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Subject: Agenderen robuuste participatie

Geachte mevrouw Ballieux, beste Maaike

GroenLinks maakt zich sterk in de Haarlemmermeer voor burgerparticipatie. Als bewoners van Halfweg nemen wij
actief deel aan burgerparticipatie. Tenminste, dat is onze intentie. Want in de praktijk pakt het anders uit dan we ons
voorstellen op basis van de nieuwe omgevingswet en bestaande kennis over echte burgerparticipatie. 

Voorbeelden van onze activiteiten zijn: de verschillende overheden achter de vodden zitten dat aanwezige
berenklauwen gemaaid worden, ons ervoor inzetten dat ook voetgangers veilig deel kunnen nemen aan het
verkeer, beperken van onnodige overlast van dance-evenementen, de buurgemeente Amsterdam waarschuwen als
NNN-groen in het grensgebied in het zoekgebied ligt, dat dit niet mag sneuvelen voor windturbines, maar ook strijd
die ontstaat over tegen ons advies in plaatsen van lelijke varkensruggen die niets toevoegen aan de
verkeersveiligheid maar juist de kans op schade en ongelukken vergroten.

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2020 een nieuw Uitvoeringsbeleid Evenementen gepresenteerd en wij
hebben daar een (uitgebreide) inhoudelijke zienswijze op ingediend. Dat was nog inspraak achteraf terwijl de
nieuwe omgevingswet meespraak vooraf aangeeft. 

Als bewoners desondanks op een dergelijke manier investeren in beleid werkt het het beste als burgers zich
vervolgens op de een of andere wijze gehoord voelen, gestimuleerd voelen om mee te blijven doen. Vraag is of het
gemeentebestuur zich hiervan bewust is. Onze ervaring is dat burgers nog altijd op afstand gehouden worden.
Burgerparticipatie is ook geen onderwerp op de site van onze gemeente.
 
Ondertussen hebben wij ons verdiept in echte burgerparticipatie en kwamen we op een artikel van een deskundige
dat we graag bijsluiten omdat wij daarin veel van onze ervaringen herkennen en het inspireert met termen als
zoeken naar common ground, medezeggenschap en co-creatie. Het doel is om voorafgaand aan de besluitvorming
te komen tot een gemeenschappelijk gedragen eindresultaat in plaats van dat achteraf de pleuris uitbreekt. En zo’n
proces is uiteraard nog wel even zoeken, maar het is zeker mogelijk. Burgers blijken in de praktijk minder op hun
eigen gewin uit dan gemeenten vaak veronderstellen. De tijd is meer dan rijp om echte burgerparticipatie serieus op
de agenda te zetten.
 
Wij vragen daarom GroenLinks mee te helpen om echte burgerparticipatie het nieuwe normaal te maken en het
onderwerp op de agenda te zetten.

Met vriendelijke groet,
Frances de Waal
Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg
T. 06 50 64 03 91

https://zijkanaalf.nl/

