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Geachte leden van de raad,
Op 7 november 2015 heeft de W100 plaatsgevonden. Een burgertop in het kader van
het traject De Kracht van Waalre en een initiatief om inwoners en overheid op een
andere manier met elkaar in contact te brengen. Zo'n honderd inwoners en
ondernemers uit Waalre zijn die dag met elkaar in gesprek gegaan om te praten over
wat ze de komende jaren belangrijk vinden voor de gemeente, hun wijk of hun straat.
Deze manier van communiceren met onze inwoners past helemaal in de keuze voor
netwerkgemeente. De komende tijd zullen we nog vaker als bestuur en organisatie
op deze of andere vernieuwende wijze met onze inwoners in contact treden. In dat
kader is het van belang de W100 te evalueren om hiervan te leren en dit een volgende
keer nog beter te doen.

Hieronder treft u puntsgewijs de evaluatie aan. Deze is samengesteld uit de
belangrijkste punten van vier afzonderlijke evaluaties, te weten een evaluatie van de

De Kracht van Waalre (IO/tU2OL5), een evaluatie van de
een evaluatie van de tafelsecretarissen
(2/L2/2Ot5) en de uitkomsten van de telefonische gesprekken met de

werkgroep

voorbereidingsgroep (L2/LL/2OI5),

contactpersonen van de 10 werkgroepen. Vastgesteld kan worden dat de vier
evaluaties niet of nauwelijks verschilden van elkaar en dezelfde zaken zijn
opgemerkt.
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Algemene indruk is goed.
Goede opkomst.

Laan van Diepenvoorde 32, Postbus IO.OOO' 5580 GA Waalre

T: O4O

- 2282 5OO, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre.nlr t: @Waalregemeente

a
a
a
a
a
a
a

Deelnemers enthousiast.
Dag is goed georganiseerd.
Er ontstond energie en veel ideeën
Inbreng jongeren was waardevol.
Veel raadsleden aanwezig.
Waarderi ng voor tafelsecretarissen
Positieve persaandacht.
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De overgang van ronde 2b naar 3 verliep niet goed. We gingen weer terug
van concreet naar abstract. Volgende keer: Vasthouden aan "trechtering".
Beelden over doelstelling en vervolg W100 bij deelnemers niet altijd gelijk.
Volgende keer: Nog duidelijker communiceren.
De rol van de tafelsecretarissen was wat onderschat. Betreft lastige en
bepalende rol. Volgende keer: Nog meer tijd aan voorbereiding besteden.
De interpretatie van de rol van raadsleden als toehoorder was niet bij iedereen
gelijk. Volgende keer: Zorgdragen dat er geen verschil in interpretatie is.
Ondanks extra energie die er in is gestoken ondervertegenwoordiging van
jongeren. Volgende keer: Nog specifiekere benadering, wellicht Jongerentop.
Voor de uitvoering wordt nog veel gekeken naar de gemeente. De gemeente
is dan ook initiatiefnemer / organisator van deze burgertop. Volgende keer:
Met dit gegeven rekening houden door een nog duidelijkere vraag neer te
leggen bij de deelnemers. Het betreft een leerproces dat tijd vergt. Hierbij
"gebruik maken" van inwoners die al meer gebruik maken van de ruimte die
zij van de gemeente krijgen."

Deze evaf uatie is geaccordeerd in de werkgroep De Kracht van Waalre van 19 januari

2OL6. Na deze evaluatie zal een stand van zaken ten aanzien van de initiatieven die
uit de W100 zijn voortgevloeid volgen. Op 17 maart a.s. zal voor alle deelnemers en
andere belangstellenden een terugkoppeling van deze initiatieven in 't Hazzo
plaatsvinden. U zult voor deze bijeenkomst uiteraard een uitnodiging ontvangen.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben
Namens de werkgroep De Kracht van Waalre,

A.M.J. Liebregts,
voorzitter.
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