
Openbare bijeenkomst
Donderdag 9 maart 2023

Hét bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt



Agenda

 1. Opening & mededelingen 19.30-19.45u

 2. Update: doorstart d’r Moostuin 19.45-20.00u

 3. Denk mee!: Burgerkracht in Berg & Terblijt 20.00-21.00u

 4. Update projecten & lopende zaken 21.00-21.20u

 Ontmoetingsbankjes voor jong & oud

 Dorpsfeest Berg en Terblijt

 Bijeenkomst ‘Wonen in Berg en Terblijt’

 5. Rondvraag & sluiting – 21.20u-21.30u



Update: doorstart D’r Moostuin









Burgerkracht: een korte geschiedenis

 Sociaal domein? >> ‘De overheid regelt het wel’

 2009: ‘Een andere kijk op participatie van burgers’

 2011: Van dorpsraad naar kernoverleg

 2015: bijstelling beleid

 2022: evaluatie Burgerkracht-beleid

 2023: Nieuwe ronde, nieuwe kansen!



Burgerkracht: evaluatie huidig beleid

Constateringen
De wil om bij te dragen aan de samenleving is er, maar…

1. Beleid & draagvlak
beleid is onbekend (intern & extern), nauwelijks op hoogte van mogelijkheden en verkeerde interpretatie 
van begrip Burgerkracht, het doel en de invulling hiervan.

2. Proces
Onduidelijkheid over rolverdeling en verantwoordelijkheden > stroperig.

3. Integrale aanpak
Onvoldoende samenwerking en afstemming binnen gemeente over burgerkrachtprojecten.

4. Communicatie
Kan beter: gebrek aan vast aanspreekpunt, transparantie en regelmatige terugkoppeling.

5. Informatievoorziening
Gebrek aan beschikbare informatie over Burgerkracht. Geen standaard format, checklist of algemeen 
document.

6. Financiën
Er zijn voldoende middelen beschikbaar maar deze worden onvoldoende gevonden/gebruikt.



Burgerkracht: wat is het?

 Krachtige burgers?

 Inwoners die zelf weten wat goed is voor hun dorp en leefomgeving

 Goede ideeën hebben 

 En die zelf, samen met buurtbewoners, uitvoeren

 Ook wel ‘zelfsturing’ genoemd

 Inwoners zijn samen verantwoordelijk voor een fijne leefomgeving

 Sociaal en verbindend



Burgerkracht: wat is het niet?

 Een vervanging voor bestaande gemeentelijke processen

 Een oplossing voor al je problemen

 Iets van de gemeente

 Je kunt wel een 9 verdiepingen hoge woontoren willen realiseren in Berg om 

in 1x het woningprobleem op te lossen maar…

Sociaal en verbindend



Burgerkracht: waarom zelf?

 Inwoners weten zelf vaak beter waar er behoefte aan is in hun dorp of buurt.

 Groter draagvlak

 Samenwerken met je buurtbewoners zorgt o.a. voor:

 Meer sociale contacten

 Minder eenzaamheid

 Nuttige tijdsbesteding

 Snellere realisatie



Burgerkracht: voorbeelden

 Ontmoetingsbankjes

 Hondenuitlaatplaats / JOP

 Repareerschuurke

 Opruimacties

 Bibliotheek Berg en Terblijt

 Verenigingen



Burgerkracht: wat is er nodig?

 Tijd

 …

 …

• Wat versta jij onder Burgerkracht?

• Wat verwacht je van Burgerkracht?

• Wat moet er zeker in het nieuwe burgerkrachtbeleid?



Burgerkracht: en nu?

 Vanaf maart: herschrijven burgerkracht-beleid samen met kernoverleggen

 3e kwartaal 2023: ter vaststelling naar de gemeenteraad

 Tussentijdse updates tijdens openbare bijeenkomst (8 juni, 14 september)



Update projecten & lopende zaken

 Ontmoetingsbankjes voor jong & oud

 Dorpsfeest Berg en Terblijt

 Bijeenkomst ‘Wonen in Berg en Terblijt’



Vragen?



Tot de volgende keer!
Donderdag 8 juni 2023

Hét bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt
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