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OP NAAR BURGERBEGROTING 2019

In het najaar van 2016 maakt
Emmerhout kennis met de
burgerbegroting. Dat is iets
nieuws. Bewoners mogen
zelf mee beslissen over hoe
een bepaald budget ingezet
wordt voor hun eigen wijk.
Meepraten en meebeslissen
en uiteindelijk ook mee
uitvoeren.

D

De gemeenteraad geeft in juni van dat jaar
groen licht voor een experiment met de burgerbegroting in Nieuw-Dordrecht en Emmerhout. Het is een experiment voor voorlopig
twee jaar. In 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden. In Emmerhout hebben we vanaf het
allereerst begin gesteld dat het voor ons geen
experiment is. Wij zijn ervan overtuigd dat het
instrument van de burgerbegroting bewoners
zal stimuleren en motiveren om actief aan de
slag te gaan voor hun eigen omgeving. Door
de burgerbegroting zal er meer betrokkenheid
en samenhang ontstaan in de wijk. Maar dat
zal niet zomaar ontstaan. Dat zal met kleine
stapjes gaan en het zal heel veel inzet en door-

“Hoe gaat het
na twee jaar
nu verder
met de pilot
burgerbegroting?”
2

zettingsvermogen vragen. In 2016 weten we
als werkgroep Burgerbegroting niet precies
waar we aan beginnen. We gaan er helemaal
voor, maar we gaan dat niet doen voor een periode van twee jaar.

Evaluatie
In het voorjaarsnummer van Wijkberichten
2018 I 1 staat een interview met wethouder
Robert Kleine. Hem wordt gevraagd hoe het
na twee jaar burgerbegroting nu verder zou
gaan. Zijn antwoord is helder: ‘Voor mij is het
nu geen vraag óf we hier mee verder gaan,
maar hóe we verder gaan.’ Daarnaast laat hij
blijken een voorstander te zijn van het aantrekken van externe deskundigen om het geheel te laten evalueren. ‘..ik ben te veel vooringenomen, dat hoor je wel. Ik wil daarom dat
ernaar gekeken wordt door iemand die een
neutrale bril op heeft.’

CMO STAMM
Die externe deskundige wordt CMO STAMM.
Dit bureau krijgt de opdracht de burgerbegroting in Nieuw-Dordrecht en Emmerhout
te evalueren. Wat werkt wel, wat werkt niet
en waarom? Was het een succes? Heeft het de
betrokkenheid van bewoners vergroot? Is de
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zeggenschap toegenomen? Zijn de middelen
effectief besteed? En is de relatie tussen inwoners en gemeente verandert? De onderzoekers ondervragen bewoners met initiatieven,
leden van de werkgroep burgerbegroting,
ambtenaren, bestuurders en gemeenteraadsleden. Daarnaast is er een enquête uitgezet
onder inwoners. De belangrijkste uitkomsten
van deze enquête zijn gepubliceerd in Wijkberichten 2018 I 3 (pg 14/15).

Doorstart 2019
Het is de bedoeling dat de evaluatie voor de
zomer van 2018 afgerond is en de gemeenteraad een besluit neemt over een vervolg.
Deze planning wordt echter losgelaten en de
gemeenteraad bespreekt het evaluatierapport pas in de commissievergadering van 6
december ‘18. In het raadsvoorstel neemt het
college de conclusies van het evaluatierapport over. De belangrijkste is dat de burgerbegroting als instrument de betrokkenheid van
de inwoners heeft vergroot. Het wordt ook
gezien als een logische stap naar meer bewonersparticipatie. Verbeterpunten ziet het
college ook, deze liggen op het gebied van
communicatie, loslaten, ruimte en vertrouwen
geven. Voorgesteld wordt dat Emmerhout en

Nieuw-Dordrecht verder mogen met de burgerbegroting in 2019. Daarnaast wordt aan de
raad voorgesteld om een verkenning te starten om te onderzoeken hoe de burgerbegroting verbreed kan worden naar andere wijken
en dorpen. In de loop van 2018 zien wij deze
vertraging al ontstaan en we besluiten niet op
de uitkomsten te wachten maar door te gaan
met de voorbereidingen. Dat is achteraf een
juist besluit, anders hadden we het hele proces om tot een Burgerbegroting 2019 te komen (in feite het Bestedingsplan dat de lezer
nu onder ogen heeft) pas in de eerste maanden van 2019 kunnen organiseren. We houden in grote lijnen de planning van de eerste
twee jaren aan. We beginnen op 12 september met een bewonersavond waar de thema’s
voor 2019 bepaald worden. Op 2 oktober is er
een avond waarop het budget verdeeld wordt
over de thema’s en tenslotte op 20 november
is het Ideeënfestival waar de plannen budget
toegekend krijgen.

“De inwoners
van Emmerhout
beslissen samen
over de toekomst
van de wijk”
uitkomst van de evaluatie officieel nog moet
worden afgewacht, kan hij zich vinden in onze
plannen. Hij zegt ook toe dat het beschikbare
budget voor 2019 halverwege september bekend zal zijn. Als de flyer voor de bewonersavond waarop het geld verdeeld zal worden
verspreid wordt, is het budget nog niet bekend. Dat is wel het geval op 2 oktober de dag
van de bewonersavond. Middels een mail krijgen we het bericht dat voor de burgerbegroting 2019 € 100.000 beschikbaar is.

Burgemeester Eric van Oosterhout

College van B&W

In augustus informeren we burgemeester Eric
van Oosterhout, die na de gemeenteraadsverkiezingen de burgerbegroting in portefeuille heeft, over ons voornemen. Hoewel de

Op donderdagavond 20 december 2018 wordt
het raadsvoorstel van het College van B&W in
de gemeenteraad naar aanleiding van de Evaluatie Burgerbegroting Emmen besproken. De

gemeenteraad neemt kennis van deze evaluatie en besluit de burgerbegroting voor 2019
in Nieuw Dordrecht en Emmerhout te continueren. Het over te dragen budget 2019
voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht wordt
respectievelijk vastgesteld op € 100.000 en €
31.000. Daarnaast besluit de gemeenteraad
dat de EOP’s van Nieuw Dordrecht en Emmerhout (lees Wijkbelangen Emmerhout) bij een
aantal nader te benoemen onderdelen binnen
de begroting mee kunnen praten over de besteding van middelen.
Namens de werkgroep Burgerbegroting Emmerhout, Wytse Bouma
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ROUTE BURGERBEGROTING 2019
De Burgerbegroting
2019 kent de vertrouwde
stappen die ook in
2016 en 2017 genomen
werden.Van mooie
dromen en prille
ideeën naar concrete
plannen. Kernvraag blijft
daarbij hoe kunnen we
Emmerhout nog groener,
zorgzamer, veiliger,
sportiever, gezonder en
creatiever maken.

O

Stap 1: Thema’s bepalen
Op 12 september is de aftrapavond in bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ waarop de wijkbewoners met elkaar in gesprek gaan over wat
belangrijk is voor de wijk. De gesprekken worden gehouden aan verschillende tafels met
telkens verschillende gesprekspartners. Zo’n
40 wijkbewoners hebben gereageerd op de
uitnodiging om mee te denken en te praten
over hun eigen wijk. Behalve algemene opmerkingen en visies worden er ook al concrete ideeën naar voren gebracht zoals een jeu
de boulesbaan, een zonnedoek op de voetbalkooi, een dierenweide, een buurtbarbecue, de
aanschaf van AED’s met training, snelheidsmeters, terugkeer van het midzomerhoutfestival,
het danskamp, de spelweek, een uitleenpunt
voor meetapparatuur. In de tweede helft van
de avond worden de resultaten van de gesprekken aan de afzonderlijke tafels verzameld en uiteindelijk teruggebracht tot acht
thema’s (zie pg 5).

Stap 2: Budget verdelen
Op 2 oktober is de tweede avond. Deze avond
wordt gehouden in de Schepershof. De opkomst is beduidend lager dan de geld-verdeel-avonden in oktober 2016 en 2017. Naar
de oorzaak is het gissen. Aan publiciteit kan
het het niet gelegen hebben. Huis-aan-huis
zijn er flyers verspreid, de bekende billboards
staan weer langs de Houtweg. Dat kort van

4

tevoren het beschikbare budget pas bekend
wordt zal toch geen rol gespeeld hebben?
Voor 2019 is € 100.000 beschikbaar. Dit is inclusief het procesgeld ten behoeve van het
organiseren van het proces van de burgerbegroting. Uit de Burgerbegroting van 2017 en
2018 is nog € 11.000 niet besteed. De werkgroep besluit om niet het gehele budget voor
2019 in te zetten (€ 73.000). Voor de burgerbegroting van 2019 is dus in totaal € 84.000 beschikbaar. Rond zeven tafels zitten zes personen die in gesprek en onderhandelingen met
elkaar ieder € 14.000 over de acht thema’s mogen verdelen. Dat geld kan door fiches ingezet
worden. Elk fiches is € 2.000 waard. Daardoor
kan iedereen met gelijke stem meepraten en
meebeslissen. Op die manier ervaart ook iedereen hoe het is als je geld voor een bepaald

“Rond zeven
tafels zitten zes
personen die
met elkaar over
acht thema’s
budget verdelen”
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doel reserveert. Het kan dan niet meer gebruikt worden voor een ander doel. Geld kan
tenslotte maar één keer uitgegeven worden!
Zo is aan het einde van de avond het budget
voor 2019, € 84.000 verdeeld.

Stap 3: Plannen voorbereiden
Nu bekend is hoe het geld over de acht thema’s verdeeld is, kan het broeden beginnen.
Aan welke plannen of ideeën gaan we het
geld nu uitgeven? Iedereen in de wijk mag
met voorstellen komen, ook als men niet aanwezig was bij het geld verdelen. Het hoeven
niet hele grote ingewikkelde plannen te zijn.
Als het maar een plan is van wijkbewoners en
het een bijdrage is om de wijk groener, socialer, gezelliger, mooier etc. te maken. Voor de
uitwerking van de voorstellen zijn er een aantal aandachtspunten:
• Wat houdt het plan precies in?
• Waarom is jouw plan belangrijk voor Emmerhout?
• Wanneer voer je je plan uit?
• Wat is de planning?
• Wat ga je zelf bijdragen?
• Wie of wat is er voor nodig?
• Wat zou de uitvoering ongeveer gaan
kosten?
• Welke bijdrage vraag je uit de burgerbegroting?
• Onder welk thema valt het plan?

“In de Wijkwijzer
is er spreekuur
om plannen te
bespreken”
De plannen moeten voor 16 november ingediend worden bij de werkgroep Burgerbegroting. De plannen worden dan op de website
van Wijkbelangen gepubliceerd en gepresenteerd op het Ideeënfestival op dinsdag 20 november.

Spreekuur Wijkwijzer
In de aanloop naar het Ideeënfestival wordt er
wekelijks tweemaal een spreekuur gehouden
in de Wijkwijzer. Plannenmakers worden zo
in de gelegenheid gesteld te overleggen met
leden van de werkgroep. Wat houdt het plan
precies in, hoe denk je het te gaan uitvoeren,
wat heb je daar voor nodig, wie gaat je daarbij helpen, etc. En de belangrijkste: waarom is
het goed voor Emmerhout dat jouw plan uitgevoerd wordt? In totaal worden er 10 spreekuren gehouden, die op één na allen volledig
gebruikt worden. Op deze manier spreken de
leden van de werkgroep alle initiatiefnemers
van de 12 plannen die uiteindelijk op 20 november gepresenteerd worden.
JANUARI 2019 BESTEDINGSPLAN BURGERBEGROTING EMMERHOUT
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HET IDEEËNFESTIVAL

HOE NU VERDER?

Op dinsdagmiddag 20
november om 15.00 uur
start het Ideeënfestival
in de Schepershof. In de
kerkzaal is er voor alle
twaalf plannen een kraam
beschikbaar.

Op dinsdagavond 20
november wachten alle
plannenmakers en een
deel van hun achterban
in spanning af. Als om
22.00 uur de uitslag
bekend wordt gemaakt en
duidelijk is welke plannen
uitgevoerd mogen
worden is de ontlading
groot.

H
Financiële afwikkeling
De burgerbegroting Emmerhout werkt
op declaratiebasis. Dat wil zeggen
dat al het geld dat gemoeid is met
de burgerbegroting bij de Gemeente
Emmen op de rekening staat. Zodra er
door een plannenmaker een uitgave
wordt gedaan wordt deze factuur
ingediend bij de penningmeester van
Wijkbelangen. Zij zorgt ervoor dat de
factuur betaald wordt en declareert
deze bij de gemeente. De gemeente
maakt het bedrag over naar Wijkbelangen en brengt dit in mindering van
het budget Burgerbegroting.

6

Het presenteren van de plannen is erg belangrijk. Hoe maak je duidelijk wat je plan inhoud, hoe ga je het realiseren en wat voegt
het toe aan Emmerhout? De wijze waarop
de plannen gepresenteerd worden staat iedereen vrij, maar duidelijk is dat iedereen er
veel werk van heeft gemaakt. Er zal vandaag
gekozen worden door de wijkbewoners, het
is daarom ook belangrijk voor de plannenmakers om andere wijkbewoners op te roepen te
komen stemmen. Daar is de ene plannenmaker beter in geslaagd dan de andere. De 12 ingediende plannen vragen in totaal een budget
van € 168.800. Precies twee keer zoveel als er
beschikbaar er is. Er valt dus wel wat te kiezen.

Burgemeester op bezoek
Om halfvier komt burgemeester Eric van Oosterhout langs om een kijkje te nemen. Als hem
gevraagd wordt een kort woordje te spreken
tot de aanwezigen draait hij zijn hand daar
niet voor om. Hij zegt onder de indruk te zijn
van hetgeen hij om zich heen ziet. Emmerhout mag trots zijn op wat het hier presteert.
Hoewel hij die dag een vol programma heeft
neemt hij uitgebreid de tijd om zich te laten
informeren over alle plannen.

Stemlokaal
In de garderobe van de Schepershof is een
stemlokaal ingericht. Dankzij de medewerking
van de gemeente en Buurtsupport staan hier
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twee officiële stemhokjes en een stembus. Dit
geeft het een officieel karakter. Het stembureau is geopend van 16.00 tot 20.00 uur. Iedereen moet zich legitimeren en registreren voordat men zijn stem mag uitbrengen. Per thema
kan er één stem worden uitgebracht, in totaal
dus acht stemmen.

Uitslag
Om 20.00 uur gaat het stembureau dicht en
kunnen de stemmen worden geteld. Het tellen
van de stemmen gebeurd onder toeziend oog
van notaris mr. Ernst Rosenbaum. Het tellen
zelf duurt langer dan van tevoren ingeschat.
Om 22.00 uur precies kan Wytse Bouma de uitslag bekend maken. In totaal zijn er 177 stemmen uitgebracht, waarvan 1 ongeldig wordt
verklaard. In 2017 waren er 216 geregistreerde
stemmers.

“De twaalf
ingediende
plannen vragen
in totaal een
budget van
€ 168.800”

V

Van tevoren was al duidelijk dat niet iedereen
het gevraagde budget zou krijgen. Voor drie
van de ingediende plannen is geen budget
beschikbaar gesteld. Van de andere negen
plannen hebben de meesten slechts een deel
toegekend gekregen. Dat zal betekenen dat
de initiatiefnemers hun plannen moeten aanpassen (kleiner beginnen) of andere geldbronnen moeten aanboren (fondswerving).

Ondersteuning
Ervaring heeft geleerd dat de plannenmakers
bij de uitvoering van hun plannen wel ondersteuning nodig hebben. Vandaar dat er voorafgaand aan het ideeënfestival spreekuren zijn
gehouden waar de prille plannen besproken
konden worden om daarna verder uitgewerkt
te kunnen worden. Op 5 februari 2019 2019
is er een avond gepland waar alle plannenmakers voor uitgenodigd zijn. Op deze avond
worden de plannen nogmaals gepresenteerd, waardoor mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de verschillende plannen
duidelijker worden en geconcretiseerd kunnen worden. Ook kan men aangeven welke
ondersteuningsbehoefte er is. Naast de plannenmakers worden voor deze avond namelijk ook verschillende ambtenaren van de gemeente Emmen, vertegenwoordigers van
externe organisaties als Buurtsupport, Brede
Overleggroep Kleine Dorpen, Kans voor de
Veenkoloniën, Heidemij e.d. uitgenodigd. De

“Op 5 februari
2019 is er een
netwerkavond
gepland voor alle
plannenmakers”
leden van de werkgroep zullen net als vorig
jaar ieder een plan onder hun hoede nemen.
Niet om het plan van de plannenmakers over
te nemen, maar om als contactpersoon te fungeren richting de werkgroep en de penningmeester van Wijkbelangen.

Bestedingsplan
Voor 1 december 2018 moet er een bestedingsplan ingediend zijn bij het college van
B&W. In dit bestedingsplan moet onder andere duidelijk worden gemaakt hoe het plan
tot stand is gekomen, hoe wijkbewoners erbij
betrokken zijn, welke plannen in 2019 uitgevoerd gaan worden en welke bedragen uit de
burgerbegroting hiervoor bestemd worden.
De extra uitgave van Wijkberichten die u nu
leest is het bestedingsplan zoals dit naar het
college van B&W van de gemeente Emmen is
gestuurd. Omdat het raadsvoorstel pas op 20
december 2018 in de gemeenteraad aan de
orde is gesteld, hebben wij uitstel gevraagd

tot 15 januari 2019 voor het indienen van dit
Bestedingsplan 2019 bij het College van B&W.

Evaluatie
In de werkgroep Burgerbegroting zal in het
voorjaar van 2019 het proces van drie jaar burgerbegroting worden geëvalueerd. Drie keer
was het proces om tot verdeling van een bepaald budget over een aantal bewonersinitiatieven te komen in grote lijnen gelijk. Nu bekend is dat de burgerbegroting een ‘blijvertje’
zal zijn moeten we ons afvragen of dit proces
moet worden aangepast. Vragen waar we een
antwoord op moeten geven zijn bijvoorbeeld
‘Mogen identieke plannen ieder jaar ingediend worden of is geld uit de burgerbegroting vooral bedoeld om nieuwe initiatieven
van de grond te krijgen?’ ‘Moeten we blijven
werken met bepaalde thema’s?’ De thema’s in
de eerste drie jaren laten een grote overlap
zien. Door allerlei ontwikkelingen waar de burgerbegroting er één van is wordt de behoefte
sterker om te komen tot een overkoepelend
plan met een toekomstvisie voor de gehele
wijk. Ingediende plannen zouden een bijdrage moeten zijn voor de gestelde doelen van
dit plan. De werkgroep Burgerbegroting gaat
in samenwerking met het bestuur van Wijkbelangen en het wijkteam hiermee aan de slag.
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GEKOZEN PLANNEN VOOR 2019

Emmerhout denkt vooruit - AED’s

Danskamp
Toegekend budget: € 2.000,(gevraagd € 3.000,-)

Beleeftuin
Toegekend budget: € 20.142,(gevraagd € 25.000,-)

3.

Toegekend budget: € 13.847,(gevraagd € 21.000,-)

5.

Plan richt zich op het vergroten van de veiligheid in de wijk middels drie pijlers: burgerhulpverlening (het uitbreiden van AED’s
in de wijk), brandpreventie (voorlichting, brandmelders) en inbraakpreventie (o.a. voorlichting).

1.

WijkExpeditieteam
Toegekend budget: € 1.428,(gevraagd € 4.286,-)

Het WijkExpeditieteam is aanjager van de ambitie om Emmerhout
in 2027 energieneutraal te maken. De energiecoaches willen graag
beschikken over meetapparatuur. Door metingen krijgen bewoners meer zicht op hun energiegebruik en kan hen beter geadviseerd worden.

Een tuin waar buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen ontspannen, wandelen en tuinieren. Doel is het versterken
van de sociale samenhang en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

4.

Vorig jaar kon het danskamp mede dankzij een bijdrage uit de burgerbegroting georganiseerd worden. Kinderen van 8 tot 17 jaar
uit de wijk, maar uit het hele land, maken kennis met meerdere
dansstijlen. Ze trekken een week met elkaar op, leren van elkaar
en hebben veel plezier.

Cultuurhuis
Toegekend budget: € 10.000,(gevraagd € 25.000,-)

Jeu de boulebaan
Toegekend budget: € 2.667,(gevraagd € 10.000,-)

6.

In 2017 werd door deze bewoners een plan ingediend voor een
beweegtuin met 5 fitnesstoestellen voor volwassenen. Deze beweegtuin wordt in het voorjaar van 2019 gerealiseerd. Nu komen
daar twee jeu de boule-banen, bankjes en een watertappunt bij.

2.

WijkKlik
Toegekend budget: € 7100,(Gevraagd € 7100)
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9.

De vrijwilligers van WijkKlik willen hun activiteiten waarbij ze
wijkbewoners, die ondersteuning nodig hebben om digivaardiger te worden, gaan uitbreiden. Door meer aandacht te besteden aan tablet, smartphones e.d., gebruik van app’s etc..

In het afgelopen jaar zijn door het Cultuurhuis diverse culturele
activiteiten opgezet. De maandelijkse Jemmerhout, concerten
en toneelvoorstellingen. Hiermee gaat men ook in het komend
jaar door. Daarnaast wordt er in september 2019 een Emmerhoutfestival georganiseerd.

8

8.

7.

Dierenweide

Spelweek

Toegekend budget: € 24.014,(gevraagd € 56.000,-)

Toegekend budget:€ 2.800,(gevraagd € 2.800,-)

Initiatiefnemers willen een dierenweide realiseren nabij het centrum van Emmerhout. Samen met de beleeftuin moet het een
mooie combinatie worden van boerderijdieren, een moes- en
pluktuin. Een ontmoetingsplek voor jong en oud.

De spelweek voor kinderen in de basisschoolleeftijd was dit jaar
een groot succes. Met het toegekende budget kan ook in 2019
een spelweek georganiseerd worden. Door dit budget kan het
bedrag dat de deelnemers moeten betalen beperkt blijven.
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DE CIJFERS

COLUMN
Democratie

30%
40%

€
10

%

20

%

Beweegtuin

2017
beschikbaar budget
			
totaal aanbesteed
niet aanbesteed

96.000
71.434,61
24.565,39

totaal

24.565,39
17.000,00
29.000,00
70.565,39

			
totaal aanbesteed
66.100,00
niet besteed
4.465,39
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Sportplein
42.730,77 42.730,77
Jeugdplatform
384,61
0
			
Maandeeq
5.160,00 3.205,89
Fruitbomen
1.300,00 1.136,39
HopHop
5.250,00 5.136,45
			
Bee Highway
3.000,00 1.985,87
Zaalvoetbal*
6.000,00 1.262,44
			

afgerond
niet uitgevoerd
bedrag naar Burgergroting 2019

afgerond
restant 113,55 naar Burgergroting 2020
initatiefnemer stopt
restant 4.737,56 naar Burgergroting 2019

budget uitgegeven
Cultuurhuis
6.000,00 4596,40
Danskamp
900,00
900,00
Free runparcours
45.000,00
0
Hondenspeeltuin
6.566,67
0
			
Jongeren Activiteiten 2.625,00
353,50
Spelweek
2.508,32 1.211,85
Sportplein
2.500,00 2.500,00

status

niet besteed 2018
niet besteed projecten 2017
budget 2019

4.465,39
5.122,17
74.412,44

totaal beschikbaar budget

84.000,00

84.000,00
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Danskamp
Spelweek
AED’s
Dierenweide
WijkExpeditieteam
Beleeftuin
Cultuurhuis
WijkKlik
Jeu de boulebaan

2.000,00
2.800,00
13.847,00
24.014,00
1.429,00
20.143,00
10.000,00
7.100,00
2.667,00

Toelichting budget 2017
Het is de bedoeling dat het toegekende
budget voor 1 januari 2019 besteed is.
De initiatiefnemers van de Beweegtuin
hebben uitstel gekregen tot 1 april
2019. De plannen voor een Jeugdplatform en zaalvoetbal voor jongeren zijn
niet tot uitvoer gekomen. In de ALV
van Wijkbelangen van 27 maart ‘ 18 is
besloten het restant van deze plannen
(totaal 5.122,17) toe te voegen aan het
budget voor 2019. Voor de activiteiten
van Maandeeq, plannen voor fruitbomen en bee highway is nog budget
beschikbaar. De hophop (elektrische
bakfiets) is aangeschaft. In de ALV van
voorjaar 2019 zal worden voorgestel
het resterend bedrag 113,55 toe te
voegen aan het budget voor 2020.
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2019
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bijdrage Lefier
beschikbaar budget

2017				

Toelichting budget 2018
Het is de bedoeling dat het toegekende
budget voor 1 januari 2020 besteed
is. De plannen danskamp, spelweek
en sportplein zijn afgerond. Het
freerun parcours zal in voorjaar 2019
aangelegd worden. Voor Cultuurhuis
en Jongeren Activiteiten is nog deel
van het budget beschikbaar voor
activiteiten in 2019. Het plan om te
komen tot een hondenspeeltuin is
door initiatiefnemers teruggetrokken.
In de ALV van voorjaar 2019 zal worden
voorgestel het gereserveerde bedrag
6.566,67 toe te voegen aan het budget
voor 2020.

In Nederland wordt er heel wat
gemopperd. Of het weer deugt niet,
of de regering niet of vaak allebei niet.
Toch blijkt uit elk onderzoek dat we
tot het gelukkigste volk van de wereld
behoren. Iets soortgelijks is er aan
de hand met ‘de democratie’. Als je
sommige politici hoort, is het kommer
en kwel in Democratisch Nederland.
Er zou geen enkel vertrouwen meer
zijn in de democratie. Dat blijkt toch
niet helemaal waar te zijn. Voor een
spreekbeurt, zoek ik de cijfers er nog
maar eens bij. Ik baseer me op het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat is een
onafhankelijk instituut van erkende
wetenschappers. Zij vroegen het aan
‘de Nederlander’. Die vindt gemiddeld
genomen de democratie niet zo slecht.
Men is relatief tevreden. En meer dan
70 procent van de ondervraagde
Nederlanders heeft vertrouwen in
de politiek. Toch is er wel een andere
trend waarneembaar. Mensen willen
meer invloed op het beleid. Dat gaat
verder dan 1 keer per vier jaar stemmen en dan maar hopen of het goed
komt. Veel mensen zijn voorstander
van meer directe inspraak in de eigen
leefomgeving. Burgers willen echt
niet overal over van alles en nog wat
‘meepraten’. Maar meer zeggenschap
over zaken in de eigen omgeving kent
een breed draagvlak. Daarom leven er
bij de gemeente Emmen plannen om
‘de democratie’ dichterbij de mensen
te brengen. Dat hoeft niet in alle hoeken en gaten van de gemeente, en dat
hoeft ook niet in elke wijk of elk dorp
op eenzelfde manier. We zullen meer
en beter moeten nagaan wat er leeft.
En daar vervolgens als gemeente beter
op inspelen. Op een avond, die we
met de gemeenteraad hielden, blijkt
daar veel draagvlak voor. Natuurlijk, de
gemeenteraad is ‘de baas’ en bepaalt
op hoofdlijnen wat er moet gebeuren.
Maar de raad vindt dat aanvullend de

inwoners het meer voor het zeggen
moeten hebben in de eigen buurt.
Een mooi voorbeeld tref ik aan in Emmerhout (circa 7.500 inwoners). Ik ben
in de wijk uitgenodigd op de dag van
de ‘burgerbegroting’. In een kerk is een
markt ingericht met informatie over
allemaal mooie initiatieven in de wijk.
Er is ongeveer een ton te verdelen.
De twaalf plannen zijn divers. Zo is er
een idee voor een beleeftuin, waar
men kan ontspannen, wandelen of
tuinieren. Ook is er een plan voor een
danskamp en een cultuurhuis. Andere
inwoners proberen de veiligheid in
de wijk te verhogen met meer AED’s.
Het Wijkexpeditieteam probeert de
wijkbewoners energiebewuster te
maken. Een inwoner wil een spreekuur
starten voor wijkbewoners met een
migratie-achtergrond. Als ik langs
de diverse kraampjes loop, krijg ik
een mooi beeld van de diversiteit
van de voorstellen. Wat opvalt is het
enthousiasme; hier worden plannen
gepresenteerd door en voor wijkbewoners. Dat is wel wat anders dan een
gemeente die met een idee komt “dat
goed is voor de wijk”. Aan het eind van
de avond wordt via stemmen bepaald
welke plannenmakers hoeveel geld
krijgen. Democratie dichterbij kan op
veel verschillende manieren. Maar
Emmerhout levert wel een heel mooi
voorbeeld.
Eric van Oosterhout
Burgemeester gemeente Emmen
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