
Beste raadsleden, 
 
Zoals besproken in de commissie Samenleving van afgelopen 12 mei, stuur ik u ter informatie de 
concept Wegwijzer Initiatief en Participatie. Met als doel om een doorkijkje te geven van de 
uitwerking van de visie die geagendeerd staat voor de raadsvergadering in mei. Er is hard aan 
gewerkt en we hebben getracht om met de wegwijzer vanuit verschillen rollen en behoefte 
antwoord en tips te geven op mogelijke vragen over initiatieven en participatie. We hebben hierbij, 
naast onze eigen ervaringen, dankbaar gebruik gemaakt van ontwikkelingen in andere gemeenten en 
handreikingen van het Rijk. De vertaling hiervan naar de Heemsteedse samenleving vindt u terug in 
deze Wegwijzer.  
 
Ik wil benadrukken dat het om een concept gaat. De wegwijzer is nog in ontwikkeling, zowel op 
inhoud als vormgeving. Als het gaat om de vormgeving vind ik het nog belangrijk om hierbij te 
vermelden dat we op zoek zijn naar een meer interactieve vorm waarbij men vanuit 1 overzicht 
doorklikt naar de verschillende onderdelen. Op basis van de behoefte die de gebruiker heeft. Het is 
dus niet de bedoeling dat je als gebruiker achter elkaar alle tekst door moet nemen. In deze concept 
wegwijzer zijn de geel gemarkeerde teksten klikbaar. Deze links sturen door naar andere pagina’s van 
de wegwijzer of naar externe websites. 
De maanden juni en juli benutten we om input op te halen bij u, een aantal inwoners die eerder 
geïnterviewd zijn over participatie, een aantal deelnemers van ‘Wij maken Heemstede’ en een aantal 
ambtenaren. We nodigen u dan ook uit om voorafgaand aan de bespreking van de Wegwijzer als B-
Stuk in juni, alvast uw input te leveren. Dit kan als reactie op dit bericht per mail of door contact op 
te nemen met Marieke Boor. We hopen op deze manier samen tot een wegwijzer te komen die bij 
Heemstede past.  
 
De concept wegwijzer die u in juni ontvangt zal, gezien de aanlevertijd voor de commissie van juni, 
dezelfde zijn als het concept dat u nu van mij ontvangt. Uiteraard gaan wij in de tussentijd wel 
gewoon verder met het doorontwikkelen van de wegwijzer en benutten hierbij de input die wij bij u 
en anderen ophalen. 
 
De definitieve wegwijzer wordt u in september ter vaststelling aangeboden. Daarbij nog wel de 
opmerking dat een dergelijke wegwijzer natuurlijk nooit écht definitief is. De toolbox met 
participatievormen zal blijven groeien (getuige ook de nieuwe ideeën die tijdens de coronacrisis in 
den lande ontstaan), de samenleving zal blijven veranderen en ook wij als overheid blijven ons 
ontwikkelen. We moeten daarom ook vooral aan de slag met de wegwijzer en ontdekken hoe het ons 
helpt, welke nieuwe inzichten ontstaan en wat we in de toekomst nog moeten aanpassen. 
 
Sjaak Struijf 
 
 
 
 
 
 
 
 


