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Bewonersgroepen zijn als individuen betrokken geweest bij de totstandkoming van de
toekomstvisie. Een gemêleerde groep van ongeveer 20 inwoners heeft de afgelopen weken
meegelezen met de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Maashorst. Doel van dit
overleg is om terug te blikken op het proces tot nu toe, en afspraken te maken over het
vervolgtraject.
Terugblik op proces tot nu toe
Burgemeesters waarderen de inzet van de bewonersgroepen tijdens de challenges, het
Maashorstfestival en alle tussentijdse overleggen over de toekomstvisie en het
participatieproces. Het participatieproces en de gesprekken met bewonersgroepen hebben
plaatsgevonden tijdens een turbulente periode, mede door de zomervakantie.
Bewonersgroepen geven aan zich serieus genomen te voelen.
Een deel van de bewonersgroepen geven aan de afgelopen jaren het vertrouwen in het
bestuur en de politiek te hebben verloren. Burgemeesters geven aan dat we met dit proces
de bewonersparticipatie willen aanjagen, waarbij alle belanghebbenden betrokken worden.
Opmerkingen bij de toekomstvisie
De toekomstvisie is een goed vertrekpunt voor het ontwerpen van de nieuwe gemeente.
Bewonersgroepen geven aan tevreden te zijn met de wijze waarop de gemaakte
opmerkingen bij de toekomstvisie zijn verwerkt. De wens was om hoofdstuk 5
(bewonersparticipatie) volledig te herschrijven en op punten concreter te worden. In
hoofdstuk 7 wordt nu toegezegd dat bewonersgroepen nadrukkelijk worden betrokken bij
de verdere vormgeving van de relatie overheid – burger in de nieuwe gemeente.
Communicatie
Bewonersgroepen denken graag mee over de communicatie omtrent de herindeling. Op
korte termijn wordt er een ontmoeting georganiseerd tussen bewonersgroepen en de
werkgroep communicatie. Doel van deze ontmoeting is om gedachten uit te wisselen over
communicatieboodschap die aansluit bij de behoefte en het perspectief van de inwoner.
Vervolgstappen
Bewonersgroepen geven aan dat er brede behoefte is om nu direct door te pakken en om de
relatie tussen overheid en burgers samen verder in te vullen. Er wordt afgesproken om dit
gestructureerd aan te pakken. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt om verder na te
denken op welke wijze dit kan worden gefaciliteerd en gestructureerd. De gemeenten zullen
een medewerker aanwijzen die dit project samen met bewonersgroepen gaat trekken.

