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Barth van Eeten geeft aan dat samenhang in wijken en buurten een prioriteit is in het thema Right to 

Callenge. Daadkracht van bewoners is vaak groot is zijn ervaring. Aanpak gericht op inhoud, hoe pak 

je het aan en wat kost het in die volgorde. Burgers zijn meer dan consumenten. Beter welzijn geeft 

minder zorgen.

Initiatieven van de Richtersweg worden door Aaf en Annette benoemd. Ontstaan met vuilnis nu naar 

cohesie in de wijk met jeugd en ouders. Voorbeelden zijn onder andere tijdens de ontmoeting 

benoemd zoals zaken uit Wolfheze, herdenking pad en popupplein.

Thijs Harmsen: Noemt ervaringen in Amsterdam WG-terrein en Ede. Zorg voor een loket binnen de 

gemeente en leg het proces aan burgers uit. Ruim obstakels in de communicatie uit de weg.

Kristel Jeuring; Zorg voor pijlers en fundatie, voor geld een dartboard met beleid en cohesie. Niet 

alles is te vangen onder Right top Challenge. Vaak wel als de gemeente een onderwerp al als 

speerpunt heeft. Anders is het zaak zaken toch op te pakken.

Conclusie 1; maak een loket met 1 coördinerend ambtenaar die een laagdrempelige entree vormt in 

het programma Right to Challenge. Dit naast de bestaande Raadsontmoetingen

Conclusie 2; met budgetten van de gemeente burgers meer laten doen. Vaak is dat goedkoper 

(voorbeeld van Eeten 25 %). Geef burgers budget en laat ze binnen de verantwoordelijkheid van de 

gemeentezaken uitvoeren.

Conclusie3; Zorg als gemeenteraad in de perspectiefnota dat Right to Challenge een plek krijgt. Draai 

eerdere besluitvorming van gemeente inzet die wegbezuinigd wordt terug. “Kennis en kunde, 

handen en geld dat is wat bij participatie telt ”(burgerredactie) Stel je als gemeente meer op als 

ondernemer en controleer en zet burgers daarvoor in. 

Conclusie 4. Herhaal deze bijeenkomst, communiceer er over en inventariseer als gemeentebestuur 

en raad alle burgerinitiatieven zodat er een over-all strategie ontwikkelt kan worden. 

Conclusie 5. Bepaal als raad met welke strategie Right to Challenge wordt opgepakt volgens de 

SMART-methode Specifiek, Meetbaar, Realistisch in de Tijd. Bepaal het totaal aan initiatieven en stel 

voor 1 jaar een coördinator aan vanuit de gemeente aan (of een burger met mandaat) om te bepalen 

wat de economische en management consequenties zijn voor de gemeente van alle initiatieven.

Jan Maarten Hensel, 12 juni 2019

Burger

PS, Dit verslag is op persoonlijke titel gemaakt, omdat ik vind dat als een raad dit onderwerp 

bespreekt er ook een vervolg dient te zijn en er duidelijk wat gedaan wordt met de resultaten van de  

ontmoeting. Om van dienst te zijn en de raad een aanzet te geven tot actie heb ik een aantal 

conclusies getrokken die ik graag aan de raad voorleg ter overweging. 


