L750: de eerste Leidse Burgertop

L750 moet inwoners in januari 2017 bijeen brengen
om samen te praten over wat zij belangrijk vinden voor Leiden.
Maar in hoeverre hebben Leidenaren hier oren naar?
Door: Marieke Nieuwstraten, Idalia Dlugosz en Jasmijn Missler

Wat vooraf ging: burgertoppen

Na een dramatisch lage opkomst bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014, staat in veel gemeenten
de stem van de burger steeds meer centraal. Sindsdien komt
het hoger op de lokale politieke agenda en roepen ook
wetenschappers op tot hoognodige democratische vernieuwing.
Het boek Tegen Verkiezingen van David van Reybrouck
wordt met open armen ontvangen door organisatoren
van burgerinitiatieven. Sinds het boek in Nederland voet
aan wal zette, schieten de zogenaamde burgertoppen als
paddenstoelen uit de grond. Zo zijn er binnen twee jaar al
14 burgertoppen georganiseerd onder de noemer G1000,
vergelijkbare initiatieven in onder meer Maastricht en Utrecht
niet meegerekend.
Zo’n burgertop is immers hét antwoord op de democratische
honger van burgers. Althans, dat stelt de organisatie van L750.
Volgens hen is er behoefte aan inspraak: “Iedereen lijkt ernaar
te verlangen, maar niemand gelooft er nog in,” aldus Edith van
Middelkoop.
Leiden gaat steden als Amsterdam en Amersfoort achterna door
een eigen variant te organiseren. De eerste Leidse burgertop
L750 vindt plaats op 14 januari 2017.

LEIDENS ONTZET: L750 JA OF NEE?

Zijn Leidenaren enthousiast over Burgertop
L750? Wij gaan de straat op om het hen te
vragen. En wanneer kan dit beter dan tijdens
hét volksfeest van de stad.

De
gemiddelde
opkomst
van
voorgaande
burgertoppen is helaas niet om te juichen. Het is
dus de vraag of burgers hier daadwerkelijk behoefte
aan hebben. “Daar gaan we vanuit,” aldus de Leidse
initiators. Hoogste tijd om dit verder uit te zoeken.

Marisa Zwartjes (44):

“Leiden is van de inwoners

van Leiden, en het feest is van
de inwoners van Leiden.”
bekijk de video
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Was je al bekend met L750? | Nee, ik had er nog niet van gehoord. Ik
ben wel bekend met het Burgertop G1000 initiatief, maar wist niet dat
er zoiets werd georganiseerd in Leiden.
Wat zou je anders willen zien in Leiden, en vormt L750 daar een
oplossing voor? | Er zijn zeker wel dingen die beter kunnen, maar dan
denk ik vooral aan werkloosheid en huisvesting. Dat zijn onderwerpen
waar de gemeente een grote rol in speelt. De gemeente kan met
praktische maatregelen komen om mensen aan een baan te helpen,
en heeft daar een redelijk budget voor. De oplossingen liggen dan ook
bij de gemeente en de gemeenteraad, denk ik. Wellicht dat L750 met
ideeën kan komen die de gemeente kan uitvoeren, maar ik denk niet
dat het initiatief zich goed leent voor het zelf uitvoeren van projecten
rond deze problemen.
Kan de burgertop effectief invloed uitoefenen op het beleid? |
Als ik iets heb geleerd van politici, is het wel dat ze heel graag input
van burgers willen. Maar als de representativiteit ter discussie staat,
staat ook de legitimiteit van de standpunten ter discussie en wordt
het makkelijk de ideeën of plannen terzijde te schuiven. Als L750 geen
steekproef van de bevolking neemt, maar zelf deelnemers werft, kan
je verwachten dat een hele grote groep Leidenaren niet wordt bereikt.
En waarschijnlijk dan de groep die het meeste te maken heeft met
de problemen die in Leiden spelen. Dus, ja het kan wel, zolang het
willekeurige karakter van de selectie van deelnemers gewaarborgd
wordt. Dan realiseer je het ideaal: namelijk dat iedereen gehoord
wordt.
Heb je misschien punten van zorg of hoop voor het project? Kan
het waardevol zijn voor de inwoners van Leiden? | Ik hoop wel dat
het succesvol wordt en dat ze een diverse groep mensen weten aan
te trekken. In hoeverre het relevant is, is nog maar de vraag. Maar het
lijkt me in ieder geval goed om te experimenteren met alternatieve
manieren van democratie naast de bestaande middelen.

Thijs, een nuchtere jongen uit Hattem, was twee jaar
bestuurslid bij de politieke jongerenorganisatie van de PvdA,
de Jonge Socialisten, waarvan hij een jaar voorzitter was. In
die tijd was hij veel in contact met de PvdA-fractie in Leiden,
en betrokken bij vele activiteiten die zij organiseerden, zoals
informatie- en discussiebijeenkomsten en inspreken bij de
gemeenteraad.
De masterstudent vertelt ons over de verhouding tussen
bewoner en beleidsmaker in Leiden, en de mogelijke
aanvullende waarde van een burgertop.

OPINIE | Creëer draagvlak met een
concreet verhaal
L750 is een mooi initiatief om burgers actief te
betrekken bij hun stad en haar besluitvorming.
Of het project een succes wordt, is echter nog de
vraag. Ons advies luidt: concretiseer.
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Spreek de ongrijpbare meerderheid aan
met een onmiddelijk belang dat dichtbij
huis ligt.
Resultaat wordt bereikt met concrete
plannen die burger en beleid aanspreken
op hun verantwoordelijkheid.
Communiceer met een eenduidige
boodschap om besef en animo onder
inwoners te stimuleren.
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