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Nleuwe samenwerken nrll grotere betrokkeíheld gemeenteraad
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Amersfoorters horen,
zien en spreken raadsleden veelte weinig, vinden vijf politiek geëngageerde
Amersfoorters. Het gevolg is dat burgers zich interesseren noch inzetten
voor de stad. Om het tij te keren komen
de vijf met een inltiatiet: Het Nieuwe
Samenwerken.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld
plannen rond de Wagenwerkplaats,
waar kleine en creatieve ondernemers een plek hebben gekregen in
afivachting van woningbouw en de
inrichting van het waterwingebied
in Liendert, stelt Stubbé. ,,De raad
heeft hier tot nu toe nog geen echte
rol in gespeeld. De projecten zijn bekend, raadsleden spreken er met
waardering over, maar het zou nog
beter zijn als de raadsleden zelf
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Niet voor niets hebben de vijf, Carla
Hartog, Roelie Norp, Gerard Chel,

Het Nieuwe
Samenwerken

Peter de Langen en Theo Stubbé, ge-

poseert onder

kozen voor het Amersfoortse kuristwerk De Stier als syrnbool voor hun
initiatief. Het imposante, stalen dier
bij de rotonde op de hoek van de
Kamp en de Flierbeeksingel heeft
immers zijn bestaansrecht te dan-

ken "aan een 'samenwerking van

De Stier.
Boven, vanaf
links, Hoelie
Norp en Peter
de Langen.
Voor: Gerard
Chel, Theo

alles en iedereeni
En dat is precies waar het gezel-

Stubbé en
Carla Hartog.

schap

in Amersfoort naartoe wil.

,,Nadat de houten versie in 2009 in
brand was gestoken, vond iedereen
dat heel erg," vertelt De Langen.
,,Het leidde ertoe dat iedereen, van
de wethouder tot burgers, bedrijven
en raadsleden, zic}l. spontaan zijn
gaan bemoeien met een oplossing.
Toen het nieuwe, stalen kunstwerk

af was, werd het exemplaar door
\aar z'n nieuwe

evenzovele mensen

plek getrokken."
Op deze manier zou het vaker
moeten, vinden de initiatiefnemers,

die allen nauw betrokken zijn bij

HOOGSTE TIJD
En dus is het volgens het comité de
hoogste tijd voor verandering. Het
toverwoord: netwerken.,,eoor deel
te nemen aan netwerken, de samenwerking met elkaar aan te gaan en
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(grote) projecten in de stad. Want

gemakkelijk tot stand, vinden zij,

omdat er geen goede samenwerking
bestaat met de gemeenteraad. ,,De
gemeenteraad is tê passief, een afstandelijke luisteraar in plaats van
een actieve deelnemer aan de dialoog," stelt De Langen. ,,Het is eenrichtingsverkeer, waardoor burgers

I

deelnemen aan dit soort projecten.,'

PETRAEUS

nog te vaak komen plannen niet zo

ry

zich niet meer interesseren en inzetten voor de stad." Zo komt het volgens Theo Stubbé, die zelf als bewoner betrokken is bij de ontwikkeling

van de Kersenbaan tussen A2B en
de binnenstad, regelmatig voor dat
burgers uitgebreid over plannen
hebben nagedacht, maar dat het

toch tot niets leidt, omdat de gerneenteraad te laàt bij de plannen

betrokken raakt.,,Wij hadden als bewoners samen met ambtenaren en
het college van burgemeester en
wethouders na anderhalfjaar een

plan op tafel liggen. Maar de

ge-

meenteraad besloot toch dat het an-

ders moest. Al onze inspanningen
bleken voor niets geweest. Zo wordt
er een tegenstelling gecreëerd die er
niet had hoeven zijn."

nieuwe initiatieven te ontplooien,
eryaren ambtenaren en raadsleden
zelfhoe de vork in de steel ziLl, zeg|
Norp. ,,Waaraan heeft een wijk behoefte? Wat zijn voor het bedrijfsleven relevante zaken? Het Nieuwe
Samenwérken roept de gemeenteraad op om als gelijkrvaardige partners en in harmonie, naast elkaar in
plaats van tegenover elkaar, te werken aan de toekomst van de stad,
met respect voor de rol van de raad
als besluitvormer."
Na de zomer houdt het burgerini-
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tiatief een conferentie. Volgens

Stubbé hebben alle fractievoorzitters van de Amersfoortse partijen
enthousiast gereageerd.
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