
 

VERSLAG 
 

ONDERWERP  : Thema avond Vitale democratie Asten 2030 

DATUM  : Woensdagavond 4 september 2019, gemeentehuis Asten 

  
 

Opening 

Door Hubert Vos, bestuurlijk verantwoordelijk voor programma Vitale democratie. 

 

Inleiding, doel en opzet avond 

Door Marco Kerstens, presentator van de avond. 

 

Doel thema avond 

In gesprek (dialoog) met inwoners, raad, college en ambtenaren over de gemaakte ‘foto’ 

(Quick scan lokale democratie) met de focus op de relatie met de inwoner. 

Met als doel: 

A) Herkennen we de belangrijkste verbeterpunten uit de ‘foto’ maar ook de positieve 

punten waarop we vooral moeten blijven doorzetten / versterken (en waarom is hier 

een noodzaak tot verbetering of waarom is dit een sterk punt, hoe komt dit, wat is de 

achtergrond)? 

B) Hoe zouden we dat verbeterpunt in de praktijk kunnen doorvoeren of hoe zouden we 

het positieve punt nog verder kunnen versterken? 

 

Praktijkervaringen inwoners delen 

Marco Kerstens interviewt drie inwoners die betrokken zijn bij burgerinitiatieven.  

 

Mariaoord Ommel, processiepark (planfase) – Ad Verhoeven 

 Het initiatief is het Processiepark in Ommel. Dit is een Ommels initiatief. Het 

betreft een rijksmonument waarheen jaarlijks tienduizenden mensen op 

bedevaart gaan en vanuit sociaal maatschappelijke perspectief daar bij elkaar 

komen. Er was sprake van achterstallig onderhoud. Het initiatief betreft 

restauratie, maar we willen ook een nieuwe dimensie toevoegen door het park in 

te richten als een park van vrede.  

 We zitten in de startfase, het masterplan en begroting zijn klaar. We hebben het 

plan ingediend en de gemeenteraad hierover geïnformeerd. We vragen nu aan het 

college van BW wat de volgende te zetten stappen zijn en hoe Ommel 

gefaciliteerd kan worden. 

 Zou het sneller kunnen vraagt Marco? Je komt hobbels tegen. Het is belangrijk 

dat je dicht bij je eigen project blijft voordat je naar de gemeente stapt. Zorg dat 

je de procedure die je moet doorlopen goed in beeld krijgt. In ons geval: Het 

groen in het park staat onder monumentenzorg. Je loopt hiermee tegen dingen 

aan in de procedure, die in eerste instantie niet duidelijk blijken hoe je daarmee 

om moet gaan, en die voor vertraging kunnen zorgen. 

 

Bikepark Asten, mountainbike route in de bossen (deels al gerealiseerd) – Ruud 

van Mullekom 

 Ons initiatief is het ontwikkelen van een technisch parcours, een bike park. Dit is 

gelegen dicht bij het centrum van Asten om een grote groep jeugd deze 

faciliteiten te bieden. (Je merkt nu dat ze hiervoor vaak naar Liessel gaan.) Het 
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bikepark trekt steeds meer fanatieke bikers aan. Het is een bestaand parcours dat 

we ombouwen. We zijn nu halverwege.  

 Gemeente heeft ondersteund met advies over sponsoring en ook zelf een 

financiële bijdrage gegeven. Gemeente adviseerde om sponsoring te gaan zoeken, 

waardoor de zelfredzaamheid van leden wordt verhoogd (co-creatie). Door deze 

financiële hulp in de startfase, ontstond voor ons een vliegwiel om het initiatief op 

te pakken. 

 Een belangrijke tip is om eerder, vanaf het begin, te kijken naar 

verantwoordelijkheden. Wie is verantwoordelijk? Hadden we daar eerder naar 

gekeken, dan was de weg naar TWC Asten eerder ingestoken. We hadden dan 

sneller naar de notaris kunnen gaan om ingeschreven te worden als een 

vereniging met statuten om invulling te kunnen geven aan de 

verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld op het trimparcours willen we houten 

hindernissen realiseren. Daarvan is nu afgesproken dat deze na realisatie 

eigendom van gemeente worden. 

 

Herinrichting Vorstermansplein in Heusden (planfase) – Ruud Wijnen 

 Het dorpsoverleg Heusden is benaderd door bewoners en horeca ondernemers 

met de vraag wat we zouden kunnen doen aan het Vorstermansplein. Het is nu 

vooral een plein met veel geparkeerde auto’s, een glasbak e.d.   

 Het dorpsoverleg heeft omwonenden en belanghebbenden betrokken en plannen 

gemaakt om het plein in Heusden flink aan te gaan pakken. Nu ligt er een 

behoorlijk plan dat uitgevoerd kan worden. Het plein is eigendom van de 

gemeente. Het dorpsoverleg heeft informatie verzameld: Wat willen we? En als 

initiatief plannen gemaakt, hoe kunnen we ‘t doen, wat kunnen we doen? 

 Spelregels waren in het begin soms best lastig en nog niet helemaal duidelijk (was 

in de fase voordat e.e.a. is besloten door de raad en nu op de website staat als 

spelregels bij burgerinitiatieven). We hebben ze samen geschreven met de 

gemeente. Op dit moment wachten we op een akkoord van de gemeente voor de 

uitvoering. Dat hebben we nu nodig om door te kunnen. 

 

Presentatie animatie en resultaat Quick scan lokale democratie 

Door Mayelle Feijen, programmamanager Vitale democratie. 

Zie bijlage presentatie. 

 

Dialoog in drie werkgroepen 

We concentreren ons op de volgende thema’s: 

1) Samenwerking gemeente en inwoners: Hoe krijgen inwoners meer invloed op hun 

buurt of leefomgeving? Welke taken voor wie?  

2) Omgaan met maatschappelijke initiatieven: Hoe moet de gemeente inwoners 

faciliteren? 

3) Burgerparticipatie: Hoe betrekken we ondervertegenwoordigde inwoners, bijv. 

jongeren? 

4) Open en luisterend: Welke verwachtingen zijn er over en weer? Hoe ziet het ideale 

open gesprek er uit? 

 

Samenvatting van de avond 

Door Marco Kerstens, samen met 3 vertegenwoordigers vanuit de werkgroepen. 

Zie bijlage met de foto’s van de uitkomsten uit de 3 werkgroepen.  

 

Werkgroep 1 – terugkoppeling door Ad Verhoeven 

 Rode draad van het gesprek was gemeente en burgers. Wat is de taak van de 

gemeente en wat de taak van de burgers? Vooral samenwerking is besproken in 

relatie tot het groen binnen de bebouwde kom en buitengebied. 

 Wat kunnen burgers zelf doen? Iedere maandag liggen er zakken zwerfvuil in het 

buitengebied en zie je binnen de bebouwde kom dat bloembakken zijn 

omgegooid, etc. Het zou goed zijn als de burger zelf het idee heeft: “Dit is mijn 
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straat, we moeten hier samen leven.” De gemeente mag rustig burgers 

aanspreken over: “Hoe sta je hierin, hoe zou je dit met elkaar aanpakken?” 

 Dit zou je ook meer projectmatig gezamenlijk kunnen aanpakken, gemeente en 

buurtschap.  

 Het zou goed zijn om de gemeente een gezicht te geven. Er is nu een app, buiten 

beter app, maar niet iedereen weet dat, of kan ermee omgaan. Gemeente kan op 

een andere manier zichtbaar zijn door ambtenaren voor een bepaald gebied, per 

wijk of zo, als aanspreekpunt aan te wijzen. Een soort van ambassadeurs die een 

aanspreekpunt zijn voor de inwoners in een bepaald gebied.  

 Ander voorbeeld is om agrariërs zelf het buitengebied te laten schaven bij 

sneeuw. De gemeente schaaft niet alle wegen in het buitengebied. Maar agrariërs 

hebben wel het materieel. Dit kunnen ze dus zelf ook. Deze discussie is eerder 

gevoerd geweest, maar verzandde toen in een aansprakelijkheidsverhaal. 

Suggestie is om dit weer op te pakken. 

 

Werkgroep 2 – terugkoppeling door Toon Hartman 

 Wat opviel was dat slechts enkele burgers in de groep zaten.  

 Over het algemeen wordt de samenwerking als redelijk positief ervaren. Maar 

vaak is er onbekendheid met regelgeving. En is het voor mensen onduidelijk waar 

ze moeten zijn. 

 De website, daar ga je alleen voor specifieke onderwerpen naar toe. Een idee is 

om een lichtkrant te maken of stukjes te schrijven over onderwerpen die spelen. 

 Participatie wordt als moeilijk ervaren omdat mensen pas betrokken zijn als het ze 

ook echt raakt. Er is ook een verantwoordelijkheid voor de burgers om informatie 

te krijgen. En informatie kan ook op verschillende manieren worden gebracht. 

 Je zou meer tweerichting verkeer willen. Hoe kunnen we gezamenlijk een zaak 

aanpakken? Bijv. transformatie buitengebied, er zijn veel stoppende bedrijven, 

het is een complexe problematiek; regelgeving en middelen zijn nodig en ook de 

sociale kant is van belang. 

 Hoe word je tegemoet getreden als burger? Marco: eigenlijk zou je als gemeente 

eerst een feestje moeten vieren als er een betrokken burger naar je toekomt met 

een initiatief, om vervolgens de vraag te stellen: “Wat kan ik voor je betekenen? 

Heb je hulp nodig?” Heb het met elkaar over wat je samen kunt doen. 

 Hoe betrekken we jeugd en andere groepen? Moeilijk te betrekken op de huidige 

manier van communiceren door de gemeente. Dat spreekt jongeren niet aan.  

 Bijvoorbeeld de geschiedenisles richting lokale democratie organiseren (overigens 

gebeurde dit ook in het verleden). Maar betrek Varendonck! 

 

Werkgroep 3 – terugkoppeling door Jori Meulendijks / Freyja Ricken 

 Jongeren betrekken: Hoe hier de avond is georganiseerd is al een verkeerd 

voorbeeld, je moet eigenlijk naar de mensen toe. Ga naar de jongeren toe, spreek 

hun taal, speel in op de belevingswereld van hen. Zoek de media op die bij hun 

beleveringswereld past! 

 Het is positief dat er een start is gemaakt om een ander vorm te geven aan het 

gesprek. Ga zo door! 

 Ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven. Breng duidelijk procedures in 

beeld, bijvoorbeeld via een animatiefilmpje. 

 Ga naast de initiatiefnemer staan en stel de vraag: “Waar kan ik je mee helpen?” 

 Mensen voelen toch vaak een drempel. Je bent afhankelijk van het oordeel van de 

gemeente en mensen vinden het spannend dat ze de verkeerde dingen zeggen en 

zijn bang om nee te krijgen. Dat gevoel nemen ze mee als ze het gemeentehuis 

binnen komen, dus een hartelijke ontvangst en bijv. de vraag “Waar kan ik je 

mee helpen?” zijn erg belangrijk zodat mensen zich op hun gemak voelen.  

 Samenwerking/ open en luisterend. Er is onzekerheid over besluitvorming.  

 Biedt duidelijkheid over processen. (En dit hoeft niet altijd in Jip en Janneke-taal). 
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 Stem je communicatie af: aan de voorkant, geef duidelijkheid in de stappen die je 

moet gaan doorlopen. Communiceer beter, verplaats je in de burger, wat die wil 

weten. 

 

Vervolg na vanavond 

Door Mayelle Feijen. 

Het is een start van een dialoog en daar moeten we vooral ook samen mee doorgaan. 

Niet als gemeente nu alles achter de schermen gaan uitwerken maar samen met de 

inwoners open en transparant overleggen wat nodig is en past bij Asten. We hebben 

vanavond veel concrete zaken opgehaald waar we mee kunnen beginnen. Waardevolle 

tips en input waar we erg dankbaar voor zijn! En mensen die verder willen praten in 

dialoog of die ideeën hebben over het vervolg nodigen we daar graag voor uit. Neem 

gerust contact op via m.feijen@asten.nl.  

 

Afsluiting 

Door Hubert Vos. 

Je begint de avond met de vraag: “Wat ga je van deze avond verwachten?” Het is 

bijvoorbeeld duidelijk, ook uit de pilot, dat je jongeren moet betrekken en dat we andere 

manieren moeten vinden om dat te doen. Mooi voorbeeld is het animatiefilmpje over de 

toekomstagenda en vitale democratie: Je hebt dan vrij snel in de gaten wat we bedoelen. 

Er zijn voldoende suggesties aangedragen die aanknopingspunten bieden waar we samen 

mee aan de slag kunnen gaan. 

We bedanken de inwoners. We gaan hiermee door. Dit traject moeten we vasthouden, 

we zijn aan het veranderen, de opgaven maken het belangrijk voor de gemeenschap en 

daarbij hebben we elkaar nodig, wie het beste idee heeft maakt niet uit als ‘t maar 

gerealiseerd wordt. 

 

Bijbehorende informatie: 

 Bijlage (nr. 2) met foto’s van de output uit de 3 werkgroepen; 

 Bijlage (nr. 3) met samenvatting van de quick wins en aanknopingspunten vervolg 

(dit is een samenvatting per thema van alle opgehaalde info); 

 Bijlage (nr. 4) met de presentatie van M. Feijen, over resultaten Quick scan lokale 

democratie; 

mailto:m.feijen@asten.nl

