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Samen stad maken op de Utrechtse manier

Participatie is samen met bewoners, ondernemers, bezoekers en maatschappelijke organisaties de stad
vormgeven. In Utrecht kan iedereen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op gemeentelijk
beleid, beheer en nieuwe plannen. Ook heeft iedere bewoner, ondernemer, bezoeker of andere
betrokkene de kans om eigen plannen te realiseren. De kracht van iedereen is een belangrijk thema in
het coalitieakkoord.
Onze ambitie met participatie is hoog. We willen de representatieve en participatieve democratie
versterken en verder met de eerder ingezette vernieuwing van participatie. De herziening van de rol en
functie van de wijkraden is daarvan onderdeel evenals de grotere inzet op online participatie. We willen
samen met alle maatschappelijk betrokkenen werken aan de stad. Maar hoe doen we dat?
Met deze notitie geven we aan wat wij als college van B&W van belang vinden en hoe we het willen
organiseren. Graag gaan we daarover met de gemeenteraad, bewoners, ondernemers, bezoekers,
ambtenaren en andere betrokkenen in gesprek. Om te beginnen op 27 maart 2019 tijdens een
werkconferentie over de vernieuwing van participatie zoals toegezegd in de commissie van 17 oktober
2018. De inzichten uit deze werkconferentie zijn mede input voor het actieprogramma participatie
Utrecht 2019-2021 dat met de Voorjaarsnota aan de raad wordt aangeboden.
Naast participatie staan voor Utrechters ook andere wegen open om hun wensen te realiseren of om
invloed uit te oefenen. Zo kennen we bijvoorbeeld bewonersinitiatieven die ondersteund worden door
het gemeentelijke Initiatievenfonds, de subsidie ‘Ruimte voor initiatief’ vanuit de Ruimtelijke Strategie
Utrecht of de beleidsregel ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners’ vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Steeds vaker zien we dat Utrechters gebruik maken van burgeragendering, zelfbeheer, bewonersbod en
buurtbudgetten waarmee bewoners de mogelijkheid hebben om zelf te beslissen over zaken in hun
directe leefomgeving. Daarnaast zijn er ook nog steeds de formele vormen van beïnvloeding van
gemeentelijke besluiten. Denk aan het spreekuur van de wijkwethouder, de indiening van bezwaren,
inspreken bij een commissie- of raadsvergadering, het betrekken van de media en aanspreken van
gemeenteraadsleden.
In deze notitie focussen we op participatie en gaan we in op de volgende vragen:
- Welke doelen streven we na?
- Wat willen we behouden en wat willen we anders?
- Waar gaan we naartoe?
o Basisprincipes
o Overleggen met wijk en buurt
o Participatie-instrumenten
- Randvoorwaarden: Wat vraagt dat van gemeentebestuur, gemeentelijke organisatie en van
bewoners, ondernemers, bezoekers en andere betrokkenen?
- Hoe verder?
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Welke doelen streven we na?
1. Ruimte voor wie mee wil doen: Met participatie willen we de bewoners en andere betrokkenen die
mee willen denken en doen in de gelegenheid stellen samen met ons de stad, wijken en buurten
vorm te geven. Er zijn steeds meer mensen die vanuit betrokkenheid bij hun buurt of bij grote
thema’s als de energietransitie en klimaatverandering, mee willen werken aan de toekomst van de
stad. Zij willen actief invloed uitoefenen op de totstandkoming van plannen en besluiten. Wij werken
graag samen met hen zodat besluiten en plannen breed gedragen worden. We dagen andere
partners die werken aan de stad zoals ontwikkelaars en andere initiatiefnemers, uit dit voorbeeld te
volgen.
2. Meer Utrechters betrekken: Met participatie streven we inclusiviteit na. Daarmee bedoelen we dat
iedereen die dat wil zich gehoord en gezien moet voelen. We proberen ook de Utrechters te bereiken
die niet snel uit zichzelf meedoen of meepraten. We communiceren daarom op een heldere manier
die voor iedereen te begrijpen is.
3. Samen wijzer worden: Met participatie willen we de kwaliteit van plannen en besluiten verbeteren
door de kennis en ervaring aan te boren van bewoners en andere maatschappelijk betrokkenen.
Besluiten worden doorgaans beter als belanghebbenden betrokken zijn. We weten wat er leeft en
spelen daarop in en stellen de opgave centraal.
Samen stad maken is een principe dat niet gebonden is aan een collegeperiode. Ook op de langere
termijn blijven we met alle betrokkenen de stad, wijken en buurten vormgeven en zoeken naar
spelregels die passen bij die tijd. Ons toekomstbeeld is dat participatie in Utrecht uitgaat van de kracht
en stem van iedereen.
Hoeveel Utrechters participeren?
Het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen is in Utrecht gemiddeld 53%.
Dit betekent dat ongeveer de helft van de Utrechters niet gaat stemmen bij lokale verkiezingen.
Gemiddeld één op de 5 Utrechters (19%) doet jaarlijks iets om het beleid, de plannen of activiteiten
van de gemeente te beïnvloeden. We weten niet of dit jaarlijks dezelfde mensen zijn of dat deze
wisselen. Dit percentage is gebaseerd op antwoorden met ten minste een van de volgende activiteiten:
- een klacht of zienswijze indienen
- deelname aan een bewonersgroep
- contact met de wijkraad
- contact met een raadslid of (wijk)wethouder
- naar een (raads)informatiebijeenkomst van de gemeente
- deelname aan een stadsgesprek of -debat
- deelname aan een participatietraject (van gemeente met inwoners)
Aan deze groep betrokken burgers is ook gevraagd: Heeft u het idee dat de gemeente iets heeft
gedaan met uw bijdrage om het beleid te beïnvloeden? Hierop geeft gemiddeld 30% aan dat zij dat
idee hebben tegenover een ‘nee’ van 40% van de deelnemers. Drie op de tien respondenten weet het
niet (31%), wat erop kan duiden dat niet goed genoeg teruggekoppeld wordt wat we met alle input,
ideeën en aanbevelingen hebben gedaan.
Ongeveer 5% van de Utrechters is actief om zelf een plan of idee te verwezenlijken voor de wijk of
buurt of en neemt hiertoe initiatief richting de gemeente of de gemeenteraad, of organiseert het
zonder betrokkenheid van de lokale overheid. (Bron: Inwonersenquête najaar 2018)
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Nieuw Fundament
Met het Fundament-Stad vol stemmen uit 2018 (motie 87/2018) heeft de gemeenteraad afspraken
gemaakt over hoe zij wil samenwerken met het college en de stad. Deze motie is richtinggevend ook
voor de participatievernieuwing. Uit de motie:
”Elk onderwerp, elk vraagstuk vraagt zijn eigen, gedifferentieerde aanpak. In het ene geval investeren we
stevig in de dialoog daar waar andere thema's en projecten met een lichtere betrokkenheid toe kunnen.
Dat is maatwerk: loting, op uitnodiging, locaties, tijdstippen, kort of lang, mondeling of schriftelijk,
internet of face to face, georganiseerde of ongeorganiseerde bewoners, ondernemers en gevestigde
organisaties. We blijven daarmee experimenteren.
We vinden het belangrijk het gesprek dichtbij bewoners en hun leefomgeving te voeren: in de straat,
buurt of wijk. We versterken het wijkgericht - of liever nog buurtgericht - werken, en we verwachten van
raadsleden en vakinhoudelijke medewerkers dat ze de omgeving en haar bewoners goed kennen. (…)
Het gesprek met de stad is wat ons betreft tweerichtingsverkeer: de vraag is ook wat Utrechters,
ondernemers en organisaties zelf kunnen bijdragen. Raad, college en ambtelijke organisatie hanteren een
stijI die hen stimuleert en inspireert om zelf het heft in handen te nemen bij het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken. Over vraagstukken die zich ervoor lenen - bijvoorbeeld omdat ze het best
in samenwerking opgepakt kunnen worden - sluit het college maatschappelijke akkoorden met partijen en
personen die onderdeel van de oplossing willen en kunnen zijn.
Ook na de best vormgegeven en uitgevoerde dialoog zijn bewoners en andere belanghebbenden in onze
stad het niet altijd eens of hebben ze elkaar niet kunnen vinden. Wij houden als gemeenteraad altijd de
verantwoordelijkheid en het mandaat om politieke keuzes te maken en knopen door te hakken om het
bredere maatschappelijke belang te dienen.”

Utrecht heeft zich aangesloten bij het landelijke programma van de Vereniging van Nederlandse
Gemeente (VNG) Democratie in actie: naar versterking lokale democratie.
We merken dat we op een kantelpunt staan. Er is al veel geïnvesteerd in samenwerking en participatie
en tegelijkertijd horen we kritische geluiden van bewoners. Sommigen vinden dat de gemeente te
behoudend is in het werkelijk met de stad vormgeven van de toekomst. Er wordt gesproken over een
‘wij - zij’ cultuur. We moeten dit doorbreken. Vereisten zijn een nieuwe houding en gedrag van de direct
betrokkenen. Dat vraagt om een investering en het toepassen van de geleerde lessen. Zie ook de
randvoorwaarden.
Waardegedreven benadering
Bij de aanvang van een gezamenlijk traject van gemeentelijke en maatschappelijke betrokkenen gaat het
niet zozeer om ‘wat moet er ergens komen’. Dat zijn de zogeheten ‘watjes’, die verzanden al snel in een
gesprek over belangen, die vaak tegengesteld zijn. We proberen in plaats daarvan een gesprek te
beginnen over waarden. Stel in plaats van de vraag: Wat moet er op het Smakkelaarsveld komen? de
vraag: Waarom zou ik als bewoner naar het Smakkelaarsveld toe gaan?
Die andere insteek leidt tot gesprekken over wat mensen belangrijk vinden, waarin ze geloven, waarvan
ze overtuigd zijn en wat het hen oplevert. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden vanuit de
gemeente, waarbij we meer aansluiten bij de betekenis die plekken hebben voor mensen in onze stad. De
vraag is: Gaan we participeren om voor een plan draagvlak te creëren? Of wordt een plan samen
gemaakt om waarde toe te voegen aan een gebied?
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Wat willen we behouden en wat willen we anders?
Participatie, ruimte voor iedereen, is niet nieuw in Utrecht. We bouwen voort op wat al ontwikkeld is.
Het vorige college heeft met Al doende vernieuwen (Raadsbrief Terugkoppeling Al doende vernieuwen
van de wijkparticipatie 28-02-2018) een ontwikkeling van vernieuwing van de participatie ingezet. Er is
al veel ervaring opgedaan met het samen met bewoners en andere betrokkenen vormgeven van de
eigen buurt, wijk of stadsbrede onderwerpen en het stimuleren van initiatieven. We kennen
stadsgesprekken en stadsakkoorden. Er zijn meerdere pilots op het gebied van participatievernieuwing
geweest in de afgelopen jaren die nieuwe instrumenten hebben opgeleverd. We proberen te leren van
fouten. Soms slaan we de plank mis. Bijvoorbeeld bij een opgave die ingestoken is als buurtgericht
participatietraject maar effecten bleek te hebben op wijk- en zelfs stadsniveau.
Lessen
Uit verschillende evaluaties komen dezelfde lessen. (Zie bijvoorbeeld Al doende Vernieuwen en
Evaluatie participatie mobiliteitsprojecten).
•

Wat is de voorgeschiedenis en de scope van het participatietraject:
• Wat is gebeurd voorafgaande aan deze opgave? Welke stedelijke afspraken en
financiële belangen zijn er? Welke positieve en negatieve ervaringen zijn er met
inspraak en participatie?
5

•

Participatie raakt vaak andere beleidsontwikkelingen waar afstemming mee nodig is. De
kennis van het Wijkbureau over de wijk, het krachtenveld en de belangen zijn belangrijk
om te integreren in de aanpak.

•

Helderheid over kaders is cruciaal:
• Waar gaat de participatie wel en niet over? Hoeveel ruimte is er binnen de kaders.
Welke samenhang is er met andere ontwikkelingen? En op basis waarvan worden na de
participatie keuzes gemaakt?
• Participatie roept spanning op met de rol van de gemeenteraad. Wat is de rol van de
raad? Is de raad actief betrokken? Formuleert hij kaders, is hij achteraf controleur van
het inhoudelijke verhaal en of de procesmatige kaders?

•

Participatie is maatwerk, kost tijd, geld en het is mensenwerk:
• Participatie heeft effect op de planning van het traject en het kost geld, voor
communicatiemiddelen, bijeenkomsten, etc.
• Mensenwerk zorgt ervoor dat het belangrijk is dat in het team voldoende
procesgevoeligheid en gedragsdeskundigheid nodig is.
• Geen enkele trede van de participatieladder ligt het meeste voor de hand. Misschien
lijkt informeren de meest passende trede maar als de kaders voldoende ruimte laten
dan zou adviseren bijvoorbeeld ook kunnen. En co-creatie vraagt bijvoorbeeld om
heldere kaders, ruimte in de regels en in de budgetten.
• Bewoners opzoeken kost veel tijd maar levert ook waardevolle ‘bijvangst’ op.
• De meerwaarde zit niet in één middel maar juist in de inzet van een passende
middelenmix (bijvoorbeeld on- en offline)

•

Continue dialoog is nodig:
• Afstemming en informatievoorziening over de keuzes en processtappen binnen en
buiten de organisatie met alle belanghebbenden is van belang om tot een gedragen
participatietraject te komen.
• Met heldere en eerlijke communicatie bereik je dat mensen zich serieus genomen
voelen en betrokken willen blijven. Dat betekent geen vrijblijvende participatie
organiseren maar conclusies trekken uit de opbrengst van overleggen en deze duidelijk
en zorgvuldig terugkoppelen.

•

Follow-up en commitment in de organisatie moeten geborgd zijn:
• Zorg voor ‘hoge’ ambtelijke steun en escalatieroutes. Participatie is waardevol, maar
kan voor projectmanagers vanuit de gemeente heel lastig zijn door de verwevenheid
met andere dossiers, belangen en stakeholders waar zij geen invloed op hebben.
• Ook alle gemeentelijke medewerkers moeten ervan doordrongen zijn en in hun
dagelijks werk meenemen dat er opgavegericht aan de stad wordt gewerkt.
• Evaluatie, leren en delen van participatietrajecten is hierbij wezenlijk.
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Op zaterdag 8 april 2017 stonden ambtenaren en het geselecteerde ontwerpbureau voor de inrichting
van het laatste deel van de Catharijnesingel Zuid, klaar voor bewoners, bezoekers, ondernemers op de
plek waar het allemaal ging veranderen. Tijdens een rondwandeling met verschillende kraampjes
hoorden belangstellenden meer over ecologie, historie, verkeer en over J.D. Zocher jr. (1791-1870), de
landschapsarchitect die het Zocherpark rondom de singel ontwierp. En aan het eind stond er koffie en
thee en waren er mensen van het ontwerpbureau en de gemeente beschikbaar voor vragen. Hier konden
mensen zich opgeven om verder betrokken te zijn bij de participatie.
Na deze ontmoeting volgden meer bijeenkomsten. Het traject tot aanleg bestond in totaal uit 11
stappen. Vooraf waren de kaders rondom participatie helder en zijn er spelregels opgesteld. Op een van
de laatste bijeenkomsten hebben de aannemers zich voorgesteld en hun aanpak van het werk
gepresenteerd. Nu dit deel van de singel in uitvoering is worden bewoners en ondernemers in de
omgeving actief geïnformeerd over de voortgang, de uitvoering en de effecten daarvan op de omgeving.
De aannemer heeft onlangs voor hen nog een speciaal bezoek georganiseerd op de bodem van de
toekomstige singel.
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Wijkraden
Iedere wijk heeft sinds 2002 een wijkraad. Dit is een groep bewoners, ondernemers en
vertegenwoordigers van organisaties in de wijk. De tien wijkraden zijn onafhankelijk en bespreken
samen wat er speelt in de wijk.
 Ze adviseren het college van burgemeester en wethouders over kansen en problemen in de
wijk. Het college neemt de adviezen van de wijkraden in principe over of beargumenteert in de
uiteindelijke besluitvorming waarom afgeweken wordt.
 Ze hebben contact met andere overlegorganisaties in de wijk.
 Ze houden regelmatig wijkraadplegingen, onderzoeken en wijk- en buurtgesprekken om te
kijken wat er leeft onder de bewoners.
Er is een door de gemeenteraad geaccordeerde verordening op de wijkraden. De afspraken zijn
uitgewerkt in een convenant dat valt onder de verantwoordelijkheid van het college.
Wijkraden hebben zich al vele jaren ingezet voor participatie, op verschillende manieren en ook met
wisselend succes. Daarbij is veel ervaring opgedaan. En zoals verwoord in de notitie d.d. 12.02.19
‘Wijkraden 030 een nieuwe participatieve weg voor alle burgers’, is ook bij de wijkraden het besef
gegroeid dat ”een herbezinning op de rol en werkwijze van de wijkraden noodzakelijk is”. De
meerwaarde van een wijkraad is gelegen in de complementariteit ten opzichte van de andere
participatievormen. De meeste participatie is projectmatig, rondom een beperkt gebied of onderwerp.
Daarbij is in de loop der jaren de opstelling en beantwoording van adviezen van de wijkraden een
ondoorzichtig en langdurig proces geworden. Er zit veel tijd in de afhandeling en het is moeilijk om
bevredigende antwoorden te geven op adviezen over brede beleidsthema’s bijvoorbeeld over
onderwijs, gezondheid, zorg. We willen ons meer toeleggen op contacten met een brede groep
belanghebbenden en het voeren van het goede gesprek in het begin van een planontwikkelingsproces in
plaats van adviestrajecten met een voorgeschreven protocol.
Van participatieladder en –standaard naar maatwerk
We vinden dat de participatieladder - informeren, raadplegen, adviseren en co-creëren - te statisch is.
En een standaard is te rigide voor het proces dat wij voorstellen. Het strakke onderscheid tussen
bewonersparticipatie en overheidsparticipatie (meedoen van gemeente aan initiatieven van bewoners
of andere maatschappelijk betrokkenen), past niet meer. In de praktijk komen participatieprocessen en
eigen initiatieven van bewoners/ondernemers steeds dichter bij elkaar te liggen (zie figuur).
De ene keer heeft de gemeente het grootste aandeel in het verwezenlijken van een plan, de andere keer
bewoners en ondernemers uit de stad. Steeds vaker zien we tussenvormen, waarbij voor een deel de
gemeente en voor een deel de stad leidend is of waarbij de betrokken partijen intensief samenwerken.
Kortom, de verhouding tussen overheid en bewoners verandert. Het kan ook zijn dat de gemeente (en
markt) geen enkele vorm van betrokkenheid heeft, zoals bij commons, waarbij bewoners kiezen voor
gezamenlijk beheer in plaats van particulier eigendom (denk aan energie- en zorgcoöperaties).
We gaan in plaats van de participatieladder en -standaard, uit van maatwerk passend bij de situatie,
fasering, doelgroep en thema. Gezamenlijk wordt het traject vormgegeven met de gemeente vaak in de
rol van procesregisseur. (De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat de initiatiefnemer/ontwikkelaar zelf
overleg voert met de omgeving en overige betrokkenen.)

8

Waar gaan we naartoe?
De stad Utrecht maakt een grote groeispurt door. Terwijl in Leidsche Rijn nog gebouwd wordt, ontstaan
alweer nieuwe buurten in de Merwedekanaalzone, het Werkspoorkwartier, het Beurskwartier en
Utrecht Science Park. De stad is gegroeid van 256.000 (2001) naar 353.000 inwoners in 2019 en groeit
naar 372.000 inwoners in 2022 en 430.000 in 2040. De wereld om ons heen verandert in een hoog
tempo en dat vraagt om vernieuwing en aanpassing van het participatiebeleid.
We zijn een stad van denkers, doeners en diversiteit, er is ruimte voor iedereen. We geloven in de
kracht van participatie en samenwerken en we vertrouwen elkaar. Participatie kan zowel fysiek als
digitaal, of een combinatie van beide. Het kan gaan over het beheer van de openbare ruimte, nieuwe
plannen voor gebiedsontwikkeling, de inkoop van bijvoorbeeld thuiszorg of om nieuw beleid.
Ons vertrekpunt is dat samen stad maken op de Utrechtse manier maatwerk is en dat we zoveel
mogelijk verschillende Utrechters en andere betrokkenen en belanghebbenden, willen bereiken.
Basisprincipes
1. Participatie is in Utrecht maatwerk passend bij de opgave en doelgroep.
2. We betrekken een gemêleerde groep Utrechters, ook de Utrechters die niet snel zelf meepraten.
3. Vroeg betrekken. Er is meer aandacht voor betrokkenheid vanaf het begin van de planvorming in
plaats van aan het eind.
4. We zijn vanaf de start helder over rollen, verantwoordelijkheden, budget, beïnvloedingsruimte en
besluitvorming. De gemeenteraad blijft in principe altijd in de lead.
5. We communiceren gedurende het gehele traject, ook over processtappen, en koppelen terug wat
het resultaat is en wat er met de inbreng wordt gedaan.
Deze basisprincipes vormen de leidraad voor gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie en zijn
richtinggevend voor de wijze waarop we met bewoners overleggen. Ze lijken open deuren maar bij
langer doordenken blijkt dat ze grote consequenties hebben.
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Basisprincipe 1. Participatie op de Utrechtse manier; maatwerk
Het participatieproces stemmen we af op de aard van het traject en de wensen en mogelijkheden van
bewoners en andere betrokkenen. We hanteren passende vormen van (online) participatie afgestemd
op de doelgroep en de fase van het traject. Vleuten en de Meern zijn niet Overvecht en Sterrenwijk is
niet Wittevrouwen. Elk onderwerp, elk vraagstuk heeft zijn eigen maatwerk. Het ene onderwerp leent
zich voor samenwerking tussen een georganiseerd wijk- of buurtplatform en de gemeente, voor het
andere onderwerp zoeken we op een digitale interactieve wijze de uitwisseling met bewoners.
Ook de beslis- en beïnvloedingsruimte verschilt per opgave. Bij stedelijke thema’s als ‘buurten van het
gas af’ moeten bijvoorbeeld vele belangen gewogen worden.
Basisprincipe 2. Betrokkenheid van gemêleerde groep Utrechters
We betrekken de mensen die geraakt worden door plannen en beleid, ook Utrechters die niet snel uit
zichzelf meepraten. We gaan naar de mensen toe. Alle Utrechters moeten kunnen meedenken en
meebeslissen over actuele vragen en onderwerpen die hen aangaan, zowel stadsbreed als wijk- en
buurtgericht. We houden rekening met eerdere participatie, bestaande netwerken en
bewonersinitiatieven.

Basisprincipe 3. Vroeg betrekken
Samen stad maken begint bij zo snel mogelijk met elkaar open in gesprek gaan en blijven, bij elk traject
en elke opgave. Dat doen we zo vroeg mogelijk. Alle partijen, bewoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden spreken hun verwachtingen uit, benoemen
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de belangen die spelen en hun ideeën voor de inrichting van het participatieproces. Gezamenlijk worden
spelregels afgesproken.
Basisprincipe 4. Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden
We zijn in elke fase helder over kaders en rollen. Welke waarden zijn in het spel, wat betekenen kennis
en ervaring van buurtbewoners, hoe groot is de beïnvloedingsruimte en is er sprake van bepaalde
randvoorwaarden (zoals wetgeving, eerder genomen besluiten, contracten of participatiemoeheid) die
de grenzen van de participatie bepalen? Daarbij zoeken we samen naar mogelijkheden en of er rek in de
regels zit.
De gemeente heeft vaak een regierol en is geen gelijkwaardige partner van wijkraden of bewoners etc.
De adviezen van een wijkraad of wijkplatform wegen niet zwaarder dan andere adviezen uit de wijk. De
gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid en het mandaat om politieke keuzes te maken en knopen
door te hakken om het bredere maatschappelijke belang te dienen. (Fundament 07.06.2018)
Participatieproces woonvisie
Op 27 november 2018 vond het stadsgesprek Wonen plaats. Deelnemende inwoners werden
geselecteerd door loting, waarbij 5000 uitnodigingen op adres werden verstuurd. Tijdens de
bijeenkomst ging een brede, gemêleerde groep van meer dan 150 deelnemers met elkaar in gesprek:
inwoners, raadsleden, huurdersorganisaties, sociaal ondernemers, betrokken organisaties vanuit het
Stadsakkoord en andere professionals en bedrijven.
Het doel van de avond was om inzicht te krijgen in de woonthema´s die leven in de stad en om
Utrechters de gelegenheid te geven onderwerpen aan te dragen voor de woonvisie. Ook werden de
onderwerpen uit het coalitieakkoord op het gebied van wonen getoetst. Thema's die veel naar voren
kwamen waren de behoefte aan voldoende betaalbare woningen, gemengde en gevarieerde wijken en
buurten, vernieuwende woonvormen en het belang van een prettige woonomgeving.
Naast het stadsgesprek zijn er ‘praatpalen’ in buurten geplaatst. Dat zijn voormalig ANWB palen waar
mensen op straat via een knop in verbinding werden gebracht met iemand uit het betrokken team. Dit
leverde weer andere contacten op dan tijdens het stadsgesprek. De opbrengst is gebruikt bij het
opstellen van de woonvisie.

Basisprincipe 5. We communiceren over proces en inhoud
Belangrijk is om tijdens het traject actief te blijven communiceren en radiostiltes te voorkomen. Aan het
einde vóór het besluitvormingsmoment, bespreken we de uitkomsten van het participatieproces en
leggen we een conceptvoorstel voor aan de maatschappelijk betrokkenen. Vervolgens koppelen we na
de besluitvorming het resultaat en wat er gebeurd is met de participatie-inbreng terug aan alle
participanten en betrokkenen.
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Van wijkraden naar buurt- of wijkplatforms
Participatie op thema of project gaat over incidentele trajecten met tijdelijke samenwerkingsverbanden.
Daarnaast kennen we vaste georganiseerde vormen van participatie met de tien wijkraden. Een
belangrijk onderdeel van de vernieuwing van participatie zoals aangekondigd in het coalitieakkoord, is
het herzien van de rol en functie van de wijkraden. Voorop staat dat wij de mensen in de wijkraden en
hun grote mate van betrokkenheid en kennis van de wijk koesteren. Maar we vinden zoals toegelicht in
het vorige hoofdstuk, dat het huidige stelsel van wijkraden niet meer past bij de participatie die wij
voorstaan. Daarom stellen we voor de huidige wijkraden te transformeren naar wijk- en buurtplatforms
die een afspiegeling vormen van de bewoners en ondernemers in een gebied.
Wat is de meerwaarde van permanente platforms?
We onderschrijven het, door de wijkraden in hun notitie ‘Wijkraden 030 een nieuwe participatieve weg
voor alle burgers’ van 12 februari 2019 aan het college, genoemde belang van georganiseerde,
structurele participatie in onze veranderende maatschappij, waarin stedelijke vraagstukken complex
zijn, vaak een lange termijn bestrijken en zich op verschillende schaalniveaus - buurt, wijk of stad –
afspelen. Het is belangrijk om in de wijken en buurten vaste gesprekspartners te hebben die trends en
knelpunten tijdig signaleren en intermediair kunnen zijn tussen bestuur en bewoners, ondernemers en
andere betrokkenen. Permanente wijk- of buurtplatforms zijn blijvend actief, ze kennen de geschiedenis
(inhoudelijk en procesmatig) en zorgen daardoor voor continuïteit en borging. Zij kunnen vanuit deze
positie ook een rol hebben bij de vormgeving en borging van de participatie in bredere zin vanuit de wijk
en de continuïteit “bewaken”.
Wat wordt anders?
Wat vervalt ten opzichte van het wijkradensysteem van de afgelopen 16 jaar, is het geformaliseerde
adviesrecht aan het college, de onbeperkte lidmaatschapsduur en de vaste gebiedsschaal van een
platform per wijk.
In het convenant van wijkraden en college d.d. 19 maart 2010 staat onder meer dat het college zich
verbindt de wijkraden zo vroeg mogelijk te betrekken bij beleidsvoorbereiding en dat het college de
adviezen van de wijkraden in principe overneemt of in de uiteindelijke besluitvorming beargumenteerd
afwijkt. We vinden deze uitzonderingspositie niet meer passen in de huidige samenleving en bij
participatie op de Utrechtse manier. Een groter deel van de bewoners, ondernemers of andere
belanghebbenden wil zelf direct contact hebben met de gemeente, zoals initiatiefnemers. Andersom is
het voor medewerkers van de gemeente belangrijk dat ze direct communiceren met belanghebbenden.
We willen dat alle Utrechters kunnen meedenken en meebeslissen over actuele vragen en
onderwerpen die hen aangaan, zowel wijk- en buurtgericht als stadsbreed. Ook Utrechters die niet snel
uit zichzelf meedoen of meepraten. We werken daarvoor toe naar nieuwe wijkplatforms. De nadruk ligt
op het gesprek met elkaar, luisteren naar wat er leeft en de inzet om tot gedeelde oplossingen komen.
Er is geen hiërarchie meer in adviezen uit de wijken en buurten. De nieuwe wijkplatforms hebben wat
betreft advisering geen voorrangspositie. De platforms kunnen zoals iedere Utrechter ongevraagd
advies geven. Dit betekent dat wij het convenant open willen leggen en dat de verordening moet
worden herzien.
Als taken voor de nieuwe platforms zien wij:
1. ideeën en initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij elkaar
brengen;
2. debat en dialoog initiëren en stimuleren, agenderen van behoeften en knelpunten bij de
gemeente;
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3. organiseren van activiteiten om de samenhang en betrokkenheid in de buurt te vergroten.
Graag benadrukken we het belang van vaste gesprekspartners en de rol die deze platforms hebben bij
de borging van participatie vanuit de wijken en buurten. Net als alle andere Utrechters kunnen de
platforms uiteraard waardevolle adviezen geven.
Wie de gemeentelijke gesprekspartner is voor de wijk/buurtplatforms, verschilt per onderwerp. We
willen snel schakelen met een pragmatische aanpak. Problemen en vragen los je op op het niveau
waarop ze spelen. Vaak zijn het de lokale ambtenaren die zaken kunnen oplossen. Komen zij er niet uit
dan kan een vraagstuk worden voorgelegd aan de wijkwethouder of het college die binnen haar
mandaat een groot deel van de issues kan afhandelen. In laatste instantie wordt pas de raad betrokken.
Samenstelling
Inclusiviteit is een aandachtspunt voor ons allen. We zien graag dat de leden van wijk/buurtplatforms
een afspiegeling vormen van hun wijk of buurt en dat groepen die nu nog weinig vertegenwoordigd zijn,
ook deelnemen. We delen overigens de insteek in de genoemde notitie van de Wijkraden dat naast het
werven van een divers palet aan leden ook andere wegen openstaan om ervoor te zorgen dat we alle
belanghebbenden in beeld hebben.
We vinden het een interessant voorstel van de wijkraden in de notitie d.d. 12.02.19 om in één wijk een
experiment met loting te gaan doen en dat te evalueren. Bijvoorbeeld voor de bestaande wijze van
samenstelling van de wijkraden. Bijvoorbeeld voor kwalitatieve en kwantitatieve verbreding, of in het
kader van buurtprojecten. Op deze wijze kunnen ook groepen die niet vertegenwoordigd zijn, worden
betrokken. Een ander model is om in één of enkele wijken ervaring op te doen met een coöperatieve
wijkraad (Gronings voorbeeld, aangepast op Utrechtse situatie) die bestaat uit ingelote bewoners en
een wijkpanel dat digitaal meedenkt en meestemt.
Maar er zijn ook andere onderdelen die kunnen variëren zoals wie is er lid, wat doet het platform en hoe
is het platform georganiseerd.
Te bespreken variabelen zijn:
Wie zit erin?

Wat doen ze?

Hoe georganiseerd?

Bewoners (uit de betreffende
wijk)
Ondernemers
Maatschappelijke organisaties

Agenderen
Meepraten
Meedoen
Adviseren (informeel)
Meebeslissen
Zelfstandig beslissen
Organiseren van ontmoeting

Gekozen leden
Loting (aselecte
steekproef)
Aanmelding
Op voordracht (door
platform / door buurt /
door gemeente)
Ad hoc
Vaste zittingsperiode
Stichting
Gekoppeld aan raad en/of
college en/of ambtenaren

De schaal, samenstelling en andere aspecten m.b.t. de platforms bespreken we graag op de
werkconferentie van 27 maart.
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Duur lidmaatschap
Om doorstroming te bevorderen en de vernieuwing ook te vertalen in de samenstelling van een
wijkplatform, is het voorstel de lidmaatschapsduur te beperken tot maximaal vier jaar, met de
mogelijkheid van een eenmalige verlenging van twee jaar. Hierbij moet aandacht zijn voor continuïteit
van de bezetting.
Gebiedsschaal
De schaal kan het huidige wijkniveau zijn, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Utrechters verenigen zich
namelijk het liefst op manieren die voor hen logisch voelen en aansluiten op hun leefwereld. Er is geen
one size fits all model, al naar gelang de behoeften in de wijk/buurt kan gedifferentieerd of
geëxperimenteerd worden. Het is denkbaar dat in de ene wijk drie buurtplatforms ontstaan, in een
andere wijk één wijkplatform is en in de derde wijk een buurtplatform en een wijkplatform. Het aantal
platforms per wijk dient wel overzichtelijk te blijven voor gemeentelijke organisatie en bewoners. In alle
gevallen werkt een wijk- of buurtplatform samen met goed gepositioneerde en zichtbare gemeentelijke
wijkcontactpersonen.
2019 transitiejaar
Het voorstel van het college is de huidige wijkraden te transformeren en (nieuwe) deelnemers te zoeken
voor de buurt- en wijkplatforms. Daarbij spreken we de wens uit dat in het kader van de continuïteit en
het geheugen van de wijkraden, een deel van de zittende wijkraadsleden zich opnieuw wil inzetten. Wie
mee wil werken aan de vernieuwing zoals hierboven beschreven, is van harte welkom.
In het overgangsjaar 2019 bespreken we de vorm, taken en samenstelling van de wijkplatforms en de
ontbinding van het convenant met de betrokkenen. De wijkraden behouden budget om hun dagelijks
bestuur en adviesrecht in 2019 te kunnen voortzetten. De wijkraadplegingen worden (tenzij reeds
geprogrammeerd) niet ingezet in 2019, aangezien het budget daarvan in het coalitieakkoord is
toebedeeld aan de vernieuwing van participatie.

Participatiemiddelen
We hebben een heel palet aan participatie-middelen tot onze beschikking: zowel online als offline. We
optimaliseren dit palet regelmatig naar aanleiding van nieuwe maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen. Diverse vormen zijn mogelijk: van dialogen, buurtschouwen, stads- en buurtgesprekken,
enquêtes en peilingen, ontwerp- en tekensessies, snelkookpansessies tot een letterlijke praatpaal en
digitale stem-tools. Deze tools staan ter beschikking van ambtenaren, maar ook van bewonersplatforms,
sociaal ondernemers, maatschappelijke initiatieven en initiatiefnemers die voor een
omgevingsvergunning anderen moeten informeren en betrekken. De keuze voor het best passende
middel, op het juiste moment en voor de juiste doelgroep vraagt om een goed doordacht
procesontwerp. In het kader van het landelijke programma Democratie in Actie, verkennen we samen
met andere gemeenten de vragen die hierbij komen kijken. Op het gebied van online participatie doen
we bijvoorbeeld inspiratie op uit Amsterdam dat een intakeformulier met open vragen gebruikt om een
participatieproces te ontwerpen. Op die manier worden per project/proces de voorwaarden voor succes
helder, waarbij alle variabelen zijn overwogen en meegewogen.
Bij basisprincipe 1 maatwerk (pagina 9) is een schema opgenomen over de inzet van instrumenten per
fase van een participatieproces. Is fasering inderdaad dominant bij de selectie van een instrument? Of is
het schaalniveau bepalender: de impact op straat, buurt, wijk, stad of regio? Of is het de mate van
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concreetheid van een opgave? Ook dit afwegingsproces toont dat de Utrechtse manier echt maatwerk
en mensenwerk is.
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Straatweg On Tour én online ideeënuitwisseling
Voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg bedacht de gemeente een gevarieerd
participatietraject. Bewoners konden zowel online als offline hun mening geven en met ideeën komen.
Online werd de vraag gesteld: ‘Wat is uw idee voor de Amsterdamsestraatweg?’ waarop bewoners
online ideeën indienden en op elkaars voorstellen reageerden. Bij de ‘Straatweg On Tour’ werden
concept-ontwerpen meegenomen naar diverse locaties voor frisse input. De kapper keek ernaar, de
mensen in een koffietentje bespraken het samen en ook op een school werden de ontwerpen onder de
loep genomen.
Online tools
De mogelijkheden van digitale participatie willen we goed benutten. Online is een veel groter publiek te
bereiken dan bij de huidige vormen van offline participatie. Via onlinetools op maat hebben inwoners,
ondernemers en andere belanghebbenden een herkenbare en laagdrempelige manier om mee te
denken, praten en beslissen over hun stad. We kunnen hiermee makkelijker mensen met weinig tijd als
jonge gezinnen en bijvoorbeeld mantelverzorgers bereiken. Of mensen die moeilijker hun huis verlaten.
Dit gebeurt als aanvulling op en in combinatie met fysieke participatiepraktijken, afhankelijk van de
doelgroep, het vraagstuk of de fase van een project. Onderwerpen variëren van het ontwerp van een
muurschildering tot de verdeling van een buurtbudget of de invulling van beleid. Door deelnemers bij
deze onderwerpen substantiële beïnvloedingsruimte te geven, willen we het enthousiasme
aanwakkeren om ook de eigen achterban te mobiliseren om bij te dragen aan het platform. En omdat
we verschillende participatievraagstukken zoveel mogelijk via hetzelfde platform voorleggen aan
bewoners vergroten we de herkenbaarheid en het bereik ervan. Op die manier heeft de online
deelname een sneeuwbaleffect in de stad.
In de afgelopen jaren zijn we steeds meer digitale tools gaan inzetten bij projecten en vraagstukken. Om
meningen te peilen, ideeën op te halen en om keuzes voor te leggen. We maken hiervoor tot nu toe
gebruik van tools die in de markt worden aangeboden, zoals Argu, OnzeWijk, Facebook Flitspeilingen of
Synthetron.
In 2021 passen we digitale participatietools logisch en vruchtbaar in onze procesontwerpen. We
gebruiken participatietools op maat die we ofwel afnemen van de markt, ofwel zelf tot onze beschikking
hebben. We verkennen de mogelijkheden voor een centraal gemeentebreed platform om inwoners,
ondernemers en andere belanghebbenden een herkenbare en laagdrempelige weg te bieden om mee te
denken, te praten en te beslissen over hun stad.
In de gemeentelijke organisatie zijn de processen zo ingericht dat we goed inspelen op de opbrengsten
van het digitale platform.

Randvoorwaarden
In het Fundament heeft de Utrechtse gemeenteraad uitgesproken dat de veranderende samenleving
van de ambtelijke organisatie het vermogen vraagt om mee te veranderen, in te spelen op nieuwe
behoeften en uitdagingen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Een belangrijke vaardigheid is om het
gesprek met bewoners en ontvankelijkheid voor initiatieven uit de samenleving te combineren met
inhoudelijke deskundigheid, het bredere publieke belang en de gekozen politieke richting. De
organisatie verdient ruimte om te leren, fouten te maken, initiatieven te nemen en leiderschap te tonen.
Het gaat om een verandering in de haarvezels, de genen van de gemeente die verder reikt dan een
verbetering van de bestaande werkwijzen. Het gaat om het vinden van nieuwe manieren van
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organiseren die deels nog uitgevonden moeten worden en een verandering vraagt in houding en gedrag
van bestuurders, ambtenaren en maatschappelijk betrokkenen. We moeten alert zijn of iedereen in de
buurt, wijk en stad wel meteen betrokken wordt. We moeten responsiever, sneller en transparanter
communiceren. Ruimte maken zodat er echt samengewerkt kan worden. Bij de herontwikkeling van het
Smakkelaarsveld is veel ervaring opgedaan met nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente,
ontwerpers en maatschappelijk betrokkenen. . Maar niet alleen bij gebiedsontwikkeling hebben we
samen met direct betrokkenen oplossingen gezocht voor maatschappelijke vraagstukken. Zie
bijvoorbeeld de besluitvorming over het alcoholverbod op het Lepelenburg. Samen met de
Argumentenfabriek is daar met alle betrokkenen een analyse gemaakt op basis van gedeelde waarden.
De diepgang van de verandering die participatie vraagt, is mede afhankelijk van de keuzes die gemaakt
worden. Wat ambtelijk nodig is, is commitment aan de top, een continue groep van aanjagers en
structureel budget voor vernieuwing.
Aanpak schulden en armoede via flitspeiling
In een oproep met filmpje op social media is gevraagd om ideeën voor de aanpak van schulden en
armoede. Er kwamen ca 600 reacties, waarvan een groot deel van mensen die zelf schulden hebben
(of gehad). De 15 interessantste ideeën vormden de hoofdmoot van het stadsgesprek. Aan het eind
van het stadsgesprek zijn groepjes geformeerd die de ideeën uitwerkten vanuit de gedachte “Wat kan
ik zelf bijdragen om dit te laten lukken”. Mensen zijn gaan samenwerken die elkaar anders nooit
ontmoet zouden hebben. Op 19 februari is een vervolg bijeenkomst geweest met de terugkoppeling
van de groepjes en de stand van zaken van de actienota die eind maart wordt gepresenteerd. De
ideeën uit de flitspeiling, worden in de actieagenda gemarkeerd met het icoon van een lampje.

Hoe verder
Tijdens de werkconferentie op 27 maart willen we het voorstel met betrekking tot de transformatie van
de huidige wijkraden naar buurt- en wijkplatforms presenteren evenals de insteek om stad te maken op
de Utrechtse manier als maatwerk in te richten. Daarnaast zoomen we in op online participatieinstrumenten. We halen reacties op en geven met de deelnemers een verdere uitwerking. Ook gaan we
met samen stad maken op de Utrechtse manier aan de slag bij de aanpak van de omgevingsvisie
Binnenstad en de Ruimtelijke Strategie Utrecht.
De inzichten uit de werkconferentie zijn mede input voor het actieprogramma participatie Utrecht dat
conform de toezegging 18/136 (cie M&S 19-06-2018) voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2019
naar de Raad wordt gestuurd. Onderdelen van dit programma zijn:
- Werkwijze
- Overlegvormen (nadere uitwerking van Wijkplatforms en incidentele overleggen)
- Participatietools (online, offline, buurt- en stadsgesprekken, praatpaal etc.)
- Randvoorwaarden: cultuur, specifiek ingezoomd op raad, college, ambtelijke organisatie
- Organisatie, personeel en middelen
- Training en ontwikkeling
- Definities
- Begroting
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