

Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden    
 

 


