
Werkgroep ‘Samen tot besluiten komen’
De werkgroep ‘Samen besturen’ onderzoekt de inzet van ‘burgerfora’ als participatievorm voor de 
gemeente Heemstede. Voorbeelden daarvan zijn een burgerberaad of burgerforum. Tijdens de kick-
off meeting op 26 januari heeft de werkgroep de kenmerken en de voor- en nadelen besproken. Ook 
hebben we gediscussieerd over mogelijke onderwerpen. 

De werkgroep onderzoekt nu of het mogelijk is een voorstel te doen aan de nieuwe gemeenteraad 
een pilotproject te starten. In dit voorstel staan mogelijke thema’s, randvoorwaarden en te zetten 
processtappen. De werkgroep wil de vaart erin houden! Daarom staat op 9 februari alweer een 
volgend overleg gepland.  

Werkgroep ‘Samen aan de slag in de wijk’
In de werkgroep ‘Samen aan de slag in de buurt’ hebben gesproken over twee ideeën. Het hebben 
van een contactpersoon en een digitaal dorpsplein. 

Contactpersoon van de wijk (buurtverbinder) en contactpersoon van gemeente
We hebben in de werkgroep nagedacht over vragen als: Wat is de rol van deze buurtverbinder? Hoe 
heeft deze persoon contact met de gemeente? En vooral: hoe vind je deze buurtverbinders?
 In Haarlem bestaat het ‘Burennetwerk’. Daarin werken ze ook met buurtverbinders. 

Een paar leden  van de werkgroep nemen contact op met de mensen van dit ‘Burennetwerk’. Zo 
horen we van hen hoe zij in Haarlem deze buurtverbinders gevonden hebben. En hoe ze het netwerk 
daar hebben opgezet. Over die kennis en ervaringen praten we in een volgende bijeenkomst verder. 

Ontwikkelen van een digitaal dorpsplein 
Voordat we starten met een digitaal dorpsplein wil de werkgroep weten of daar behoefte aan is bij 
de inwoners. De buurtverbinder kan misschien een rol spelen in het ophalen daarvan. 
De werkgroep vraagt de gemeente op de website  www.wijmakenheemstede.nl alvast de verbinding 
te leggen met andere websites. Het gaat dan om websites die ook gericht zijn op ontmoeten en 
helpen. Dat is nog geen digitaal dorpsplein, maar het brengt al wel informatie samen op een centrale 
plek.

Werkgroep ‘Samen werken aan betere communicatie/de kunst van het ontmoeten’
Tijdens de werkgroep hebben we gesproken over hoe inwoners op een makkelijkere manier 
informatie kunnen vinden. Maar ook hoe zij de gemeente kunnen bereiken en aanspreken. Ideeën 
die we verder gaan onderzoeken zijn:
 het verlagen van de drempel voor inwoners om in te spreken in de raad;
 het organiseren van een ideeënbus of een spreekuur, waarbij we inwoners, ambtenaren en 

raadsleden via thema’s met elkaar in contact brengen.

Daarnaast doen we onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de website (waar staat wat en hoe 
vind je dat?). Maar ook kijken we naar waar inwoners nou echt informatie over willen. Ook gaan we 
aan de slag met hoe we besluiten van de gemeenteraad begrijpelijker kunnen schrijven. En hoe we 
die het beste kunnen communiceren naar de inwoners. 

http://www.wijmakenheemstede.nl/

