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Meer werkg roepen en evaluatie'

AMERSFOORT. De eerste conferentie van Het Nieuwe

Samenwerken verraste gisteien'met een'volle bak'.
De gespreksronde vond plaats met medewerking van
politici en veel hetrokken burgers. Na uitgebreid overleg kwamen de'concrete voorstellen': het instellen
van méér werkgroepen en evaluatiemomenten.
JEA$ES{ MË WAN.K
Medeorganisator Gerard Chel was
aangenaam verrast door de belangstelling. ,,Ik hoor van allerlei kanten
dat nog nooit eerder in Amersfoort
een dergelijke bijeenkomst door zo-

rdspect. Annemarth Idenburg van
de \iletenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid vond dat er'open
plekken moesten worden gecreëerd
'om in te spelen, te denken en te

veel politici, ambtenaren en burgers

dromen',

is bezocht. We ontvangen twintig
raadsleden, drie wethouders, burgemeester Bolsius en zestien ambtenaren."

'Het Nieuwe Samenwerken] een
initiatief van vijf betrokken burgers,

wil een nieuwe samenwerking tussen burgers en politiek. Dit om te
voorkomen dat de stem van de burger niet wordt gehoord.
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STIER
Heel concreet daarentegen was het
interview van gespreksleider Guido

de Wijs met de kunstenaar Thijs
Tlompert en zijn steun en toeverlaat
Marisja Smit over De Stier, die het
beeldmerk van Het Nieuwe Samenwerken gaat worden.
Het koppel vertelde nog eens hoe
de aanvankelijk houten stiei na
brandstichting kon terugkeren op
de rotonde, op aandringen van omwonenden en met steun van de gesamenwerken'
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te brainstormen aan de handvan di-

Eiespreksleider Guido de Wijs (links) interviewt kunstenaars Thijs Trompert en Marisja Smit over de totstandkoming van De Stier; Het Nieuwe Samenwerken 'avant la lettre'. rcro sASKTA BEFDENTs vAN BEFLEKcTv
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Zo'nl2o mensen lolramen even na
het middaguur bijeen in de Hoge-

verse'casussen'. Tot de kwesties behoorde'De Ronde'; de wekelijkse in-

spreekavond waarbij burgers hun
mening kunnen geven. Al snel werd
opgemerliit dat de inspreekavond al-

school van Utrecht bij het Eemplein.
Daarwaren eerst lezingen vol goede
bedoelingen. De nationale ombuds-

tijd op

man Alex Brenninkmeijer benadnrkte het hplencr van wpderziids

gevolg dat de insprekers geregeld
nnhtpr de fciten eanlnnen

dinsdag valt, terwijl de
meeste raadsfracties uitgerekend op
maandagavond vergaderen. Met als

Ook, zo zei Chel al vooraf, hebben

politici de neiging om na het aanhoren van de insprekers ijverig onder-

ling in overleg te.gaan, terwijl

ze

daar de rest van de week al genoeg
tijd voor hebben.
Nog een casus: het bestemmingsplan Hogewegzone, dat voorziet in
de sloop van honderdvijftig oude en
de bouw van achthonderd nieuwe
woningen. Omwonenden, verenigd

in'Samenwerkende Groeperingen

T.eefheer Amprsfoort' /SêLA)

\ilaren tegen en stapten uiteindelijk
naar de Raad van State. Maar de gemeente kreeg haar zin, de plannen
worden uitgevoerd en thans wordt
hierLoe grond onteigend.

meente ter hand neemt. Een werkgroep, die de toegankelijkheid van
de gemeente maandelijks.evalueert.
Een'marktplaats' voor ideeën waar-

van de ambtenarij er elke maand
ééntje adopteert.

WERKGROEPEN
De aanbevelingen van de zes werkgroepen, aan het eind van de mid-

dag, waren aan de voorzichtige
kant.'In het kort: het instellen van
een

werkgroep die 'de transparentie

en de commrrnieatie' vsn de

se-

Het bijna voltallige college zegde
toe dat de initiatiefnemers over enkele weken mogen komen praten,
om de bevindingen tot dusverre ook
nog eens te evalueren. Wie van vergaderen houdt, hoeft zich niet te
ver"vel en

