Opbrengst Dialoog met initiatiefnemers Lokale burgerinitiatieven in

Regio Kop van Noord-Holland
Obdam, 12 december 2017
Locatie : Gemeenschapshuis De Brink te Obdam
Aanwezig: 13 initiatieven, 18 personen
Waar ben je trots op ? Wat heb je bereikt met je initiatief ?
















In de loop van de jaren punten/zaken opgelost
heel goed contact met ambtenaren opgebouwd
Grote betrokkenheid van inwoners
opstellen van een dorpsvisie
seniorenwoningen Zwaagdijk-west iom gemeente en wooncorporatie
Op bewonersavond waren weer 150 mensen aanwezig
huis-aan-huis een enquete gehouden naar de woningbehoefte in Spierdijk
Spierdijk: op basis van woningbehoefte-onderzoek overeenstemming bereikt met
grondeigenaren en woningcorporatie voor verplaatsbare mantelzorgwoningen
Burgerinitiatief om supermarkt (Support & Co) weer terug te krijgen in het dorp is na 7
jaar (!) gerealiseerd
Pilotproject kleinschalig wonen voor ouderen in Westwoud (pastorie in eigendom van
Woningbouwstichting) worden 8 wooneenheden gerealiseerd
Enquete opgezet met groot en positieve respons
Burendag in Schagen zeer geslaagd
Contact tussen statushouders en NLse buren gelegd (continuering is minder gelukt)
Opzetten van een crowdfundingsplatform in Schagen-Medemblik-Koggenland
Ambitieboek laten rouleren door het dorp om ideeen/suggesties op te halen

Waar loop je in de praktijk tegen aan ? Wat zijn knelpunten ?

















vraagverlegendheid versus vraaggestuurd
bestemmingsplan versus leefbaarheid (Gemeente Opmeer)
hoe burgers effectief meekrijgen
grote enquete, vage vragen. Veel werk!
Politieke onwil
naamsbekendheid verwerven!
kader invullen: personen voor het bestuur vinden is een probleem. Onvoldoende
mensen die op beleidsniveau mee kunnen denken en praten
de overgang van WMO naar WLZ
lethargie, stroperigheid van de gemeente
willekeur bij ambtenaren en verschuilen zich te veel achter regelgeving. Veel duwwerk
te verrichten !
Moeilijk in gesprek komen met wethouder in Medemblik
Conservatieve houding van de provincie: wil niet buitenstedelijk bouwen en niet in
kleine kernen. Structuurvisie NH stagneert elke ontwikkeling in de kleine kernen
Initiatiefnemer Kassencomplex Benningbroek: Waar vind ik mijn doelgroep (mensen
met gehoorstoornis) ?
Gemeente Hollandse Kroon heeft de uitvoering van de Participatiewet incl. de
dagbesteding, via een Europese aanbesteding gegund aan Induco BV (!?) Het gaat om
het totale zorgpakket (Jeugdwet en Participatiewet) Dit bedrijf heeft geen enkele
binding met de bevolking. Burgerinitiatief verliest hierdoor de dagbesteding.
Aanbesteding biedt geen continuïteit; doelgroep kan weer van voren af aan beginnen
Geen visie op indelen/inrichten Jeugdzorg. Volledig afhankelijk van ambtelijke willekeur

Wat zie je als mogelijke oplossingsrichtingen ?
Welke raad, tip, advies wil je meegeven ?









Publiceren in kranten.
Wijk en buurtbeheer
jip en janneke taal gebruiken
boekje tegenwind VNG
uitvoering meer in handen leggen van de gemeenschap
bekendheid website “het lukt ons” van een aantal regiogemeenten
belangrijk is het dat je een “trekker” hebt van het project; iemand die er echt voor
gaat.
Gemeente dient aan de slag te gaan met het invullen/uitvoeren van de Omgevingswet
en dat biedt kansen voor burgerinitiatieven op het gebied van welzijn, zorg en wonen.
Dorpsvisie/Dorpsplan opstellen.

DROMEN:




Coördinerend clientondersteuning bij de gemeente
Woningbouw in CPO-verband in Spierdijk

Opmerking:
 Er is sprake van drie werelden: de financiële wereld, de leefwereld (burgerinitiatieven)
en de systeemwereld (gemeente en de zorginstellingen)

