BEWONERSPARTICIPATIE
Bewonersparticipatie houdt in dat bewoners mee praten en beslissen over hun eigen leefomgeving. Deze kenniskaart geeft een overzicht van de verschilende manieren waarop dat kan. Ook
zijn er tips over hoe jij als inwoner kunt bijdragen aan de leefbaarheid van je eigen omgeving.

DOE-DEMOCRATIE
BEWONERSINITIATIEF
Een bewonersinitiatief
wordt vaak ondernomen
voor voor je eigen straat
of buurt. Het is vaak informeel, tijdelijk en opgezet
met andere bewoners

DORP- / WIJKNIVEAU
Bij een initiatief op dorp- of
wijkniveau nemen bewoners taken van de gemeente over. (zie Right to Challenge).
Deze initiatieven organiseren zichzelf in breder verband, zijn lange termijn en
beschikken over geld.

Een groep bewoners gaat zelf aan de slag
om hun eigen omgeving te verbeteren.
Bijvoorbeeld een bankje timmeren
op burendag of elke week koken
voor ouderen.

Een groep bewoners vormt een vaste groep om
hun eigen omgeving te verbeteren.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Wijk- of dorpsraad
- Beheer sportcomplex
- Groenonderhoud
- Energietransitie in eigen wijk

Wat levert het op?
• Door bewoners, niet over
bewoners
• Het is op maat
• Het geeft voldoening
Valkuilen
• Organisaties en mensen
veranderen langzaam
• Hoe hou je het vol?
• Is het erg dat het altijd
dezelfde mensen zijn?

MAATSCHAPPELIJKE DEMOCRATIE
Praat en beslis mee met de
gemeente
Gemeentes zoeken nieuwe manieren om
bewoners mee te laten praten met hun
besluiten.
Nieuwe vormen van afstemming met:
- Gemeenteraad
- Ambtenaren
- Wethouders

Praat mee in het bestuur van een organisatie

Voorbeelden
Cliëntenraad, Ouderraad van school,
Huurdersoverleg en WMO raad
Tips
Er zijn organisaties die advies of
ondersteuning kunnen geven (bv. Leefbaar-

heidsalliantie Gelderland, LSA, Pakhuis de Zwijger.of lees
eens de publicatie dorps en wijkdemocratie)

Burgerbegroting
Bewoners beslissen zelf over hun
wijkbudget

CHECKLIST

Voor succesvolle burgerparticipatie

Bewoners praten mee op een
speciale dag
- Burgertop
- Plattelands Parlement
- Referendum

Inwonerpanel
Een paar keer per jaar vul je een
vragenlijst in, meestal via internet.
Op deze manier laat je de
gemeente weten wat jij belangrijk
vindt.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
leefbaarheid.gelderland.nl of kunt u contact opnemen door
een mail te sturen naar vraag@leefbaarheidgld.nl

Zijn er voldoende mensen
betrokken en actief?
Kan iedereen meepraten:
is het open en toegankelijk?
Is er ruimte voor elke
mening?
Wordt er voldoende gecommuniceerd met alle partijen?
Wordt er ook gedacht aan de
lange termijn?
Worden het geld en de
energie zinvol ingezet?

