04 juni 2016 , pag. 20

ACHTERGROND

‘Geen boodschappenlijst
voor de burgemeester’
Op 6 juni 2015 schoven 700 Groningers tijdens de G1000
Burgertop rond de tafel om mee te denken over hun stad.
Wat heeft dit burgerinitiatief een jaar later opgeleverd?
ANITA PEPPING

krijgt de kans om de agenda voor de stad te bepalen.’ Die woorden stonden
in de begeleidende brief van burgemeester Peter den Oudsten van Groningen, meegestuurd met de uitnodiging aan Stadjers om vooral mee
te praten tijdens de G1000 Burgertop, vorig jaar juni.
Het initiatief was niet van de burgervader - juist niet – maar van een
stel ‘aanjagers’: dertigers uit Groningen die elkaar kenden via Twitter. Zij
wilden naar Belgisch voorbeeld zoveel mogelijk burgers bij elkaar aan
tafel zetten om te brainstormen
over hun stad. Niet om te klagen,

maar om constructief stadse ideeën
en oplossingen te verzinnen.
Wegblijven bij een Wij-Zij-gesprek, wilden de initiatiefnemers
Wieke Paulusma en Marian van
Voorn. ,,Het gesprek tussen burgers
en instanties is volledig weggeorganiseerd. Nu blijkt ineens dat we als
burger flink wat invloed kunnen
hebben als we de dialoog maar aan
gaan.”
Zo schoven 700 Stadjers bij elkaar
aan tafel en aan het eind van de dag
waren er ideeën te over om verder
mee te gaan. De diepenring als ontmoetingsplek, het ontwikkelen van
een buurtapp, het verfraaien van de
wijk met leefstraten, het opzetten
van een kleine G1000 in de wijk on-

der de naam W100; het zijn zo een
paar voorbeelden die afgelopen
maanden concreter werden. Voor
het experiment om in januari een
coöperatieve wijkraad te starten
met daarin burgers en raadsleden,
was het evenement ook belangrijk.
De Burgertop is nooit bedoeld als
alternatief voor de gemeenteraad,
maar wordt door de organisatoren
gezien als een manier om draagvlak
te genereren. Niet alles wat is bedacht heeft tot een concreet plan geleid, maar dat lijkt alleen criticasters
te storen. Het gesprek is op gang gebracht en daar was het om te doen.
Zondagavond is op de website
www.g1000groningen.nl het jaaroverzicht te zien van de Burgertop.
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,,Ik zat op de Burgertop vorig jaar aan
tafel met studenten en bewoners uit
verschillende buurten. Niet als wethouder, maar als Stadjer. De studentenoverlast werd besproken, maar in
plaats van te roepen dat de wethouder cq de gemeente het maar moet
oplossen, werd nagedacht hoe je de
situatie zelf kunt verbeteren. In de
Schildersbuurt is mede daardoor het
idee ontstaan om burgers op bezoek
te laten gaan bij studentenvereniging
Vindicat. En wat blijkt: als je in gesprek gaat dat dan pas de redelijkheid
ontstaat. Er is meer onderling begrip
en er komt meer draagvlak. Dat hebben we ook nu weer als politiek kunnen leren van de G1000. Burgers
hebben geen boodschap aan partijpolitiek gesteggel en het lijkt wel of we
met z’n allen verleerd zijn om de
dialoog te voeren. Ik was onder de
indruk van de brede kijk van de 700
Burgertop-deelnemers. Niet bezig met
het eigen belang maar met de omgeving en dat leverde allemaal ‘cadeautjes’ op. Die moeten de mensen vervolgens zelf uitpakken in plaats van
een boodschappenlijstje bij de burgemeester neer te leggen. Zo zie je
steeds meer initiatieven ontstaan;
zoals de leefstraten in de stad waar
burgers hun buurt verfraaien omdat
ze het belang van het openbaar groen
hoog hebben en daar zelf iets aan
willen doen. Dat besef wordt sterker
als je daar met elkaar over praat.’’

,,De energie en de sfeer onder de 700
deelnemers heeft diepe indruk op me
gemaakt. Ik was vanaf het begin
betrokken bij de Burgertop en heb ook
gesprekken gevoerd in Amersfoort
waar ze zoiets al eerder organiseerden. Daar merkte ik dat het veel meer
vanuit onvrede was ontstaan, net als
in België waar het idee vandaan
komt. Wij wilden juist een positievere
sfeer waar burgers met bestuurders
en ook ondernemers in gesprek konden gaan. Ik word dus helemaal blij
als ik hoor dat er vriendschappen zijn
ontstaan tussen mensen die elkaar
anders nooit hadden ontmoet. Als
burger heb ik eerlijk gezegd ook nooit
bedacht dat je zoveel invloed kunt
hebben op ontwikkelingen in je eigen
stad. Natuurlijk kun je roepen dat de
vereniging van eigenaren het burenconflict maar moet oplossen, maar je
kunt er ook aan denken om zelf de
buren even in te seinen als je een
feestje geeft. Ik ben blij dat op de dag
zelf 184 deelnemers spontaan aanboden om verder te werken aan de
bedachte initiatieven en dat we nog
vier vervolgbijeenkomsten hebben
gehad. Niet alles komt van de grond,
omdat het best ingewikkeld is om met
vreemde mensen iets te organiseren.
Dat is niet erg, er is een gesprek op
gang gekomen. Geen idee of er een
vervolg komt. Voorlopig focussen we
op de plannen die vorig jaar zijn
bedacht.’’

,,Een collega-raadslid die ook op de
G1000 was, sloeg de spijker op z’n
kop toen hij zei: ‘Wieke, hier praten
700 mensen met elkaar over hun
dromen en ideeën, maar dat zijn
totaal andere onderwerpen dan wij
bespreken op het stadhuis’. In de
toenadering met burgers hebben wij
als politici dus nog flink wat werk te
verzetten. Heel vaak komen wij in
beeld als burgers boos of ontevreden
zijn en nu was er een gesprek met
mensen die mee willen denken. Natuurlijk kun je zeggen dat de Burgertop elitair is en geen goede afspiegeling van de samenleving vormt, maar
het heeft wel een gesprek op gang
gebracht tussen mensen die elkaar
anders nooit waren tegengekomen. Ik
durf zelfs te beweren dat de G1000
de Groningers dichter bij elkaar heeft
gebracht. In januari starten we in de
stad met de coöperatieve wijkraad,
naar Engels voorbeeld, met daarin
burgers en raadsleden. De voedingsbodem daarvoor ligt bij de Burgertop.
De G1000 heeft een kentering gebracht, er is een nieuw gevoel ontstaan: ‘Wauw, ik heb wel degelijk
invloed’ in plaats van ‘ik bel wel even
met de gemeente als er iets mis is’.
Als raadslid ben ik er nu wel achter
gekomen dat niet iedereen vanzelf in
de eigen-initiatief-stand komt te staan
en dat er nog heel wat tijd en energie
voor nodig is om dat samen te veranderen.’’
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