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ONVERWACHT GROTE BELANGSTELLING VOOR HET BURGERINITIATIEF 
 
KLEINE HONDERD AMERSFOORTERS 
PRATEN OVER NIEUWE SAMENWERKEN 
 
AMERSFOORT - Bijna honderd Amersfoorters praten op vrijdag 14 september over Het Nieuwe Samenwerken. 
Op zo'n groot aantal deelnemers had het Burgerinitiatief niet gerekend. ,,Wij waren al blij met vijftig 
aanmeldingen'', aldus een van de initiatiefnemers, ,,dat het er bijna twee keer zo veel worden, heeft ons 
overvallen. Maar het betekent wel dat het onderwerp erg leeft in de stad.'' 
 
Het Burgerinitiatief organiseert op vrijdag 14 september een rondetafelconferentie waar onder meer de Nationale 
Ombudsman en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid inleidingen verzorgen. Onder leiding van 
dagvoorzitter Guido de Wijs praten vele lokale instellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar over dat 
nieuwe samenwerken. Met name wordt gekeken naar een andere vorm van samenwerken tussen de bewoners van 
de stad en het stadsbestuur. ,,Niet alleen in de stad, maar gelukkig ook op het stadhuis heerst de opvatting dat er 
iets moet veranderen. Dat we het met z'n allen samen moeten doen, dat de overheid meer vertrouwen moet 
krijgen in de burger en dat de politiek meer aan die burger moet durven overlaten.'' 
 
De vijf initiatiefnemers van het Burgerinitiatief zijn blij met de enorme belangstelling voor de conferentie al heeft 
hen dat wel in problemen gebracht. ,,We hebben inderdaad alle zeilen moeten bijzetten om deze onverwacht grote 
toeloop in goede banen te kunnen leiden. Daar zijn we in geslaagd, in plaats van vijf werkgroepsessies houden we 
er nu tien, om maar iets te noemen. Gelukkig werkt de Hogeschool Amersfoort enorm mee, ze sponsoren bij 
voorbeeld de vergaderzalen, en dat maakt het voor ons weer een stuk makkelijker.'' 
 
Niettemin zijn de organisatoren teleurgesteld dat de animo voor de conferentie onder de gemeenteraadsleden niet 
bijster groot is. ,,Tot op heden hebben zich helaas slechts 8 raadsleden gemeld, vier fracties hebben zelfs helemaal 
nog niets van zich laten horen. Dat is jammer, want een van de aanleidingen achter het Nieuwe Samenwerken is 
nu juist de onzichtbaarheid van de gemeenteraad te doorbreken. Wat dat betreft bewijst de conferentie helaas nu 
hoe hard dat nodig is. Maar we hebben nog 1,5 week te gaan en wij gaan ervan uit dat de raad inziet dat het 
belangrijk is op 14 september aanwezig te zijn. Het college van burgemeester en wethouders komt in ieder geval 
gelukkig wel met een delegatie.'' 
(Info: www.hetnieuwesamenwerken.net)  
 


