Inwoner Roeleke Naber
Roeleke Naber heeft als inwoner deelgenomen aan het webinar over burgerparticipatie. ´Maar ook
uit nieuwsgierigheid namens de Stichting Kunstcollectief Harlingen, D66, Vrienden van het
Hannemahuis, initiatiefnemer van de lees/luistergroep Vestdijk en als iemand die zich inzet voor het
project Nieuw Zuid in Harlingen. Ik wilde graag zien of de gemeente Harlingen werkelijk iets wil met
burgerparticipatie´.
Mijn definitie van burgerparticipatie
Gevraagd naar haar definitie van burgerparticipatie antwoordt ze: ´Het gaat bij participatie om
daadwerkelijke inspraak, of het genereren van ideeën van de burgers waar de gemeente besluiten of
initiatieven voor gaat nemen´. Ze kent weinig voorbeelden uit haar directe omgeving. ´Het komt
voor dat er inspraak- en informatieavonden in Harlingen zijn. Het geven van een stuk grond voor een
stadstuin in Harlingen is mijns inziens wel een goed voorbeeld´.
Grote uitdaging om inwoners en ondernemers te betrekken
Wat uit het webinar duidelijk bleek, is dat het een grote uitdaging zal worden om de inwoners en
ondernemers bij projecten te betrekken. Hoe zou Roeleke Naber dit aanpakken: ´Ik zou regelmatig in
de Harlinger Courant een oproep doen voor ideeën rondom een initiatief dat genomen zou kunnen
worden. Een voorbeeld is het kunstwerk van STELLA. Mijn idee zou zijn om contact te leggen met de
STELLA-fabriek van elektrische fietsen (ik geloof in Nunspeet of daar in de buurt). Zij zouden het
kunstwerk in hun promotie kunnen opnemen en het zou meteen een slinger kunnen geven aan de
fietsroutes vanuit of naar het Bildt en door Harlingen heen. Ik heb voor zoiets een luisterend oor
nodig van iemand die dit idee in de gemeente naar voren kan brengen´.
Webinar is mooi initiatief
Op de vraag wat haar ervaring met het webinar is en welk vervolg ze hieraan zal geven, antwoordt
Roeleke Naber: ‘Ik vond het een mooi initiatief en ga afwachten welk luisterend oor de gemeente
gaat aanbieden. Ondertussen communiceer ik zoveel mogelijk met de gemeente via raads- en/of
commissievergaderingen en zal ik inbreng hebben in de ‘clubs’ waarbij ik aangesloten ben. Ook lees
ik met zeer veel interesse de Harlingen Courant!!!’.

