Raadslid Bartele Boersma
Burgerparticipatie is een kans voor inwoners en ondernemers
´Jarenlang heb ik in Amsterdam en Brussel gewoond. Ik werkte bij het Europees Parlement en daar
zit je in een soort bubbel. Ver bij de mensen vandaan in een papieren realiteit. Daarom wilde ik terug
naar Harlingen, om met mensen te kijken hoe we de leefomgeving beter kunnen maken. In Harlingen
is het contact heel direct. Het gaat bijvoorbeeld over stoeptegels die niet goed liggen, speeltuinen die
opgeknapt moeten worden, nieuwe wegen en parken die we aanleggen enzovoort´, beschrijft
Bartele Boersma van de PvdA in de kern burgerparticipatie. Een onderwerp dat voor hem erg
belangrijk is, en een van de redenen dat hij naar Harlingen is teruggekeerd. Inmiddels maakt hij
namens de Harlinger gemeenteraad deel uit van de werkgroep Burgerparticipatie.
Harlingen is gemeente met grote kans van slagen voor burgerparticipatie
In 2016 diende D66 een motie in om mensen meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid en daar
is in de vorm van een werkgroep een vervolg aan gegeven. Bartele Boersma noemt Harlingen bij
uitstek een gemeente waar burgerparticipatie een grote kans van slagen heeft. ´Juist omdat wij als
kleine gemeente zo dicht bij elkaar staan´. De grote uitdaging noemt het raadslid mensen erbij te
betrekken. ´Je ziet hier vaak dezelfde mensen die in actie komen en dat bleek ook tijdens het
webinar. De zogenoemde verantwoordelijken. Een hele belangrijke groep, maar we moeten een
manier verzinnen om die mensen erbij te betrekken die we anders niet tegenkomen. Ook zij kunnen
een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld als er plannen voor hun straat of wijk zijn. Burgerparticipatie
is een kans om mee te mogen denken en praten. Zodat ook zij invloed kunnen uitoefenen op het
gemeentelijk beleid´.
Spannend proces; onze rol is mensen bereiken
Bartele Boersma spreekt net als wethouder Paul Schoute van een spannend proces. ´Voor elk project
waar we de burgers bij betrekken, gelden andere regels en processen. Dit hangt van het onderwerp
af. Als raad en college moeten wij daar ook stappen in zetten. Onze rol is om de mensen te bereiken´.
Hij ziet de kick off als een enorme inspiratie. Ten eerste door de grote opkomst – ruim zestig
deelnemers – maar ook de drie sprekers. ´Een mooie combi van de grote lijnen, hoe de inwoners
erbij te betrekken en een geslaagd praktijkvoorbeeld elders in Friesland. Het is nu zaak door te
pakken en niet te wachten tot de wethouder eind van het jaar met een nota komt. Wij moeten nu al
stappen zetten en de burgers bij het beleid betrekken. Zelf wil ik me er sterk voor maken dat ook
jongeren in dit proces meedoen´.
Kleine stappen vooruit met als doel het mooier maken van de stad
Hij spreekt van kleine stappen vooruit zetten. ´Juist omdat het een proces is dat bij elk project zal
verschillen, moeten we onze weg zoeken. Er komt nog genoeg discussie aan rond de omgevingsvisie
en omgevingswet, bijvoorbeeld rond projectontwikkeling. Wij zullen als raad de nota goed
controleren. Daarin worden onder andere kaders gesteld voor onder andere burgerparticipatie en
die regels gelden voor zowel het college als de raad. Het is een proces waarvan de uitkomst nog niet
zeker is. Maar het is zo belangrijk dat de Harlingers worden betrokken bij het mooier maken van hun
stad. Een enorme kans!

