Participatiecircus 1 november
Op 1 november hield de PAR de tweede bijeenkomst voor alle leden van de kamers. Van de
kant van de gemeente waren de burgemeester, wethouder Nieboer, wethouder Leferink en
verschillende gemeenteambtenaren aanwezig.
Rond een zestal tafels werd gediscussieerd over participatie. Per tafel werden opmerkingen
op het tafelkleed geschreven.
Hierbij treft u de vragen en de opmerkingen van de tafels aan.
Binnenkort zal er met die suggesties in het achterhoofd een plan van aanpak worden
gemaakt, waar de PAR mee verder gaat.

1. Wat is Participatie eigenlijk volgens U?

1 Alle achterbannen er bij betrekken

16 Mantelzorg

2 Bijdragen aan de samenleving

17 Meedoen

3 Bijdragen aan zelfrespect / beeld

18 Op elkaar letten niet wegkijken

4 Burger mag meedenken

19 Overheid: haal regels weg, in geest van de wet, niet de regels

5 Deelnemen meedoen in groep bv par vrijwill. Org samenleving

20 Par advies moet wel serieus genomen worden

6 Deelnemen meedoen zelf en anderen

21 Ruggensteun bieden

7 Door kritiek te geven op beleid= Helpen van de gemeenschap
participeren
8 Eenzaamheid oplossen

22 Samen dingen doen
23 Samenwerken

9 Gezamenlijk ergens voor inzetten

24 Van ik naar wij

10 Hoe betrek je iemand uit ' niemandsland' er bij

25 Voorbeeld kopje koffie

11 Hoe haal je andere thuiszitters erbij

26 Waar oplossing te vinden

12 Ik betaal veel belasting daardoor genereer ik belasting waaruit
zaken betaald worden, oftewel ik participeer anders.

27 Waar sta je op de participatieladder die loopt van veel werken
naar niets.

13 Is participatie verplicht (moreel wel), nee geen dienstplicht

28 Wat kan ik doen

14 Je stem laten horen als burger

29 Werken in maatschappelijk belang

15 Kwetsbare groep

2. Welke drijfveren heeft u om lid te zijn van de PAR?

1 Aard van het beestje

13 Lijst per kamer

2 Als ouder betrokken zijn

14 Medelanders

3 Ambtenaar zit voor de burger

15 Nav klankbordgroep van decentralisatie

4 Balans belangen en deskundigheid

16 Par heeft het altijd over de toekomst

5 Betrokkenheid bij politie / maatschappij

17 Sex drugs en rock en roll

6 Betrokkenheid tav burgers /doelgroepen

18 Sociale betrokkenheid

7 Draagvlak voelen

19 Sportverenigingen: ouders, jeugdigen, wat hebben we er aan

8 Ervaringen

20 Vanuit een vraag naar participatie onderwijs maar wel
gemotiveerd.
21 Waar wordt er naar mij geluisterd‐ niet ambtelijk

9 Gemeente moet luisteren ‐ ontmoeten
10 In vroeg stadium vh beleid meepraten
11 Interesse en gevoel voor bep onderwerp
12 Invloed willen hebben

22 Wat is nodig op lange termijn ‐herkenning‐ terugkoppeling‐
samenwerken‐ herkenbaar/praktisch
23 Woonomgeving veiligheid wijkplatform

3. Rondom welke onderwerpen ziet u graag participatie ontstaan?

1 (Hang) jongeren

19 Jong en ziek

2 Advies souburgh inclusief denken voor verschillende groepen.

20 Kapbeleid

3 Beheer openbare ruimte

21 Kindmantelzorg

4 Benutten uitkomsten signalerende huisbezoeken

22 Kwetsbare kinderen

5 Bereikbaarheid politie

23 Leefomgeving mooier

6 Betaalautomaten bruikbaar rolstoelbezitters

24 Let op eenzame jongeren

7 Chronisch zieken dubbel gestraft

25 Mensen de weg wijzen

8 Communicatie

26 Minima

9 Communicatie tussen verschillende zorgverleners

27 Mishandeling kinderen

10 Eenzaamheid

28 Nooit afwijzen maar de weg wijzen

11 Eenzaamheid bestrijden, ca 6‐8% vd bewoners

29 Privacy belemmerend

12 Eenzaamheid signaleren

30 Psw

13 Hoe communiceert de gemeente

31 Schets kerk en sport, samen combineren

14 inclusief denken voor verschillende groepen

32 Souburg voortbestaan

15 Integratie allochtonen in de wijk

33 Stadsaangezicht waddinxveen bv Lidl

16 Invulling praktisch

34 Trauma kinderen

17 Is eenzaamheid van een bepaalde leeftijd

35 Verwaarloosd groen

18 Jip jap bus

4. Voorbeelden van Participatie

1 Belasting betalen
2 Buurtpreventie
3 Inrichting speelplekken
4 Koppelkoffie
5 Mantelzorg
6 Sportcafe
7 Vrijwiligerswerk
8 Wijkplatforms

