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Geachte heer, mevrouw,
Vorige week is aan een spannende tijd een einde gekomen. Maanden heeft u gewerkt
aan een goed resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil u graag feliciteren
met uw benoeming als gemeenteraadslid.
Bewonersinvloed onderzocht
In aanloop naar de verkiezingen heeft Vereniging Eigen Huis onderzocht hoe onze
leden hun gemeente beoordelen als het gaat om de mate waarin zij betrokken worden
bij projecten in de leefomgeving1. Veranderingen in de directe woonomgeving kunnen
heel ingrijpend zijn voor omwonenden. Daarom willen zij vanaf het begin op een goede
manier geïnformeerd en betrokken worden. Uit het onderzoek waar 17.000 leden aan
hebben deelgenomen, blijkt dat bewoners vaak ontevreden zijn over de manier waarop
dit gebeurt. Zij geven hun gemeente gemiddeld een 4,4. Dit terwijl gemeenten
participatie erg belangrijk zeggen te vinden, getuige partijprogramma’s,
coalitieakkoorden en beleidsstukken. Vereniging Eigen Huis moet concluderen dat er
een behoorlijke kloof bestaat tussen de belevingswereld van het gemeentebestuur en
inwoners als het gaat om betrokkenheid bij veranderingen in de woonomgeving.
Invloed op stemkeuze
De projecten waar respondenten mee te maken hebben, zijn onder andere de
herinrichting van de openbare ruimte, infrastructurele veranderingen, de bouw van
woningen, veranderingen van parkeervoorzieningen en de manier waarop afval
ingezameld wordt. Bewonersinvloed was voor deelnemers aan het onderzoek een
belangrijk onderwerp in de gemeenteraadsverkiezingen: 80% zei in zijn stemkeuze
mee te laten wegen hoe partijen luisteren naar de inwoners. Voor 30% van de
respondenten was dit zelfs de doorslaggevende factor.

1

Het hele rapport is te zien op www.eigenhuis.nl/bewonersinvloed.
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Grote wil tot samenwerking
Het goede nieuws is dat er een enorme wil is onder bewoners om samen te werken
aan projecten in de buurt. 93% van de respondenten wil geïnformeerd worden over de
plannen, de basis van bewonersinvloed. 90% wil geraadpleegd worden, 78% wil advies
geven en zelfs 65% wil daadwerkelijk actief samenwerken. De bereidheid om samen
op te trekken is enorm groot en ligt klaar om benut te worden.
Waarborgen voor bewonersinvloed
In het Participatiehandvest van Vereniging Eigen Huis, dat u bij deze brief vindt, staan
zes waarborgen die de positie van bewoners in projecten verankeren. Het zijn
minimale eisen voor bewonersinvloed die wat de vereniging betreft wettelijk vastgelegd
moeten worden. Daarom heeft de vereniging het Participatiehandvest aangeboden aan
de Tweede Kamer in het kader van de discussie over de Omgevingswet. Goede
bewonersinvloed betekent overigens niet dat iedereen zijn zin kan krijgen. Wel worden
genomen keuzes transparant en uitlegbaar en kunnen daarmee rekenen op meer
begrip.
De zes waarborgen van het Participatiehandvest zijn de volgende:
1. Ga vroegtijdig in gesprek met omwonenden.
2. Maak een bewonerseffectrapportage.
3. Zorg voor tijdige, toegankelijke en eerlijke communicatie.
4. Reserveer een budget voor participatie.
5. Behoud als bevoegd gezag de regie.
6. Stel samen met bewoners een voorkeursalternatief op.
Veranker positie van bewoners in coalitieakkoord
Op wettelijke kaders voor participatie hoeft u als gemeentebestuur natuurlijk niet te
wachten. Voor uw inwoners is het van belang om te weten hoe u hen betrekt bij
plannen en welke belofte u hun daarin doet. Bewonersinvloed verdient daarom een
plek in het te sluiten coalitieakkoord, zodat bewoners daarop terug kunnen vallen.
Vereniging Eigen Huis stuurt het Participatiehandvest aan alle Nederlandse
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gemeenteraden met de oproep bewoners op een prettige, eerlijke en doortastende
manier te betrekken bij veranderingen in hun leefomgeving.
Ik wens u veel succes toe in uw functie als gemeenteraadslid en hoop op geslaagde en
gedragen projecten in uw gemeente.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Eigen Huis

Nico Stolwijk
Manager Belangenbehartiging

