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Onderwerp: Aanbieden notitie burgerparticipatie 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de Raadsvergadering van 9 november I. is de toezegging gedaan dat de Raad 

periodiek geïnformeerd zou worden over het project burgerparticipatie. Middels deze brief 

informeren wij u over de stand van zaken en ontvangt u de evaluatie van 

burgerparticipatietrajecten die de afgelopen anderhalf jaar in onze gemeente hebben 

plaatsgevonden 

De functie raadsadviseur burgerparticipatie is inmiddels ingevuld. De nieuwe medewerker 

gaat aan de slag met het concreet vertalen van de visie en het afwegingskader, zoals 

vorig jaar is vastgesteld. 

Daarnaast is eind maart 2021 de opdracht uitgezet om in de organisatie op te halen, wat 

de afgelopen tijd voor een burgerparticipatietrajecten in onze gemeente hebben 

plaatsgevonden. Waar staan we en wat doen we al? Bijgaand bieden we u deze 

inventarisatie aan, waarbij per afdeling een weergave van verschillende 

burgerparticipatietrajecten wordt gegeven in de periode van januari 2020 tot en met mei 

2021 in de gemeente Eijsden-Margraten. Daarnaast bevat deze notitie tips vanuit de 

organisatie en worden conclusies en aanbevelingen aangereikt 

Een rondgang door onze organisatie levert op dat op alle afdelingen van de gemeente 

Eijsden-Margraten het thema burgerparticipatie leeft en een rol speelt bij zowel het 

opstellen van beleid als bij de uitvoering van beleid en diverse projecten. Er hebben 6 

interviews plaatsgevonden met medewerkers die ruime ervaring hebben met 

burgerparticipatie in verschillende projecten en er zijn 12 digitale vragenlijsten uitgezet bij 

medewerkers die een rol hebben gespeeld in een specifiek burgerparticipatietraject. Dit 

heeft geresulteerd in de bijgevoegde evaluatie. 
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BURGERPARTICIPATIE EIJSDEN-MARGRATEN 

Burgerparticipatie is een begrip dat je op vele manieren kunt invullen. Die veelzijdigheid toont gelijk 

aan waar de uitdagingen en mogelijkheden van dit fundamentele thema liggen. Maar wat i 

burgerparticipatie precies? Burgerparticipatie is een vorm van samenwerking tussen inwoners en 

gemeente waarbij burgers, direct of indirect, de kans krijgen om invloed uit te oefenen op de 

ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid, projecten of plannen. De samenwerking kan 

worden geïnitieerd door burgers zelf, een maatschappelijke organisatie of door de gemeente. 

Op 29 september 2020 heeft de Raad twee documenten in het kader van burgerparticipatie 

vastgesteld, namelijk de visie op burgerparticipatie en het afwegingskader burgerparticipatie. Het 

vaststellen van deze twee documenten komt tegemoet aan de wens van de Raad om participatie 

actief op te pakken en het binnen onze gemeente meer ruimte te geven. 

Dit vraagt om een bewustwordingsproces voor de medewerkers van onze gemeente. 

Burgerparticipatie betekent enerzijds ruimte bieden en loslaten en anderzijds kaders stellen en 

processen begeleiden. 

Inmiddels is de vacature raadsadviseur burgerparticipatie ingevuld. De raadsadviseur 

burgerparticipatie gaat de visie en afwegingskader concreet vertalen. Daarnaast i de opdracht 

uitgezet om in de organisatie op te halen, wat de afgelopen tijd voor een burgerparticipatietrajecten in 

onze gemeente hebben plaatsgevonden. Waar staan we en wat doen we al? 

Een rondgang door onze organisatie levert op dat op alle afdelingen van de gemeente Eijsden- 

Margraten het thema burgerparticipatie leeft en een rol speelt bij zowel het opstellen van beleid als bij 

de uitvoering van beleid en diverse projecten. Er hebben interviews plaatsgevonden met medewerkers 

die ruime ervaring hebben met burgerparticipatie in verschillende projecten en er zijn digitaal 

vragenlijsten uitgezet bij medewerkers die een rol hebben gespeeld in een specifiek 

burgerparticipatietraject. 

Hieronder wordt per afdeling een weergave van verschillende burgerparticipatietrajecten gegeven in 

de periode van januari 2020 tot en met mei 2021 in de gemeente Eijsden-Margraten voor specifieke 

projecten. 

AFDELING FYSIEKE LEEFOMGEVING/ PROJECTBUREAU 

De afdeling fysieke leefomgeving houdt zich onder andere bezig met vergunningverlening, toezicht en 

handhaving, opstellen bestemmingsplannen e.d. Er is veel contact met burgers. Een project waar 

burgerparticipatie plaatsvindt is het opstellen van de omgevingsvisie. Daarnaast valt het projectbureau 

onder de afdeling fysieke leefomgeving. Het projectbureau past burgerparticipatie toe in verschillende 

grote lopende projecten omtrent gebiedsontwikkelingen, zoals het Middenterras en Buitengewoon 

Buitengebied. Daarnaast lopen er ook burgerparticipatietrajecten bij projecten rondom duurzaamheid 

en lokaal voedsel. 

Project Omgevingsvisie 

De gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en 

Eijsden-Margraten (lijn50-gemeenten) hebben via 

een gezamenlijk Raadsbesluit besloten 

om samen een omgevingsvisie op te stellen. 

Op grond van de nieuwe Omgevingswet die naar 

verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt moet de 

gemeente uiterlijk in 2024 een omgevingsvisie hebben 

vastgesteld. 

  
OMGEVINGSVISIELIJN5O 

Onderdeel van de Omgevingsvisie is de bouwstenennotitie Omgevingsvísie. De bouwstenennotitie i 

het resultaat van een intensief participatief proces (adviseren) waarbij inwoners, stakeholders, experts, 

bestuurders, ambtelijke vertegenwoordigers etc. zijn betrokken. De bouwstenennotitie geeft weer wat 

tijdens dit proces is opgehaald aan wensen, ideeën en idealen en geeft inzicht in kansen en 

bedreigingen die als zodanig worden ervaren. 

Oorspronkelijk was voor het participatie- en communicatietraject ingezet op een “bustour’ door de 

verschillende kernen van de lijn50-gemeenten. Wegens corona is die bustour op het laatste moment 
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noodgedwongen geannuleerd. Vervolgens is de hele campagne omgevormd en digitaal gemaakt. 

Inwoners zijn gevraagd om hun mening en ideeën over zeven thema's te geven: wonen & 

samenleven, landschap & landbouw, bezoeken & ontmoeten, energie & grondstoffen, verplaatsen & 

bewegen, leren & werken, gezondheid & veiligheid 

In totaal vulden 1045 personen de bevraging in. Het grootste deel van de respondenten (431 

personen) is woonachtig in Eijsden-Margraten. De resultaten van die online-bevraging zijn verwerkt in 

de bouwstenennotitie. 

Wat betreft het gewenste toekomstbeeld kunnen grosso modo vier duidelijke wensbeelden worden 

omschreven: 

1. Een gezonde, groene regio waar de natuur goed behouden wordt, zonder verstoring 

en overlast van (vlieg)verkeer. Een regio waar men kan genieten van rust en ruimte, 

cultuur, tradities en het bourgondische leven. Kleinschalig, maar met goede (recreatie) 

voorzieningen en horeca van hoge kwaliteit. Duurzaamheid is in deze regio zeer belangrijk. 

2. Een gemoedelijke regio waar plek is voor iedereen, met oog voor de behoeften van jong 

en oud. Waar voldoende culturele- en woonvoorzieningen, werkgelegenheid en kansen 

zijn voor de jeugd, waardoor deze niet wegtrekt uit de regio. 

3. Een gastvrije regio waar de focus ligt op duurzaam toerisme in plaats van massatoerisme, 

‚en waar toeristenstromen onder controle zijn en niet langer voor overlast 

zorgen. 

4. Een verbonden regio, zowel onderling als met de rest van het land. Met toegankelijk 

openbaar vervoer van hoge kwaliteit en met oog voor duurzaamheid. 

Ook de omschreven “schrikbeelden” komen sterk overeen: 

1. De regio verstedelijkt en ‘versteent’, dat de regio volloopt, de kleinschaligheid verdwijnt. 

Vooral als dit ten koste gaat van de natuur en als oude woningbouw vervangen 

wordt door nieuwbouw. 

2. Het landschap aangetast wordt door grootschalige landbouw met grote stallen en 

loodsen, door bedrijventerreinen of vervuilende industrie, of door de aanleg van windmolen- 

‚en zonneparken. 

3. De rust in de regio verdwijnt omdat de regio overspoeld wordt door toeristen. Nog 

meer wegen, verkeersdrukte, lawaai en grote evenementen. Dat de regio één groot 

pretpark of openluchtmuseum wordt. 

4. De vergrijzing doorzet, en de kernen leeglopen en verpauperen. Dat voorzieningen en 

cultureel aanbod verdwijnen en de leefbaarheid afneemt. En dat ook de jongeren niet 

meer in de regio willen of kunnen blijven. 

De projectgroep kijkt terug op een geslaagd participatietraject. Volledig digitaal had eigenlijk niet de 

voorkeur, maar door corona werd men hiertoe gedwongen. Een extern bureau heeft het digitale 

platform ingericht. De geluiden uit de Raad waren ook positief. De resultaten zijn met de deelnemers 

gedeeld 

Project Buitengewoon Buitengebied 

Het project ‘Buitengewoon Buitengebied’ omhelsde ..mo%;‚h{ 

het opstellen van een visie over het buitengebied. E 

Burgerparticipatie nam een prominente plaats in SEBIED 

bij dit project: 

«  Erzijn veel bijeenkomsten geweest waarbij burgers, ondernemers en geïnteresseerden hun 

wensen en ideeën naar voren hebben gebracht, men in gesprek met elkaar s gegaan en via 

tekentafels ideeën zijn ingebracht. 

e Vanuit deze bijeenkomsten zijn kernwaarden geformuleerd die door de Raad zijn vastgesteld 

Eind 2020 zijn de kernwaarden in diverse sessies besproken met stakeholders en burgers. 

Ook werd in deze sessies getoetst of de richtinggevende uitspraken uit eerdere sessies 

voldoende herkend werden. 

e  Hetconcept is vervolgens verrijkt met de opbrengst van deze sessies en ter inzage gelegd. 

De reacties zijn beantwoord in een nota van zienswijzen en verwerkt in het manifest. Het 

manifest is inmiddels vastgesteld door de Raad. 



Project Middenterras Bemelen-Mesch 

Het gebied tussen Bemelen en Mesch, waar het Maasdal overgaat in het Heuvelland- 

plateau, wordt het Middenterras genoemd. Er gebeurt veel in dit gebied. 

Om de sterke zaken sterker te maken en de zwakke zaken te verbeteren is 

er een gebiedsvisie gemaakt. Zo krijgt dit gebied een mooie toekomst waarin 

landschap en natuur tot hun recht komen. Het is een uitwerking van het project buitengewoon 

buitengebied 

Burgerparticipatie is op verschillende manieren ingebed in het proces om te komen tot deze visie 

Middenterras: 

e  Erzijn inspiratiesessies gehouden met inwoners en stakeholders. Tijdens deze gebiedssafari 

en de aansluitende inspiratiesessie zijn initiatieven en ideeën opgehaald. Een bijzonder 

initiatief wat hier naar voren kwam is var project “Oogst van het Krijt’. Dit 

project vertelt het verhaal van het landschap. Middels de plaatsing van frames in het 

landschap, wordt met behulp van analoge en digitale media het verhaal over het landschap 

vertelt. Momenteel wordt bekeken hoe hier invulling aan kan worden gegeven. 

+  De ontwerp visie heeft in april en mei 2020 ter inzage gelegen. Inwoners zijn in de 

gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken. Er zijn 8 zienswijzen 

binnengekomen. Deze zijn verwerkt in de nota van zienswijzen 

e _ In het gehele gebied werden drie bomen middels het plaatsen van een bord tot “ideeënboom"” 

aangemerkt. Het bord van de ideeënboom gaf een korte uitleg van het project. Via een QR- 

code konden wandelaars ideeën en suggesties voor het middengebied doorgeven. Helaas 

was de opbrengst hiervan uiteindelijk beperkt 

e  Tijdens een informatieavond voor burgers n februari 2020 werd de eerste opzet van de visie 

gepresenteerd en toegelicht. Op basis van de input van de aanwezigen is de visie op 

onderdelen aangescherpt 

(geanonimiseerd)

Project korte keten zeker weten 

De gemeente Eijsden-Margraten wil inwoners stimuleren om 

lokaal te winkelen. Het project korte keten zeker weten haakt 

hierop in door burgers te verbinden met lokale boeren en 

voedselproducenten. Het project is ontstaan na een oproep vanuit de 

gemeente. Dit resulteerde in een mooie mix van deelnemers 

(inwoners/ consumenten, boeren en ondernemers). 

Periodiek worden er bijeenkomsten georganiseerd. 

  

Zeker 

(WJeten!   

Resultaten van dit project zijn onder andere het opleveren van een digitale kaart van onze gemeente 

met daarin de lokale ondernemers weergegeven die lokaal voedsel produceren en verkopen. 

Daarnaast worden periodiek lokale ondernemers in het zonnetje gezet in de Etalage. Hier hebben 

Metz (groente en fruit ondernemer) en Ijsbaas al een mooie plek ingenomen. Ondertussen wordt ook 

al nagedacht over de ontwikkeling van herenboerderijen, pluktuinen en agroforestry. 

Duurzaamheid 

Er gebeurt momenteel veel op het gebied van duurzaamheid. Ook hier worden burgers bij diverse 

projecten bij betrokken. Burgerparticipatie vond onder andere plaats door: 

« Een digitale masterclass om inwoners en geïnteresseerden binnen de gemeente Eijsden- 

Margraten te informeren over zonne-en windenergie en een objectief beeld te geven van de 

voor- en nadelen van deze technieken. Op de avond zelf waren er 129 unieke kijkers. Ook 

hebben 39 personen de Webinar op een later moment nog teruggekeken. 

e  Het project zorgeloos zonnepanelen. Sinds 2016 kunnen inwoners van gemeente Eijsden- 

Margraten profiteren van de voordelen van Zorgeloos Zonnepanelen. Dit zonnepanelenproject 

is een samenwerking met Volta Solar. 

e  Een enquête over de energietransitie, gehouden van eind november tot midden december 

2020, waarbij inwoners werden opgeroepen om mee te denken over de overgang naar een 

duurzame samenleving. Er hebben circa 8000 inwoners uit Maastricht Heuvelland (1838 uit 



Eijsden-Margraten) deelgenomen aan de enquête. Alle inbreng is meegenomen in de verdere 

uitwerking van de Regionale Energie Transitie. 

.  Een digitale masterclass over de warmtetransitie heeft plaatsgevonden op 10 mei l 

Uit de resultaten van de participatie komt naar voren dat veel inwoners met duurzaamheid bezig zijn, 

maar tegelijkertijd blijkt dat de meningen over aanpak, verantwoordelijkheid en oplossingen uitermate 

divers zijn. 

AFDELING MENS EN SAMENLEVING 

Bij de afdeling mens en samenleving zie je burgerparticipatie met name terug komen in de uitvoering 

van allerlei projecten voor de jeugd, ouderen en kwetsbare mensen. Daarnaast beschikt de afdeling 

mens en samenleving over een participatiecoach. Het doel van deze functie is het bijdragen aan een 

“inclusieve samenleving”. Dit betekent dat iedereen mag meedoen aan de samenleving. De 

participatiecoach stimuleert het participeren van inwoners bij sociale aspecten, positieve gezondheid 

en het vergroten van de zelfraadzaamheid. De participatiecoach helpt bij kiezen en opstarten van 

activiteiten op onder andere beweeg-maatschappelijk-cultureel gebied. Hieronder benoemen we nog 

wat specifieke projecten op het gebied van burgerparticipatie bij de afdeling mens en samenleving: 

Jeugd aan Zet, Taalcafé en Een tegen Eenzaamheid 

Jeugd aan zet 

Jeugd aan zet is een initiatief om jongeren te verbinden door samen activiteiten te organiseren. 

Burgerparticipatie is hier als volgt toegepast: 

e _ In januari 2021 riepen de gemeente jongeren van 10 t/m 25 jaar uit de gemeente Eijsden- 

Margraten op om ideeën aan te dragen voor leuke activiteiten. Dit om verveling tegen te gaan 

in deze coronatijd. De beste ideeën zijn samen georganiseerd. 

e  Zo hebben inmiddels de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

- _ twee escaperooms (30 deelnemers) 

- _ wintergames Mheer/ Banholt (60 deelnemers) 

- _ Skate workshops (80 deelnemers). Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen vindt in juni 

een tweede workshop plaats. 

- _ workshops verantwoord aan de slag met graffiti (20 deelnemers) 

- de lentegames Eijsden (150 deelnemers) en lentegames Margraten (20 deelnemers) 

- _ aguagames (80 deelnemers) 

- zomeractiviteiten zoals bootcamp 

Taal café/ Taalthuis 

Vorig jaar is ‘Taalthuis’ gestart, het online taalcafé van gemeente Eijsden-Margraten. Dit is een plek 

voor mensen die hun Nederlands willen verbeteren óf anderen hierbij willen helpen. Tijdens gezellige 

gesprekken werken mensen van jong tot oud aan hun taalvaardigheid. Het opbouwen van sociale 

contacten is hierbij net zo belangrijk. Burgerparticipatie vindt plaats door middel van: 

e _ Inwoners uit onze gemeente die zich op vrijwillige basis aanmelden om als ‘taalmaatje’ te 

dienen 

e _ Inwoners uit onze gemeente die zich aanmelden om de Nederlandse taal beter te beheersen 

   

Wekelijks vindt op woensdagavond een digitale bijeenkomst plaats. Zodra het weer kan, worden de 

bijeenkomsten fysiek georganiseerd. 

Een tegen eenzaamheid 

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de EEN 

overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen EENZAÄM TTE} 

doorbreken. Dit doen we met een brede beweging in de 

samenleving die ervoor staat dat ouderen meedoen en 

voelen dat ze ertoe doen — ook als ze minder vitaal en actief zijn. 

Het college heeft de vijf pijlers die vanuit het project centraal staan ondertekend en zich akkoord 

verklaard aandacht te geven aan het landelijke project een tegen eenzaamheid. Dit jaar is tweemaal 

geprobeerd een gemeente brede bijeenkomst op te zetten om met elkaar over dit thema te praten. 

Uiteindelijk is dat door corona niet gelukt . Er heeft inmiddels een fysieke netwerkbijeenkomst 

plaatsgevonden, waar een lezing is gehouden over de diverse vormen van eenzaamheid. Aansluitend 

was er de mogelijkheid om een workshop naar keuze te volgen. Ook wordt het informatiepunt op korte 



termijn operationeel. Hier kunnen inwoners zich meiden met vragen of om een handje te helpen. Ook 

worden er allemaal activiteiten georganiseerd zoals wandelen met rollators in Eijsden en 

“scootmobielmaatje’. 

AFDELING SERVICEBUREAU 

Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de afdeling servicebureau. Hier valt namelijk onder 

andere het KlantContactCentrum onder. Burgerparticipatie is onder andere toegepast bij onderzoeken 

van het inwonerpanel, het opstellen van de visie Dienstverlening en het platform “verenigt u” 

Onderzoeken inwonerpanel “Eijsden-Margraten spreekt” 

Sinds een aanta! jaren heeft onze gemeente de beschikking over een inwonerpanel. Dit burgerpanel 

wordt periodiek bevraagd over allerlei onderwerpen die spelen in onze gemeente. Deeinemers 

ontvangen na afloop van het onderzoek een 'factsheet met de belangrijkste resultaten 

De volgende onderzoeken hebben plaatsgevonden in respectievelijk 2020 en 2021 

« _ In april/ mei 2020 heeft de gemeente onderzoek gedaan op welke wijze inwoners zich 

informeerden over de gemeente, hoe men de informatievoorziening van de gemeente 

waardeerde en wat men verwacht van de gemeente in de coronacrisis. In totaal namen 644 

deelnemers deel aan het onderzoek (een ‘respons-rate’ van 48%). Wat duidelijk naar voren 

kwam is dat het huis-aan-huis blad Etalage de beste manier is om inwoners te informeren 

over Corona. In algemene zin vond het panel de informatievoorziening rondom corona 

duidelijk en voldoende. 

e Daarnaast is het burgerpanel onlangs gevraagd naar de mening en ervaringen met de 

openingstijden van het KCC (KlantContactCentrum). In totaal hebben 507 inwoners 

deelgenomen aan de het onderzoek (respons rate van 39%). De inwoners van Eijsden waren 

in het algemeen van mening dat de openingstijden van het servicepunt Eijsden beperkt zijn en 

verruimd mogen worden. Men is over het algemeen tevreden over de openingstijden van het 

KCC in Margraten. Hierop heeft het college besloten om de openingstijden van het KCC 

Eijsden te verruimen 

Visie Dienstverlening 

Het College heeft vorig jaar een eigentijdse dienstverleningsvisie voor de gemeente Eijsden- 

Margraten opgesteld. De nieuwe visie dient tastbaar te zijn voor alle stakeholders, zoals inwoners / 

ondernemers, college, raad en de medewerkers van onze organisatie. Burgerparticipatie is dan ook 

een belangrijk uitgangspunt bij dit dienstverleningstraject 

Bij het opstellen van de visie is de zogenaamde “klantpanel" toegepast. Een klantpanel is een 

begeleid groepsgesprek tussen inwoners en medewerkers van de gemeente, waarbij meningen, 

ervaringen en verwachtingen omtrent dienstverlening worden gedeeld. Er wordt samen nagedacht 

over verbeteringen. De klant staat in de klantarena centraal 

Vorig jaar hebben 11 inwoners deelgenomen aan het klantpanel omtrent dienstverlening. Ervaringen 

zijn gedeeld en conclusies zijn verwoord in een rapportage. De deelnemers hebben kennis genomen 

van de rapportage. De inwoners ervaren de dienstverlening van de gemeente als kundig en 

betrokken. Transparantie en snelheid kunnen beter. Ook wenst men een open, ontdekkende houding 

van de gemeente. 

De visie Dienstverlening s verdeeld in vijf serviceformules. De derde serviceformule is de 

ontwikkelformule/ participatieformule. De ontwikke!formule past bij de rol ‘partner’ en gaat over het 

samen oppakken van initiatieven en projecten met een maatschappelijk belang. De inwoner, 

ondernemer of maatschappelijke organisatie is een partner waardoor er een gelijk speelveld 

ontstaat, Deze samenwerking biedt kansen om een breed draagvlak te krijgen voor de projecten 

waaraan gewerkt wordt 



Platform verenigt U 

Verenigt u is op verzoek van de gemeenteraad van Eijsden- 

Margraten ontwikkeld om herstel en hervorming in coronatijd 

te stimuleren. Verenigt u is hét participatieplatform van de 

gemeente Eijsden-Margraten. Op het digitale platform 

Leef www. verenigt-u.nl kunnen vrijwilligers, inwoners en 
ondernemers van Eijsden-Margraten hun vraagstukken delen 

mee en hulp aanbieden. Verenigt u is een initiatief van de 

gemeente Eijsden-Margraten, maar het is bovenal een 

participatieplatform van en voor de gemeenschap. 

Voorbeelden van oproepen zijn het helpen onderhouden van 

weg- en veldkruisen, de vraag naar een opslagruimte voor 

spullen van een jonkheid en de vraag naar vrijwilligers bij het 

Sociaal Centrum Eijsden 

AFDELING OPENBARE RUIMTE 

Burgerparticipatie wordt bij de afdeling Openbare Ruimte in alleriei vormen toegepast. Een belangrijk 

middel bij meldingen openbare ruimte is de fixi app. Burgers kunnen via deze app meldingen omtrent 

de openbare ruimte doorgeven. 

Ook zijn de reconstructies een belangrijk onderdeel van deze afdeling. Hier wordt burgerparticipatie in 

verschillende vormen toegepast: bij de reconstructie van het kerkplein Mesch hebben omwonenden 

zelf in groepen een schetsontwerp gemaakt. Aan de hand van dit ontwerp heeft het civieltechnisch 

bureau er een definitief ontwerp van gemaakt. Bij de reconstructies aan onder andere de Emmastraat 

te Eijsden en de Sint Jozefstraat te Oost-Maarland zijn wandelingen met de bewoners georganiseerd, 

waarbij op verschillende plekken de knelpunten en eventuele oplossingen werden besproken. En dan 

is er nog de inspraakvariant, waarbij bewoners aan de hand van de inwonersinformatieavonden aan 

de hand van een ontwerp mee kunnen denken, zoals bij het project Diepstraat Eijsden. 

De afdeling Openbare Ruimte heeft een participatienota opgesteld, waarin is weergegeven hoe de 

afdeling omgaat met burgerparticipatie in de openbare ruimte en waarbij conclusies en aanbevelingen 

zijn gedaan. Een van de aanbevelingen was het instellen van een verkeerscommissie. Daarover wordt 

hieronder ingegaan, evenals over de projecten burgerinitiatief trein terug in Eijsden en het project 

verantwoord op weg. 

Verkeerscommissie 

Op 6 april jl. heeft het college ingestemd met het instellen van een lokale verkeerscommissie. 

Een verkeerscommissie is een technisch adviesorgaan voor het college. De commissie bestaat uit 

onder andere een afvaardiging van de politie, Veilig Verkeer Nederland, ANWB, rijschoolhouders enz. 

Het inhoudelijke doel van de verkeerscommissie is met name om vanuit het de verkeerskundig inzicht, 

maar ook vanuit de lokale kennis het college zo goed mogelijk te adviseren omtrent verkeersveiligheid 

in de breedste zin van het woord. Hierbij wordt verkeersveiligheid gezien van alle weggebruikers. 

Burgerinitiatief Trein terug in Eijsden 

In november 2020 heeft het burgerinitiatief “Mobiliteitsknooppunt Eijsden” een visiedocument 

aangeboden. Dit visiedocument betreft de toekomst van het station en de stationsomgeving in 

Eijsden. Het burgerinitiatief wilde hiermee wijzen op de urgentie om met deze visie aan de slag te 

gaan omdat anders het station in Eijsden mogelijk in de toekomst zou verdwijnen. Het burgerinitiatief 

adviseerde derhalve om de stationslocatie en daarbij behorende stationsgebouw op de huidige locatie 

te ontwikkelen. Dit met het oog op een goede voorziening voor reizigers op het moment dat de trein 

van Arriva in 2022 het station van Eijsden zal aandoen. In januari 2021 heeft het burgerinitiatief de 

visie gepresenteerd in het college. Vervolgens heeft het college in februari 2021 het advies van het 

burgerinitiatief overgenomen 

   



Verantwoord op weg 

Het project ‘Verantwoord op weg’ is een samenwerking tussen de Lijn 50 gemeenten en komt voort uit 

een drietal moties inzake de verkeersleefbaarheid in het Heuvelland welke onder druk staat door 

onder andere het recreatief verkeer. Ongeveer 500 inwoners uit de lijn 50 gemeenten, ondernemers 

een andere belanghebbenden hebben begin 2021 een digitale vragenijst ingevuld over de (eventuele) 

verkeersoverlast die zij ervaren in het buitengebied. De reacties hebben waardevolle informatie 

opgeleverd voor de voortgang van het project. Uit de enquête kan geconcludeerd worden dat maar 

liefst 92% van de ondervraagden verkeersoverlast ervaart en de meesten daarvan regelmatig. In 

Gulpen-Wittem en Vaals is het percentage hoger dan in Eijsden-Margraten. 

De verkeersdrukte staat op 1, gevolgd door geluidsoverlast op de tweede plek. 

Verantwoord op weg 

C n SS 

Ongeveer 200 ondervraagden hebben vervolgens aangegeven een bijdrage te willen leveren in 

werkgroepen. In de werkgroepen zijn oplossingen aangedragen, die hebben geleid tot een pakket van 

haalbare en realistische maatregelen waar besluitvorming over zal plaatsvinden. Er zijn vier 

werkgroepen samengesteld, waarvan 60 inwoners en 20 ondernemers van de lijn 50 gemeenten. Er 

zijn korte en lange termijn maatregelen geformuleerd. Voorbeelden van maatregelen zijn het inzetten 

op een gedragscampagne waarbij gewenst gedrag wordt gestimuleerd, verkeersleefbaarheid hoog op 

de bestuurlijke agenda te plaatsen en meer inzet op handhaving door politie op gedrag, snelheid en 

geluid 

Waar staan we/ wat doen we al? 

In het algemeen kunnen we stellen dat we de afgelopen jaren burgerparticipatie bij diverse projecten 

hebben toegepast en in enkele gevallen ook aan overheidsparticipatie hebben gedaan. Er zijn 

specifieke werkvelden waar al heel duidelijk is welke soorten projecten wel en welke niet in 

aanmerking komen voor participatie. Er zijn grootschalige en langdurige trajecten geweest zoals het 

project Buitengewoon Buitengebied en Middenterras waar burgerparticipatie een grote rol heeft 

gespeeld. 

Als we nog verder terug gaan in de tijd, zijn het burgerinitiatief Sociaal Centrum Eijsden en het 

evenement 75 jaar bevrijding hele mooie voorbeelden waar burgerparticipatie een prominente rol 

heeft ingenomen. 

Tips vanuit de organisatie 

Een onderdeel van de vragenlijsten en interviews betrof tips/ leereffecten bij 

burgerparticipatietrajecten. Hier volgt een selectie: 

e  ledereen houdt zich op zijn eigen ‘eiland’ bezig met burgerparticipatie. Het samenstellen van 

een werkgroep leidt tot uitwisseling van kennis en het delen van ervaringen. Hier kan men van 

elkaar leren. 

e  Genoeg tijd en ruimte bieden voor het traject. De competentie mensgerichtheid is belangrijk. 

De mens boven de inhoud plaatsen. 

«  Blijfin gesprek en echt contact met onze inwoners in de gemeente. Zorg als gemeente voor 

transparantie, zichtbaarheid en laagdrempeligheid. 

e  Het vroegtijdig kenbaar maken van bv. een project helpt bij het ophalen van aandachtspunten 

bij burgers. Hierdoor kan in een vroeg stadium al ingespeeld worden op de wensen. 

e Onderschat niet de tiĳd en het werk dat dit vergt. Ga er serieus mee om. Niets is zo dodelijk 

voor het draagvlak als dat deelnemers in het proces de indruk krijgen dat ze niet serieus 

genomen worden en dat er niet geluisterd wordt naar hun inbreng. Verwachtingsmanagement 

is zeer belangrijk. 

e  Heb ook aandacht voor tegengestelde belangen en probeer de betrokken partijen hierover in 

gesprek te laten gaan zodat er over en weer meer begrip ontstaat. 

.  Bij bestuurljk gevoelige onderwerpen een onafhankelijk voorzitter maar ook een ambtenaar 

laten deelnemen aan de werkgroepen zodat ook het gemeentelijke belang behartigd wordt. 

Wellicht een omgevingsmanager aanstellen bij grote projecten. 



Conclusies en aanbevelingen 

In algemene zin kan gesteld worden dat veel van de genoemde burgerparticipatietrajecten in 

coronatijd plaatsvonden. Doordat fysieke bijeenkomsten vaak niet mogelijk waren, zijn deze gewijzigd 

naar digitale bijeenkomsten/ digitale enquêtes. Een goed voorbeeld is het opstellen van de 

omgevingsvisie, waarbij helaas een fysiek participatietraject van onder andere de bustour met burgers 

is gewijzigd in een digitale enquête. Ook zijn er verschillende burgerparticipatietrajecten uitgesteld. 

Daarnaast heeft corona ook net geleid tot burgerparticipatietrajecten, zoals bij het project jeugd aan 

zet en het platform verenigt u 

De ervaringen van burgers met burgerparticipatie zijn niet in deze notitie zijn meegenomen. Wij 

hebben alleen intern ervaringen met burgerparticipatie opgehaald in de organisatie. Er zal een sessie 

georganiseerd worden waarbij participanten worden uitgenodigd om ervaringen rondom 

burgerparticipatie te delen. Het is immers zeer belangrijk om een goed beeld te krijgen van hoe 

burgers onze burgerparticipatietrajecten hebben ervaren. Hier kunnen we alleen maar van leren. 

Wat wel duidelijk is, is dat sommige burgerparticipatietrajecten moeizaam verlopen en leiden tot 

frustratie bij de participanten. Soms ontvangt de gemeente kritische brieven over 

burgerparticipatietrajecten die niet naar tevredenheid van de participanten verlopen. De rode draad 

hierin is het gebrek aan communicatie van gemeentezijde. Daarnaast is er een voorbeeld van een 

reconstructie van een weg in onze gemeente waar discussie is ontstaan over de scope van de 

verkeersmaatregelen. Ook dit leidde tot onvrede bij de omwonenden. 

Tenslotte kunnen we stellen dat de vastgestelde visie en het afwegingskader burgerparticipatie 

onvoldoende bekend zijn in de organisatie. Waar we tegenaan lopen is dat we aan de slag zijn 

gegaan met een veranderproces, namelijk een bedrijfscultuurverandering, zonder het als zodanig neer 

te zetten. Opvolging of uitwerking van reeds gedane werkzaamheden (zoals het opstelien van de visie 

en het afwegingskader) is daarbij belangrijk, met verankering in de personele bezetting. Dit is in het 

vorige traject achtergebleven 

Alle medewerkers dienen in het burgerparticipatieverhaal te worden meegenomen, ongeacht hun 

functie, zodat burgerparticipatie ook gaat voelen als iets van ons samen. Dat we een onbewuste angst 

voor bijvoorbeeld verlies van controle leren om te buigen naar kansen. Dat we gaan inzien hoe deze 

cultuurverandering invloed heeft op onze eigen rol/ functie waarbij de medewerker wellicht meer gaat 

begeleiden dan bepalen. Hier komen eventuele nieuwe vaardigheden aan te pas, zoals 

adviesvaardigheden en het meenemen van de belanghebbenden. En niet onbelangrijk, dat we leren 

hoe we de politiek hierin mee kunnen nemen. Het is van belang om dit proces te benoemen en nader 

te onderzoeken als we willen ombuigen naar een grondhouding waarin we juist meer met burgers in 

contact willen treden 

De volgende aanbevelingen zullen op korte termijn worden opgepakt! 

- _ Samenstellen werkgroep burgerparticipatie, waarin medewerkers kennis en ervaring 

kunnen delen. Ook de raadsadviseur burgerparticipatie zal zitting nemen in deze 

werkgroep 

- _ Ervaringen ophalen bij burgers met in deze notitie genoemde burgerparticipatietrajecten 

- _ Implementeren van de vorig jaar vastgestelde visie en afwegingskader in de organisatie 

(geanonimiseerd)
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