Stad wil meer interactie met burger
door Ad de Koning

Om te horen hoe de inwoners van

heid: waar kunnen in een bepaal-

buurt ên de gemeente dichter bij

::T:t| :11P:lr9:1ll

de sad over de2e voornemens denken, hield wethouder Mary Fiers

de buurt de stadswachten het beste worden ingezet? Of op sociaal
gebied: hoe en waar gaan we activiteiten voor de jeugd organiseren?
Als de buurt zelfaangeeft hoe zoiets in hun ogen het beste kan, is

elkaar te brengen", voegde Arman-

- Hoe kan Ol t -..t,.
Eindhoven haar burgers beter bij
de stad betrekken? Hoewel op die
vraag geen eenduidig antwoord te
geven is, wil het Eindhovertse col-

(PvdA, burgerparticipatie) gisteravond een'rondetafelgesprek' in de

lege van

voor ook ambtenaren en raadsleden uitgenodigd. ,,We kunnen

EINDHoVEN

B en W toch proberen
om het rapportcijfer voor die betrokkenheid wat op te krikken.

Dat cijfer steeg van gemiddeld 6,5
in zooT tot 6,8 in zoo9, maar moet
wat het college betreft in zor4 dik
boven de 7 zijn uitgekomen.
Daarvoor moeten er volgens B en

W de komende jaren vier veranderingen worden doorgevoerd: de sa-

menspraak verbeteren, zeggenschap uitbreiden, actief burgerschap stimuleren en als gemeente

beter meedenken als bewoners
zelf met ideeën komen.

college-kamer

van het

stadhuis.
Naast vertegenwoordigers van be-

wonersorganisaties

waren hier-

hier op het stadhuis wel allerlei no-

ta's maken, maar ik hoor net zo
lief van de mensen in de stad zelf
hoe ze over dit onderwerpen denken", aldus de wethouder.

Als voorbeeld van het vergroten
van de zeggenschap van burgers
noemde Fiers gisteravond de
buurtbewoners die zelf bepalen
wat er met een braakliggend terrein in de buurt gaat gebeuren.
,,Maar je kunt ook denken aan zeggenschap op het gebied van veilig-

de kans dat zoiets een succes
wordt een stuk groter", meent
Fiers.

De stelling dat burgerparticipatie
vaker samen met de burger geëvalueerd moet worden, leverde gisteravond flink wat discussie op. ,,Er
moet misschien efficiénter geëvalueerd worden, zeker niet méér",
vond voorzitter Ma-rion van Beurden van Buurtplatform Bennekel
Belang.

,,Burgerparticipatie lijkt ook in
Eindhoven steeds meer een doel

op zich te worden, in plaats van
een middel om de vraag uit de

do van Gent van Stichting Woensel-West daar aan toe.

Uit de discussies naar aanleiding
van andere stellingen bleek verder

onder meer dat meer verantwoordelijkheid voor de burger niet automatisch als een 'ordinaire bezuini
gingsmaatregel' moet worden gezien. ,,Het heeft zeker niet altijd
met geld te maken. Je kunt tien
miljoen euro in een wijk stoppen
maar als de inwoners zelf hun verantwoordelijkheid niet nemen
werkt het sowieso niet", benadrukte Marion van Beurden.

De aanwezigen gingen aan he1
eind van het rondetafelgespreli
graag in op de uitnodiging van
Fiers om suggesties té doen waar-

door Eindhovense buurten van
kaars ervaringen kunnen leren.
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