ACTIEPROGRAMMA VERNIEUWING VAN DE LOKALE DEMOCRATIE IN ZEIST
‘Van dromen naar denken, nu doen!’
De lokale democratie in beweging brengen en vernieuwen. Daar zijn we in Zeist
mee bezig. Doen wat we al deden is niet meer genoeg. We willen het anders. We
zoeken naar vormen die passen bij een moderne netwerksamenleving. Waar
inwoners, raadsleden, ambtenaren, organisaties, ondernemers en collegeleden
samen optrekken.
De ´24 uur van Zeist´ die we in februari van dit jaar organiseerden, was één van de
manieren om het gesprek over de vernieuwing van de lokale democratie te voeren,
elkaar te inspireren en ideeën op te doen. Samen bepalen we immers wat voor een
samenleving we willen zijn en wat ieder daar zelf aan kan bijdragen. Sinds februari
zijn we blijven praten en ontmoeten. Alle ideeën die inmiddels verzameld zijn,
worden ‘as we speak’ omgezet in acties! Op 30 april was hiervan in feite de aftrap
en wat daar uit is gekomen staat hieronder opgesomd.
In totaal zijn er negen onderwerpen en acties waar we de komende maanden aan
werken.
Op de ‘Dag van de Democratie’, op 15 september 2015, komen we opnieuw bijeen
om de eerste resultaten te delen. Tot die tijd én daarna werken we samen om onze
democratie nog mooier te maken.
Ben je nog niet aangesloten op één van de onderwerpen, maar wil je dat wel?
Schroom niet en laat het weten aan Jorieke Vermeulen (j.vermeulen@zeist.nl).
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe meer handen, hoe meer werk er verzet
kan worden!
Onderwerpen en acties
1. Het experiment ‘Regelvrije Buurt’
 Als een experiment met een regelvrije buurt wordt gestart, zorg dat het
omkeerbaar is. En begin met een klein gebied.
 Selecteer een buurt waar mensen zin hebben in dit experiment en bepaal
samen de scope van het experiment.
 Regels en afspraken zijn altijd nodig, maar wie bepaalt ze? En welke regels
lenen zich ervoor om, in een buurt, met elkaar te bepalen?
2. Inspireren door Ontmoeten
 Maak inzichtelijk wat er al is aan ontmoetingen in de Zeister samenleving.
 Zoek het in kleine dingen die iedereen zelf kan doen.
 Start een column in de Nieuwsbode of digitaal waar inwoners kleine
voorbeelden delen van één op één ontmoetingen en geef de pen door. Een
zogenaamde ‘ontmoetingsbank’. Het gaat erom juist de kleine dingen
zichtbaar te maken.
 Een ‘Running diner’
 Stages! Loop als inwoner, raadslid, ambtenaar of professional mee met
een ander en leer elkaar eens op die manier kennen.
 ”Hoofdsponsors” die ontmoetingen willen aanzwengelen, zoals het Platform
levensbeschouwing en religie, de gemeente maar ook anderen in Zeist die
hier al mee bezig zijn. Bundel de krachten. Ga het doen, zo ontstaat een
olievlek!

3. Dialoogtafels in de wijken
 Een dialoog begint bij jezelf, het is een ontmoeting van mens tot mens.
 Spelregels van de dialoog bepalen de kwaliteit. Regels goed bewaken
is de kunst.
 De dialoog als middel om richting te bepalen, verbindingen te maken
en om maatschappelijke thema´s op een niet-politieke manier te
bespreken.
 Mensen een stem geven, luisteren, pas op voor het teveel sturen naar
oplossingen.
 Lef! Ga van het paard af. Waar je werkt, woont en waar het nodig is.
 Begin bij de ‘week van de dialoog’.
 In de gemeenteraad experimenteren door het debat als dialoog te
voeren, dus eigenlijk een waardenvrij gesprek .
 Het trainen van medewerkers en raadsleden in de methode van de
dialoog.
 Gericht mensen uitnodigen voor de dialoogtafels. Zoek naar
sleutelfiguren.
 Zeist mag trots zijn op de dialoog en het op een zodanige manier
communiceren.
4. Vernieuwen vergadermethodiek gemeenteraad
 De gemeenteraad haalt actief informatie uit de samenleving versus de
Ronde Tafel. Met enquêtes, via het ‘emailmodel’ van Eindhoven, via
applicaties, vragen stellen als raad aan inwoners in een ‘5-vragen
model’, vergaderen in de wijken.
 Betrek inwoners eerder aan de voorkant op hoofdlijnen. Dit zorgt voor
meer kwaliteit en kost achteraf minder tijd.
 Ga als gemeenteraad meer in gesprek met de samenleving en het
college. Zoek naar nieuwe vormen van de Ronde Tafel.
 Verkort als gemeenteraad de beslistermijnen. Ook bij inloopzaken.
5. Burgerpanel/Burgerjury
 Het omarmen van het bestaande burgerpanel, uitbouwen, revitaliseren
en een échte afspiegeling creëren van Zeist.
 Dit burgerpanel benutten om met groepen in gesprek te komen,
inwoners te laten oordelen over het werk van de gemeenteraad en om
suggesties op te halen. Als een variant op de burgerjury.
 Geen burgerjury instellen.
6. Lokale media in onze democratie
 De deskundigheid van inwoners meer inschakelen. Meningen en visies
van belanghebbenden mogen best, zolang duidelijk is uit welke hoek
de wind waait. Op deze manier wordt er een platform geboden aan
inwoners om zelf onderwerpen te agenderen voor in de Nieuwsbode,
om zelf lokaal nieuws te kunnen verspreiden en om gebeurtenissen in
de samenleving te kunnen duiden.
 Een brainstorm met journalisten over de rol, de belangen en de
toekomst van de lokale media in onze democratie te verkennen.
 Zichtbaar maken welke onderwerpen binnenkort op de agenda van de
raad staan. Reacties vragen aan lezers door een ‘binnenkort-in-dezekrantbutton’ te plaatsen op de website van de Nieuwsbode.
 Openheid tussen politiek en media stimuleren.

7. Jongeren actiever betrekken bij onze democratie
 Ga naar jongeren toe op locatie via de bestaande kanalen (scholen,
sportverenigingen e.d.) en vraag wat hen bezighoudt.
 Houd het simpel. Sluit aan bij hun belevingswereld.
 Stimuleer jongeren om zich actief in te zetten voor hun hobby en voor
anderen. Ook dat is democratie.
 Het stimuleren van jongerenpolitiek, bijvoorbeeld door het ‘adopteren’
van jongeren door politieke partijen uit de gemeenteraad.
 Stimuleer scholen om meer aandacht te besteden aan democratie.
Bijvoorbeeld door gastlessen te laten verzorgen door raadsleden,
ambtenaren en/of collegeleden die aansluiten op het vak
Maatschappijleer. Of door het laten naspelen van een gemeenteraad
door verschillende scholen in de raadzaal.
 Het opzetten van meer jeugdwijkraden.
 Zet de dialoogmethode in bij gesprekken met jongeren.
 Betrek jongeren actief bij onderwerpen en vraagstukken die hen
aangaan. Gebruik daar ook social media voor, desnoods met een
competitief element.
 Het oprichten van een Facebook pagina voor jongeren.
8. De rol van burgerinitiatieven
 Inspiratie en luisteren. Tussen inwoners onderling, inwoners en
gemeente, en gemeente met andere organisaties.
 Gemeente: ga naar buiten! Inspireer inwoners tot ideeën om initiatieven
te nemen en denk mee als initiatieven tegen regels en belemmeringen
aanlopen. Niet tegenover elkaar, maar mét elkaar (ambtenaren, college
en raad).
 Plaats alle burgerinitiatieven op de website.
 Positioneren van de gemeente in de netwerksamenleving. Ga in dialoog
over de eigen rol en verantwoordelijkheden.
 Kantel de gemeentelijke organisatie zodat er minder drempels voor
inwoners zijn en de gemeente juist meedenkt.
 Stimuleringspremies voor initiatieven in wijken.
 Gebruik meer moderne middelen om inwoners te betrekken bij de
politiek.
9. Bevordering van de interesse en het inzicht van inwoners in het publieke
domein en het belang daarvan.
Zoveel?
Dit zijn ontzettend veel onderwerpen en acties om aan te werken de komende
maanden. Het is dan ook niet realistisch dat álle acties worden opgepakt vóór 15
september 2015. Wel is het natuurlijk een grote uitdaging om zo veel mogelijk aan
te pakken en om met trots terug te kunnen kijken op wat er in september allemaal al
niet bereikt is. Ga vooral de uitdaging aan, ga met elkaar in gesprek om dit sámen
voor elkaar te krijgen en laat zien wat we kunnen bereiken als we met z’n allen de schouders eronder
zetten.
We gaan het gewoon DOEN: onze democratie vernieuwen!

