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Lokale democratie in ontwikkeling 
 

Hoe maken  

wij  

onze samenleving? 

Welke nieuwe rollen geeft dat 

voor burgemeester, 

wethouders, ambtenaren en 

gemeenteraad? 

Hoe gebruiken we  

het volledige potentieel  

van de samenleving? 

Initiatiefkracht inwoners 

Identiteit van de kernen 

Het grote geheel 

Verbinden 

Hoe kunnen we  

de lokale democratie in  

een nieuw beeld vatten  

en publiek maken? 

Zeggenschap wijken en dorpen 

Met elkaar oplossen 

Zoeken naar sleutelfiguren 

Zelf uitvoeren van taken 

Beweging vanuit de kernen 

Netwerken bouwen 

Verhalen delen 

Vier stemmen 

inwoners-ondernemers-

maatschappelijke organisaties- 

overheid 

Kaders opnieuw uitvinden 

Leren van elkaar 

Wederkerigheid in gemeenschap 
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Bijeenkomst Wij maken het Gooi  
 
Op vrijdag 28 september hebben wij als enthousiaste groep bewoners uit de verschillende gemeenten in 
het Gooi, een bijeenkomst gehouden over lokale democratie.  
 
Ons uitgangspunt voor lokale democratie is dat we als bewoners zelf de samenleving zijn, bouwen aan onze 
dorpen, initiatieven nemen en investeren in actuele thema’s.  
 
Voor deze middag hebben we naast zoveel mogelijk bewoners ook burgemeesters, wethouders, 
gemeenteraadsleden en ambtenaren uitgenodigd.  
 
Deze bijeenkomst waren we te gast in de burgerzaal van Raadhuis Hilversum.  
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Impressies vanuit de gemeenten  
We zijn de middag begonnen met impressies vanuit de verschillende gemeenten in het Gooi en hebben 
laten zien wat bewoners allemaal doen en met elkaar neerzetten aan lokale democratie 
 
Wijdemeren – Energie vanuit de kernen, Anne-Marie Poorthuis 
 

Verschuiving van vraagstukken van representatie, 
stemmen en besluitvorming naar vraagstukken van zelf-
organiseren van samenleving en een actieve rol 
burger/bewoner. Drie voorbeelden van zelf-organiseren 
van samenleven uit verschillende dorpen. We kijken naar 
het versterken van gemeenschap, het nemen van 
initiatieven, creëren en benutten van mogelijkheden en 
het afstemmen van rollen. Afstemming en samenwerking 
tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke 
schakels, overheid/politiek rond actuele maatschappelijke 
thema’s, ieder vanuit een eigen rol. 
 

 
 
Laren – Het ‘borrelt’ in Laren, Liselotte Smorenburg  
 

Een eerste verkenning van lokale burgerinitiatieven in 
Laren laat zien dat er voor een dorp veel initiatieven 
zijn.  Veelal cultuur/cultuurhistorie, ook wel op andere 
terreinen zoals sociale cohesie/welzijn. Het bruist op die 
thema's in het dorp en het borrelt op andere thema's, 
zoals duurzaamheid. Is er ruimte in Laren om buiten de 
feestelijke dominante thema's ook andere 
overkoepelende thema's samen te laten bruisen via 
burgerinitiatieven? Zo ja, hoe kunnen we dat voor elkaar 
krijgen? Hoe kunnen wij als burgers van Laren op actuele 
thema's elkaar vinden en krachten bundelen? Kan de 
lokale overheid (in bijzonder de burgemeester) een rol 
spelen bij deze vragen? 

 
Huizen – Huizen Bruist, Karin Rienstra 
 

Huizen Bruist is een initiatief van een brede groep mensen 
in Huizen. Ontstaan vanuit het DNA van Huizen en het 
daaruit voortvloeiende DNA-café. Het doel van Huizen 
Bruist is verbinden. Het verbinden van mensen, van 
initiatieven, van de historie en de toekomst om Huizen 
levendiger en inclusiever te maken. De eerste stap was om 
zoveel mogelijk initiatiefnemers op zowel cultureel, 
maatschappelijk, sociaal en duurzaamheid bij elkaar te 
brengen. Om elkaar te leren kennen en te ontdekken waar 
samenwerking of versterking mogelijk is. 
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Blaricum – WaterOverlast, Henk Meijer 
 

Een flink aantal bewoners in Blaricum Bijvanck hebben al  
ongeveer 10 jaar last van wateroverlast in de kruipruimtes 
en zelfs ondergelopen kelders.  Vooral na een paar dagen 
heftige regenval manifesteert zich dit. Omdat de 
gemeente hier ook zorgplicht heeft, hebben de bewoners 
aan het plein de Lepelaar een werkgroep “wateroverlast” 
opgericht en begin dit jaar tijdens een Ronde Tafel 
Gesprek(RTG)  ingesproken om dit probleem aan de Raad 
en de wethouder  voor te leggen. Vrij snel zijn een aantal 
gesprekken gevoerd met de betrokken ambtenaren en de 
gemeente is samen met het waterschap een onderzoek 
gestart naar de mogelijke oorzaken. Ook zijn er weer 
vervolggesprekken gevoerd met de werkgroep. 

 
Hilversum – Breng overheid en bewoners bij elkaar, Frank du Mosch  
 

Gemeenten staan voor een nieuwe realiteit. Er worden 
steeds meer landelijke taken bij hen neergelegd. En dat 
vraagt om een andere manier van besturen. Niet alleen 
luisteren naar burgers, maar samenwerken. 
Burgerparticipatie is geen luxe meer, maar noodzaak. 
Burgers en gemeenten trekken samen op. Locali is een 
app waarmee bewoners en hun buren ideeën voor de wijk 
delen met de gemeente en andersom. Je gaat samen met 
het plan aan de slag. 
 
 

 
Gooise Meren – Initiatiefkracht en Gemeenschapszin, Peter van der Vliet  
 

Initiatiefkracht en gemeenschapszin als motor van de 
ontwikkelende democratie. Er is net als in andere maat-
schappelijke domeinen een fundamentele ontwikkeling 
gaande die systemen en wie we zijn als mensen raakt. 
‘Repareren’ van de democratie is onvoldoende. Met 
initiatiefrijke inwoners en ondernemers ontwikkelingen 
aanjagen is een faciliterende taak van de overheid. 
Burgerinitiatieven vragen een nieuw evenwicht tussen de 
vier stemmen in de stad: inwoners, ondernemers, 
organisaties en gemeente. Een gezamenlijk leerproces.        
Ontwikkelende bewoners en verbonden gemeenschap-

          pen. Ruimte voor eigen identiteit binnen kaders. En wat is 
          de sturingsbehoefte dan?  
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Tafelgesprekken per gemeente 
Geïnspireerd door de impressies hebben we per gemeente een tafelgesprek gevoerd rond de vraag:  
Wat nodigt ons als inwoners uit om de eigen samenleving te maken? 
We hebben de tafelgesprekken afgerond met een zin die uitdrukking geeft aan waar we staan als inwoners 
in onze gemeente.  
 

Blaricum 
 

Initiatief belonen met  
co-creatie door gemeente 

successen maken en laten zien 

Wijdemeren 
 

Persoonlijk contact  
maakt  

de (dorps)gemeenschap 

  
Laren 

 
Streven naar laagdrempelig  
digitaal en fysiek platform  

voor burgerinitiatieven 

Gooise Meren 
 

Samenwerken  
aan 

samen werken 

  

Hilversum 
 

Laat mensen regelen  
wat ze zelf kunnen regelen 

Huizen 
 

Initiatieven van onderop  
verder helpen faciliteren 
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Het burgemeestersgesprek 
 

  
 
De burgemeesters van de gemeenten in het Gooi waren uitgenodigd om met elkaar en met Frank du 
Mosch, journalist als moderator het gesprek te voeren over lokale democratie. Het gesprek begon met een 
inleiding van Han te Heegde, burgemeester van Gooise Meren die de relatie legde met de bijeenkomst van 
begin dit jaar over nieuwe ontwerpen voor de lokale democratie (zie verslag februari 2018).  
 
Vraag aan de burgemeesters was om boegbeeld te zijn voor de lokale democratie en ruimte te scheppen 
voor het gesprek tussen de verschillende stemmen in de samenleving, met name tussen bewoners, 
overheid en politiek. Vragen die daarbij opkomen zijn:  
 
Hoe kunnen burgemeesters de rol van boegbeeld concreet maken? Wat doe je dan als burgemeester en wat 
niet? Hoe creëer je ruimte voor bewoners om op eigen wijze met de overheid en de politiek in gesprek te 
zijn? Hoe word je hoeder van de gemeenschap en help je overheid en politiek om gevoel te krijgen bij een 
dienende rol aan de gemeenschap en het versterken van de bestuurlijke kracht van de burger?  
 
 

    
  

   
 

Belangrijke uitkomst van de middag is de behoefte om met elkaar te leren, als regio te blijven uitwisselen 
en lokaal tot concrete werkwijzen te komen. Han ter Heegde bracht als voorbeeld de initiatieventafel van 
Gooise Meren in. Deze inspireert direct andere gemeenten om verder te ontwikkelen. Hoe kunnen de 
verschillende stemmen (bewoners, ondernemers, maatschappelijke schakels en overheid) daarin een op 
elkaar afgestemde rol spelen?   
Komende maanden willen we focussen op concrete handvatten voor samenwerken vanuit bewoners aan 
de lokale democratie. Een mooie focus voor de volgende bijeenkomst over lokale democratie op 
vrijdagmiddag 25 januari 2019.  
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