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VOORWOORD 
Graag bieden wij u de allereerste nieuwsbrief van Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken aan. Sinds de 
zo succesvol verlopen conferentie van vrijdag 14 september is er veel gebeurd. Eerder ontving u van ons  de 
verslagen in tekst, foto en video van de conferentie. Deze zijn uiteraard ook terug te vinden op onze website 
www.hetnieuwesamenwerken.net. Velen van u hebben de laatste weken naar de actuele stand van zaken 
gevraagd. Bij deze daarover informatie. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt. U kunt 
ons bereiken door een mail te sturen naar: hetnieuwesamenwerken@gmail.com.  
Ons  initiatief  heeft  inmiddels  in  de  stad  heel  veel  losgemaakt,  zowel  in  directe  als  in  indirecte  zin. 
Veranderingen zijn op komst, alleen  is de weg daarheen wat  langer dan velen  (ook wij) hadden gehoopt. 
Critici  beweerden  dat  HNS  de  ‘zoveelste  praatgroep’  zou  worden.  Dit  jaar  laten  wij  zien  dat  zij  ongelijk 
hebben. Alleen:  samenwerken vereist  allereerst  samenpraten en daar  zijn wij  nu op diverse  fronten mee 
bezig. Met concreet resultaat – zie deze nieuwsbrief. 
Wij wensen u een voorspoedig 2013 met veel nieuwe initiatieven! 
 
Namens het Burgerinitiatief: Lia Bouma, Gerard Chel, Carla Hartog, Peter de Langen, Theo Stubbé. 

_________________________________________________________________________________ 
DE HOED OFFICIEEL VAN START 

 
 
Op de  foto: Staand vlnr Ted Kuiper  (hoofd communicatie gemeente),  Lucas Bolsius  (burgemeester), Will  van der Vlies  (nieuwe  raadsgriffier), Theo 
Stubbé & Carla Hartog (Het Nieuwe Samenwerken), Menno Tiggelaar (wethouder) en Lia Bouma (Het Nieuwe Samenwerken). Zittend vlnr Marianne 
van  Omme  (vertrekkend  raadsgriffier),  Han  Bekkers  (gemeentesecretaris),  Bertien  Houwing  (raadslid  D66),  Gerard  Chel  &  Peter  de  Langen  (Het 
Nieuwe Samenwerken), Raphaël Smit (raadslid GVV) en Aline Verhoef (griffie).  
(Foto: Saskia Berdenis van Berlekom) 

 
 
 
 

Op  dinsdag  18  december  kreeg  de  conferentie 
over  Het  Nieuwe  Samenwerken  (HNS)  van  14 
september  een  concreet  vervolg  toen de HOED – 
zeg  maar  de  paraplu  waaronder  initiatieven  mbt 
Het Nieuwe Samenwerken vallen – voor het eerst 
bij  elkaar  kwam.  De  naam  HOED  komt  van  ons 
verslag van de conferentie dat wij de titel ‘Van de 
Hoed  en  de  Rand’  hebben  meegegeven.  Onder 
voorzitterschap  van  burgemeester  Lucas  Bolsius 
werd stilgestaan bij het belang van ons initiatief en 
dat van anderen in de stad. Duidelijk werd dat de 
gemeente  inziet dat haar rol verandert en dat die 
van de inwoners groter wordt. 



  

 

In de HOED werd onder meer opgemerkt dat  ‘HNS ook een vliegwiel  is voor andere veranderbewegingen die 
zich  in  en  buiten  de  stad  en  het  stadhuis  afspelen’.  En:  ‘Het  is  noodzakelijk  om  meer  draagvlak  voor 
besluitvorming te krijgen. De burger kan en wil meer meesturen.’ Citaten die ons uit het hart zijn gegrepen. 
Nog deze maand vindt een tweede bijeenkomst van de HOED plaats waar, gebaseerd op de uitkomst van de 
conferentie van 14 september, concrete zaken worden benoemd die nu daadwerkelijk worden opgepakt. 
__________________________________________________________________________________________ 
LIA BOUMA NEEMT PLAATS IN VAN ROELIE NORP 

Eén  van  de  initiatiefnemers  van  het  Burgerinitiatief,  Roelie  Norp,  heeft  om  persoonlijke 
redenen afscheid moeten nemen. Zij heeft helaas diverse activiteiten moeten afstoten ook 
om zo meer aandacht te kunnen schenken aan de Vrienden van het Waterwingebied, waar 
zij  eveneens  zeer nauw bij  betrokken  is.   Met een passend geschenkje hebben wij  Roelie 
bedankt voor haar inzet.  
 
Gelukkig  voor  ons  hebben wij  Lia  Bouma  bereid  gevonden  Roelie’s  plek  in  te  nemen.  Lia 
(foto links) is onder meer actief voor het Platform Amersfoort Duurzaam. 

__________________________________________________________________________________________ 
WAT HEBBEN WE TOT NU TOE GEDAAN? 
Sinds  14  september  is  er  veel  gebeurd.  Zonder  onszelf  een  al  te  grote  pluim  te  willen  geven,  moeten  we 
vaststellen dat we met z’n vijven allesbehalve stil hebben gezeten. Vooral met ‘het stadhuis’ is op alle mogelijke  
niveaus,  persoonlijk  en  zakelijk,  formeel  en  informeel,  bestuurlijk  en  politiek,  vrijwel  wekelijks  contact  en 
overleg. Daarnaast werd HNS gevraagd deel te nemen aan diverse processen die alle tot doel hebben te kijken 
naar een andere vorm van samenwerken tussen de stad en het stadhuis. Twee voorbeelden: 
‐ Het Nieuwe Perspectief. Hierin schetst het college het toekomstig functioneren van de  lokale overheid. Een 
paar citaten hieruit: ‘Meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan de kracht van de stad met de overheid in 
een meer bescheiden rol.    (….) Ruimte geven door  los  te  laten zonder  in de steek  te  laten; door betrokken op 
afstand te zijn in plaats van bevoogdend dichtbij; door op wijkniveau aan te sluiten op wat daar de behoeften 
zijn  in  plaats  van  centraal  te  sturen  van  achter  het  bureau’.  HNS  heeft mee  kunnen  denken  en  praten  over 
onder meer  inhoud en aanpak van Het Nieuwe Perspectief. Het  is duidelijk dat dit naadloos aansluit op waar 
HNS voor staat. 
‐  Communicatiebeleid.  HNS  werd  uitgenodigd  deel  te  nemen  aan  een  speciale  De  Ronde,  waarin  met 
raadsleden,  communicatiedeskundigen  en  betrokken  inwoners  van  gedachten  werd  gewisseld  over  het 
gemeentelijk  communicatiebeleid.    Voor  HNS  relevant,  omdat  de  gemeentelijke  communicatie  op  de 
conferentie  van  14/9  nadrukkelijk  als  een  ‘verbeterpunt’  werd  genoemd.  Bedoeling  is  dat  het 
communicatiebeleid wordt geactualiseerd en inspeelt op actuele thema’s. 
___________________________________________________________________________________________ 

ENKELE ACTIEPUNTEN VOOR 2013 
 

* Aanzet voor ander participatie- en inspraakbeleid 
 

* Structurele ruimte en aandacht op stadhuis voor initiatieven 
uit de stad (inwoners & bedrijfsleven) 

 

* Verbreden van onze ‘achterban’ 
 

*  Nav raadsverkiezingen van 2014: bewerkstelligen dat partijen 
in hun programma’s inspelen op ‘het nieuwe samenwerken’ 

__________________________________________________________________________________ 
AMERSFOORTDATZIJNWIJ 
Ter  verwelkoming  van  de  150.000ste  Amersfoorter  is  het  initiatief 
‘Amersfoortdatzijnwij’  geboren. Op  de  gelijknamige website  kan  iedere  inwoner 
van de stad  iets over hem/haar achterlaten. Dat kan  in de vorm van een  foto of 
video.  Het  kan  een  persoonlijk  verhaal  zijn  of  een  bijdrage  over  een  initiatief. 
__________________________________________________________________________________________ 

Indien u deze nieuwsbrief niet op prijs stelt kunt u zich afmelden door dit aan de afzender te laten weten. 


