Burgers serieus nemen
In maart zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de campagne daaraan voorafgaand zullen de
verschillende partijen in Eersel hun mond weer vol hebben met kreten zoals ‘burgerparticipatie’, ‘de
kracht van onze inwoners’, ‘initiatieven van onderop’ enzovoorts. En toch blijkt het voor veel partijen
lastig om onze burgers serieus te nemen en ze ook daadwerkelijk de regie in handen te geven. Loslaten
is eng, blijkbaar.
Een goed voorbeeld hiervan in de Jacobusschool, waar een groep inwoners een plan heeft opgezet om
de school te hergebruiken als woningen. Dit initiatief, De Omscholing, komt uit de samenleving zelf, is
super duurzaam en behoudt het cultuurhistorisch erfgoed. Kortom, alles waar wij als gemeente voor
staan.
En toch besluit de gemeenteraad om dit initiatief mogelijk de nek om te draaien door na maanden
overleg met De Omscholing een aanbesteding uit te voeren. Een aanbesteding waaraan de groep geen
deel kan nemen en die ook nog eens een halve ton kost. En waarom? Omdat we als gemeente willen
kijken hoe we zoveel mogelijk geld binnen kunnen harken? Kunnen we er meer uithalen door met een
projectontwikkelaar? Om te kijken wat dit initiatief ons ‘kost’?
Het platgooien van de Jacobusschool en het bouwen van een appartementencomplex zou misschien
meer op kunnen leveren inderdaad. Maar dat is alleen wanneer je kijkt naar het finanaciele plaatje. Het
afschieten van dit burgerinitiatief kost mogelijk veel meer: het gaat te kosten van energie van onze
inwoners, onze geloofwaardigheid als gemeentebestuur, duurzaamheid en wellicht van cultuurhistorisch
erfgoed. Geen financiele, maar maatschappelijke kosten dus.
In de manier waarop wij als gemeentebestuur met projecten zoals deze omgaan, laten wij ons ware
gezicht zien. Blijkbaar mag burgerparticipatie geen geld kosten en is het alleen handig als wij als
gemeente willen bezuinigen en meer taken op bijvoorbeeld het gebied van zorg over willen laten aan
onze inwoners. Dan is burgerparticipatie blijkbaar wel heilig. Burgerparticipatie is niet onze inwoners het
vuile werk op laten knappen, burgerparticipatie is niet eng. Burgerparticipatie moet je koesteren. PvdAGroenLinks staat voor besturen met lef en inwoners serieus nemen.

