
 

Raadslid Ron Leen 

 

Ron Leen maakt deel uit van de raadswerkgroep Burgerparticipatie en nam onder andere in die 

hoedanigheid deel aan de kick off-bijeenkomst op 26 mei. ‘Daarnaast vind ik betrokkenheid van 

burgers bij de beleids- en besluitvorming erg belangrijk’. Zijn definitie van burgerparticipatie is 

actieve betrokkenheid van de burgers bij beleids- en besluitvorming en de uitvoering daarvan. 

Daaraan koppelt hij optimale wederzijdse communicatie tussen het bestuur, de burger en de 

organisatie. ‘Het is bovendien belangrijk dat informatie duidelijk en altijd beschikbaar is, dat op 

iedere vraag of reactie tijdig een adequate reactie wordt gegeven, er transparantie is in de beleids- 

en besluitvormingsproces naar de burgers toe én burgers te allen tijde de mogelijkheid hebben om 

hun ideeën, gevoelens, reacties open en veilig aan het bestuur en de organisatie te kunnen uiten. Dat 

ze verder altijd de gelegenheid hebben om initiatieven in te brengen en uit te voeren in overleg met 

bestuur en organisatie’. 

 

Door burgerparticipatie zal de opbrengst groter zijn 

‘Mijn persoonlijke visie, die ik heb geschreven als bijdrage aan de raadswerkgroep, is dat het voor 

succesvolle burgerparticipatie vereist is dat er vertrouwen is en dat het serieus wordt genomen. 

Burgerparticipatie is iets voor de langere termijn, een zaak van lange adem’. Hij schrijft: 

‘Burgerparticipatie vraagt om goede ondersteuning (begeleiding en uitwerking), facilitering (de wijze 

waarop het wordt georganiseerd) en heldere communicatie (waartoe dient de burgerparticipatie en 

wat doet de gemeente ermee, goed verwachtingenmanagement). 

Zowel raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren als burgers zullen getraind moeten 

worden om een goede burgerparticipant te kunnen zijn. Dit gebeurt door het te doen, het te ervaren 

en gezamenlijk te evalueren. Burgerparticipatie zal de gemeente Harlingen zeker geld kosten, maar 

de opbrengst ervan zal nog veel groter zijn’. 

 

Burgerparticipatie is gericht op peilen van meningen en gevoelens 

‘Uitgangspunt voor een succesvolle burgerparticipatie noemt Ron Leen onder andere dat het geen 

referendum is, maar gericht op het peilen van meningen en gevoelens die leven bij de burgers van 

gemeente Harlingen ten behoeve van beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -evaluatie en -bijstelling. 

Waarbij hij een verdeling in algemene en specifieke onderwerpen voor zich ziet, waarop de 

deelnemers worden afgestemd. ‘De resultaten van iedere vorm van burgerparticipatie worden 

vastgelegd, gerapporteerd én gecommuniceerd aan de burgers en dienen ter kennisgeving en 

overweging aan de besluitnemer, hetzij de gemandateerde ambtenaar, het college of de 

gemeenteraad. De uiteindelijke besluitvorming blijft in de gremia waar deze nu ligt en behoort’ 

 

Dorpsbelangen en wijkverenigingen spelen belangrijke rol  

Hij heeft de ervaring dat in Harlingen de dorpsbelangen en de wijkverenigingen een belangrijke rol 

spelen. ‘Er is een actieve lobby van diverse verenigingen en stichtingen, er is het  Right to Challenge 

en er is inspraakrecht voor burgers in de raadscommissies. Kortom, er zijn voldoende vormen, maar 

niet voldoende gestructureerd en georganiseerd. Niet iedere burger wordt gehoord, alleen de burger 

“met de grote mond”. 

Ron Leen geeft aan het webinar als inspirerend te hebben ervaren. ‘Ik geef er vervolg aan door in de 

raadswerkgroep dit onderwerp verder in concreto uit te werken samen met mijn collega’s en de 



burgers (en dat zullen er veel zijn, hoop ik). Bovendien zijn dit soort webinars voor herhaling vatbaar. 

Er zijn genoeg burgers in geïnteresseerd’. 

 


