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Casus Doetinchem 

Wat is de rol van de gemeente en hoe ver gaan we daarin? Op welke wijze kunnen we 

burgers betrekken bij invulling van braakliggende terreinen ten behoeve van groen/voedsel? 

Willen wij zelf niet te graag? Wat is onze taak/rol en hoever zouden we moeten gaan? 

Onderliggende vragen 

 Moeten we als overheid initiërend of faciliterend, proactief of reactief opstellen bij 

stadslandbouw projecten? 

 Op welke wijze kunnen we stimuleren en initiëren? 

 Hoe kan ik in wijken en buurten meer initiatieven tot stand brengen die de sociale cohesie 

versterken? 

 Hoe kan ik het stedelijk uitloop gebied aantrekkelijk maken voor inwoners? 

 Wat is de rol van de overheid bij het ondersteunen van particuliere initiatieven? 

 Wat verwacht je van burgers? 

 Wie zijn ‘burgers’? 

 Wie zijn trekkers? 

 Wat is de rol van maatschappelijk ondernemers? 

 Hoe ontstaat er een beweging? 

Herformulering vraag 

Hoe stimuleren en ondersteunen we als gemeente particuliere initiatieven? 

Suggesties 

 Maak inzichtelijk waar behoefte aan is bij de bewoners? 

 Mogelijk door inzet wijkteams/dorpskernen, tegelijkertijd de vraag of dat het juist 

instrument is. 

 Oplossingen/initiatieven ophangen aan bredere doelstellingen 

 Bijv. Is er in een wijk behoefte aan meer veiligheid door sociale cohesie, kijk of je een 

buurttuin als middel in kunt zetten. 

 Maak gebruik van wat er al is  

 Maak inzichtelijk wat er al is en waar energie zit om een initiatief te trekken 

 Een actief netwerk van burgers/initiatief nemers en ambtenaren is van belang 

 Iets doen door een open kanaal te bieden (alles is mogelijk) 

 Initiatiefnemers in staat stellen om contact te vinden met de gemeente 

 Door bijv. een loket nieuwe initiatieven (knop op website), verantwoordelijke ambtenaar 

moet mandaat hebben om afdeling overkoepelend te handelen. Het loket moet 

optimaal dienstverlenend zijn en snel reageren (ook als zaken nog uitgezocht worden) 

 V.B. van Oost-Gelre: Innovatorsgroup, gaan uit van rollen ipv functies en zet in op 

kracht. Ontschotten staat centraal. 

 Berkelland vergelijkbare ontwikkeling door kerngericht werken en inrichten van 

facebookpagina. 

 SMART smoort, in staat stellen om low key te kunnen realiseren. 

 Op drie lagen verbinden (intern/intern, intern/extern, extern) 

 Zowel digitaal als fysieke plek waar dat kan. (vb. BS-22 in Oost-Gelre http://bs22.nl) 

http://bs22.nl/
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Adviezen 

 Nodig kritische inwoners actief uit om mee te denken 

 Kom achter je bureau vandaan. Zoek de burger op. 

 DOEN! 

 Ga zonder agenda of plan naar bewoners 

 Excursie met raad, naar buiten – actief hun netwerk gebruiken 

 Low key ruimte geven 

 Plek digitaal en fysiek voor het opzetten van initiatieven (van daaruit verder) 

 Weet welke achterliggende doelen er zijn en waar de raakvlakken liggen 

 Laat doel (voorlopig) los 

 Netwerk buiten kennen 

 Loket regelen 

 Inrichten loket ‘nieuwe initiatieven’ 

 Op website een mogelijkheid bieden om initiatieven te melden, gevoed door 

wijkregisseurs, mogelijkheden, app, eigenaar en contactpersoon. 

 Inventariseer nog beter wat er al is, zodat je beter overzicht krijgt. 

 


