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Q2 Actief betrekken belanghebbenden bij besluitvorming (pag. 110)Het in
een zo vroeg mogelijk stadium (opstartfase) betrekken van alle groepen

belanghebbenden die op korte en/of lange termijn gevolgen kunnen
ondervinden zodat rekening kan worden gehouden met de verschillende

perspectieven, verwachte impact (positief of negatief) en ruimte voor
betere oplossingen of proportionele vormen van compensatie. Toekomstige

generaties maken onderdeel uit van de beoordeling.
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1 Ik heb er geen ervaring mee. Ook kom ik niet snel in actie omdat dat tijd, moeite en energie
kost. En hoe, waar moet ik beginnen?

3/13/2022 11:46 AM

2 Voorlichting uitbreiden via alle mogelijke kanalen. 3/12/2022 11:43 AM

3 Windmolens op zee en niet in de achtertuin 3/11/2022 5:10 PM

4 Meer tijd nemen vooraf, goed luisteren en in eenvoudig nederlands terugkoppelen. Ambtelijke
diensten staan in veel gevallen nog veraf van de bevolking. In luisteren , houding en in taal.

3/11/2022 4:53 PM

5 Goed om vroeg alle belangen mee te nemen, ook die van kinderen. Maar pragmatisch, anders
duurt besluitvorming eindeloos.

3/11/2022 1:22 PM

6 Daadwerkelijk betrekken van inwoners door directe communicatie naar de betrokken inwoners. 3/11/2022 11:24 AM

7 Zeker in onze wijk transparantie verschaffen over wat er nu echt staat te gebeuren 3/11/2022 11:06 AM

8 duidelijke bekendmaking met slotdatum voor inbreng ideeen. 3/11/2022 10:17 AM

9 Brede enquêtes door de gemeenteraad onder betrokken groepen om draagvlak te peilen. 3/10/2022 11:37 AM

10 Liever referenda dan eindeloos meepraten als bij de energietransitie 3/9/2022 7:09 PM

11 Alle betrokkenen is een ruim begrip. Niet iedereen heeft voldoende kennis. Maar de juiste
betrokkenen in een vroeg stadium voorkomt herstelwerk in een latere fase of ontevreden
betrokkenen

3/9/2022 11:46 AM

12 het huidige college heeft een andere definitie van participatie, ze werken volgens de theorie. Ze
nodigen burgers wel uit, organiseren bijeenkomsten en daarna stopt het. Er wordt niets gedaan
met inpunt of deze wordt volledig terzijde geschoven (geen enkele zienswijze heeft geleid tot
daadwerkelijke aanpassing). Suggesties: . Eerst input ophalen bij bewoners, die vertalen naar
een eerste opzet en dan verder vormgeven (nu wordt er eerst ene plan gemaakt en daar mag
dan op geschoten worden (maar er wordt dan niets aan veranderd) . Openstaan voor
suggesties en ideeën vanuit de bewoners en daar ook echt naar luisteren . Bereid zijn plannen
aan te passen als een meerderheid daar voor is . Werken aan het terugwinnen van vertrouwen
in de gemeente (is nu ver te zoeken) . Keuzes durven maken en uitleggen waarom die keuzes
gemaakt worden. . Durven afwijken van landelijk /provinciaal beleid (belang burgers voorop) .

3/8/2022 8:48 PM

13 Het is erg breed dus niet eenvoudig om zomaar met zinnige suggesties te zwaaien 3/8/2022 11:00 AM

14 Bewoners en vooral jongeren (jonger dan 35) lijken weinig stem te hebben in de besluitvorming.
Ik zie een ontzettende mismatch tussen wat bij jongeren leeft (voornamelijk op het gebied van
klimaatverandering) en hoe de gemeente Woerden daarmee omgaat. Keer op keer kom ik
praktijken tegen die compleet indruisen tegen de doelen waar Nederland, samen met heel veel
andere landen wereldwijd, zich aan gebonden heeft via het Parijsakkoord van 2015. Door
jongeren actiever te betrekken in de besluitvorming, over wiens toekomst de besluiten die nu
genomen worden het grootste effect zullen hebben, kan ervoor gezorgd worden dat thema's als
klimaatverandering die bij jongeren leven serieuzer worden genomen.

3/7/2022 4:24 PM

15 Neem de input van belanghebbenden serieus. En doe dat structureel. Dat betekent dat je de
ideeën inventariseert in de fase waarin ze nog meegenomen kunnen worden. En laat zien waar
welke ideeën (deels) zijn benut. Mensen betrekken op het moment dat alles al in de steigers
staat wekt alleen maar ontevredenheid op. Voor ingewikkelde en/of gevoelige onderwerpen
past een burgerberaad goed. Als je belanghebbenden betrekt, zoals tijdens de strategische
heroriëntatie, wees dan volledig transparant. Dus deel ook de uitkomsten van de verschillende
tafels/onderwerpen. En ga er als raad en/of college daadwerkelijk mee aan de slag. Zorg voor
een zo representatief mogelijke afspiegeling van de Woerdense samenleving. Doe daar dus
zichtbaar je best voor. Betrek inwoners met specifieke deskundigheid en ervaring. Grote kans
dat zij ten behoeve van de gemeenschap om niet een steentje willen bijdragen. Dit verhoogt de
betrokkenheid en samenhang in onze gemeente en voorkomt uitgaven aan adviesbureaus.

3/7/2022 3:02 PM

16 Doelgroepgerichte enquêtes via gemeente medezeggenschaps app. met resultaat publicatie in
media. De drempel voor inspraak avonden -als die er al zijn - is hoog, terwijl communiceren via
mobiel meer van deze tijd is.

3/7/2022 2:50 PM

17 Voorinspraak houden zodat er nog geen scenario's bedacht zijn. Inwoners inzage geven in
lange en korte termijn effecten van hun inspraak

3/7/2022 12:40 PM

18 Bij sommige thema's zoals windturbine locaties en houtstook moet recht gedaan worden aan 3/6/2022 1:13 PM
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de mensen die vlakbij wonen dan we overmatig wordt blootgesteld aan houtrook

19 Bestuurders dienen verantwoording af te leggen over de participatie dmv kwartaalberichten in
de lokale krant. Er moet een minimum aantal ideeën zijn overgenomen, bijvoorbeeld 50%.
Betere rechten voor democratische participatie, bijvoorbeeld deelbesluiten overlaten aan een
selectie van bewoners.

3/6/2022 9:21 AM

20 Lokaal burgers en boeren betrekken 3/6/2022 9:15 AM

21 App groep per wijk Fixi introduceren!!!! 3/5/2022 9:58 AM

22 Tijdige en open Communicatie is erg belangrijk. 3/4/2022 6:50 PM

23 Echt luisteren 3/4/2022 6:32 PM

24 Het is moeilijk overzicht te krijgen hoe inspraak wordt verwerkt en welke status besluiten
hebben. Gemeenteambtenaren zeggen steevast ‘het mee te zullen nemen’

3/4/2022 10:29 AM

25 Digitale enquêtes zoals deze via digid inrichten, laagdrempelig houden en vooral niet bindend 3/4/2022 9:02 AM

26 Laat zien dat de gesprekken leiden tot concrete resultaten 3/3/2022 8:02 PM

27 Doe het goed of doe het niet, maar niet de indruk wekken dat inwoners en ondernemers
inspraak hebben terwijl dat vaak niet zo is

3/3/2022 7:17 PM

28 Beter taalgebruik en geen academische woordgebruik zodat mensen het snappen! 3/3/2022 5:54 PM

29 Participatie vindt pas plaats als alles al min of meer besloten is en dan wordt met de ideeën
van bewoners niets meer gedaan. Bewoners dus actief benaderen en vragen om mee te
denken

3/3/2022 5:09 PM

30 Er wordt niet echt geluisterd. Specifiek bij iets wat bij ons in de straat speelde was er
zogenaamd inspraak maar alles lag al vast. En dat ging om groenaanleg en opritten.

3/3/2022 5:00 PM


