
Burgerinitiatief Alliantie Burgers Voorschoten
Sinds april komt de groep Alliantie Burgers Voorschoten, bestaande uit Wilco
Vertengaal, Rob van Engelenburg, Lydia van Meeteren,Jeroen Weekenborg en
Marleen Persoon, één keer per maand samen. Wat ze doen! "Ve maken ons
hard voor de burgerbelangen en participatie binnen de gemeente, daarnaast is
een nevendoelstelling het verhogen van de hraliteit van beleid en bestuur in
Voorschoten."

Door Mirand,a Slootweg

De groep is sinds kort actief en zien
het eerste jaar als proeffase: "[at zijn
we en wat niet, hebben we invloed en
welke thema's pakken we op) Zo zíjn
we bezig geweest met de Woonvisie
aangenomen en pakken we nu de
nota'Burgerparticipatie' op."

We hebben als groep een aantal
richtlijnen: het is een.open orga-
nisatie; de groep is onaÍhankelijk
(niet verbonden aan een deelbelang,
markt- of politieke partij); ze levert
een constructieve bijdrage (niet
alleen zeggen wat niet goed gaat,
maar ook oplossingen aandragen);
het is geen schaduw burgerparie-
ment en het is tijdelijk "W'e geven
niet alleen kritiek, maar komen ook
met concrete verbeteringen. We gaan

voor de belangen van burgers binnen
democratische spelregels, maar
willen wel serieus genomen worden.
Iedereen kan zich bij ons aansluiten."

Waar Alliantie Burgers Voorschoten
zich op dit moment mee bezig-

houdt is het' participatiebeleid van
de gemeente. De gemeente heeft
na haast r,5 jaar eenzijdig een nota
Participatie samengesteld met haar
visie op samenwerking met burgers.
Mooie intenties, weinig praktisch,
geen resultaatgerichtheid en wil
hiervoor meer personeel aannèmen
onder andere vooi de communicatie
en wijkmanagement. Zij moeten
gaan zorgen voor meer contact met
de burgers. "'Wat er nu dreigt te
gebeuren, is meer dan een gemiste
kans, dus als burger praat je nog
steeds niet met het lokaal bestuur.
Afgelopen donderdag hebben we in
de raadsvergadering ingesproken en
onze burgermotie overhandigd."

'Wat ze graag anders zienl Enkele
elementen uit ons plan: samen-
werken vanaf het begin, leren
van praktijkexperimenten, ver-
anderingen binnen de gemeente
doorvoeren (in werkwijze, cultuur,
kennïs van burgerparticipatie en ook
informatie en communicatie anders
vormgeven). en het faciliteren van
burgerinitiatieven. Dit onder regie

van een gemengd samengestelde
Taskforce van burgers en overheid.
Het participeren moet in je bloed
zitten en is niet het zoveelste nieuwe
beleidsterrein. De gemeente moet
zelf vertrouwen hierin krijgen en
betrokkenheid laten zien. We moe-
ten gezamenlijk werken, participeren
is ten slotte samenwerken."

Dat ze de wereld niet gaan verande-
ren beseffen ze maar al te goed en
ook dat politiek ver weg staat voor
veel Voorschotenaren. "Zo gaat het
wel om onze leefomgeving en wij
gaan met dit groepje voor inspraak
met invloed. We zijn geen repre-
sentatieve vertegenwoordiging van
Voorschoten en dat willen we ook
niet zijn: meer aanjagers. W'e pakken
onderwelpen eruii die we in de gaten
houden. We willen stimuleren, ver-
binden en samenwerken."

Uit eerdere projecten is gebleken
dat het wel degelijk zin heeft om je
stem als burger te laten horen. De
tunnel in de Rijnlandroute is een
mooi voorbeeld van een geslaagd

burgerinitiatief.

Wii je ook een steentje bijdragen of
meer informatie bijvoorbeeld over
reflecties op Woonvisie of onze
burgermotie Participatie: info@
alliantie-bur gers-voorschoten.nl.


