
Leerbijeenkomst over de rol van 
gemeenten bij groene burgerinitiatieven 

2 December 2014, De Ottohoeve in Hoenderloo 
 



Welkom 

 Gemeente Apeldoorn en Alterra 
 In het kader van het Leernetwerk Samenspel 

Burgerinitiatieven en Overheden 
 Doel bijeenkomst: 

● Kennismaken met hoe gemeente Apeldoorn omgaat 
met burgerinitiatieven 

● Wat kunnen we hiervan leren en wat kunnen we 
meenemen naar onze eigen praktijken? 

● Delen van ervaringen, vragen en ideeën over het 
omgaan met groene burgerinitiatieven 



Agenda 

13.15  Welkom, agenda en voorstelrondje 

13.40  Praktijkvoorbeelden van gemeente Apeldoorn door Linda 
 Hooijer en Doesjka Majdandžić 

14.10 Reflectie door burgerinitiatiefdeskundige Wilfried Romp 

14.30 Drie discussierondes aan drie thematafels 

16.00  Terugkoppeling per thematafel 

16.20  Vervolg en afsluiting 

16.30 Drankje en mogelijkheid tot napraten 

 

 



Discussie thema’s  

 Omgaan met diversiteit burgerinitiatieven 
 Spelregels en omgangsregels? 
 Houding en competenties ambtenaren 



Omgaan met diversiteit burgerinitiatieven 

 Hoe om te gaan met gelijkheid en verschil bij 
burgerinitiatieven? 
● Welk initiatief krijgt ondersteuning, waarom wel of 

niet?  
● Moet elk initiatief gelijk worden behandeld? 
● Hoe om te gaan met dat ‘niet alles kan’; welke 

afwegingen maak je bij het verdelen van de 
beschikbare tijd, geld, energie etc.?  
 



Spelregels en omgangsregels? 

 Zijn er spelregels en omgangsregels nodig in het 
omgaan met burgerinitiatieven?  
 Zo ja, waarom dan, hoe zien ze eruit en voor wie gelden 

ze dan?  
 Ga je dingen vastleggen of laat je het los?  



Houding en competenties ambtenaren 

Welke houding en competenties hebben ambtenaren 
nodig in het omgaan met burgerinitiatieven 
Wat hebben ambtenaren van hun organisatie hiervoor 

nodig 



Thematafels 

 Omgaan met diversiteit burgerinitiatieven 
● Dennis en Irini 

 
 Spelregels en omgangsregels 

● Linda en Rosalie  
 

 Houding en competenties ambtenaren 
● Doesjka en Jeroen 



Afsluiting 

 Ideeën voor vervolg leernetwerk? 
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