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MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Digitale raadpleging van de bevolking over openbare plekken Galgeriet
De raad van de gemeente Waterland in vergadering, bijeen op 1 juli 2021,

Constaterende dat:
•
•
•
•

De gemeenteraad zich heeft voorgenomen burgers meer te betrekken in de besluitvorming;
Projecten in de openbare ruimte zich hier bij uitstek voor lenen;
Binnenkort het woningbouwproject Galgeriet in de realisatiefase belandt;
Er in het beeldkwaliteitsplan van het Galgeriet vijf plekken zijn aangewezen, die als
ontmoetingsplek gaan dienen.

Overwegende dat
•
•
•
•

Er voor de invulling van de vijf ontmoetingsplekken op het Galgeriet allerlei ideeën zijn, van
kunstwerk, tot waterspeelplek, tot podium;
Betrokkenheid van burgers bij de invulling van deze plekken het draagvlak voor en de
creativiteit en kwaliteit van de invulling van de openbare ruimte kunnen vergroten;
De gemeente beperkt budget heeft;
Dit de mogelijkheden tot burgerparticipatie beperkt, maar niet uitsluit;

Verzoekt het college om:
•

het volgende burgerparticipatietraject in te zetten en

•

dit traject af te ronden vóór 1 december 2021.

Stap 1: Visualiseren ideeën

Het ambtelijke projectteam maakt een groslijst van mogelijke ideeën voor elk van de vijf plaatsen in
de openbare ruimte Galgeriet. De ideeën zijn financieel en ruimtelijk haalbaar en hebben een
verscheidenheid in termen van prijs en concept. Per concept wordt een aantal afbeeldingen
verzameld die een impressie geven van hoe het er uit zou kunnen zien.

Stap 2: Digitale raadpleging van de bevolking

Er wordt gedurende drie weken een digitale enquête uitgezet via de gemeentelijke
communicatiekanalen, waarin elk concept door middel van een aantal afbeeldingen wordt

gevisualiseerd. Per idee kunnen burgers vervolgens een score geven op een schaal van 1 tot 10. Aan
het eind van de enquête krijgen burgers de mogelijkheid om een opmerking toe te voegen. De
resultaten zijn vervolgens inzichtelijk via het enquêteprogramma. Voor dergelijke enquêtes is Open
Source Software beschikbaar.

Stap 3: Ambtelijke eindselectie en uitwerking

Op basis van de enquêteresultaten wordt een selectie gemaakt van de hoogst scorende ideeën. Het
ambtelijke projectteam kijkt vervolgens welke ideeën op welke plek zouden passen en werkt de
ideeën verder uit binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan.

GroenLinks
Trudy Willig
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