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Burgerparticipatie
l\amille thee (1)
Eduard Terwlsga keek vanult zljn kantoorraam ult over de groene,
zacht gloolende heuvels van Oost- Groningen. Hij is boos en verward. Al
jarenlang loyaal ambtenaaÍ van de gemeente Hupschoten. ln de Íunctie
van senlor beleidsmedewerker, commies 3de klas, hoofdafdeling Groen
en Geel en dus verantwooldelijk voor de hele natuurlflke omgeving.
Alles wat niet in beton gegoten is oÍ uit stenen bestaat valt onder zfin
directe verantwoordelijkheld.
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Zeker, Hupschoten is een mooie
gemeente, die via jumelage, wiend-
schapsbanden onderhoudt met
Flupschoten in West Maanderen
en Schiessen in Oostelijk Bohemen.
Toevallig hebben beide steden met
een uitstekende biercultuur en de

uitwisselingsreisjes zijn dan ook al-
tijd van een plezierige meerwaarde.
Waar hij graag aan meedoet, onder
het genot van een Spa Geel. Maar nu
is zijn vaste ritme stevig verstoord.
Om wat te kalmeren schenkt hij
zichzelf eerst nog maar een kopje
kamillethee in.

Wat is er dan gebeurd? In een on-

bewaakt ogenblik heeft wethouder
Bokking aan de gemeenteraad toe-
gezegd werk te gaan maken van
burgerparticipatie en toen was de

beer los. En dan wel op zijn terrein
van groene weiden en ruisende gele

korenvelden. Zijn terrein. Hoe kan
hij dit nu doen? Weet die wel wat
dat voor gevolgen heeft? Burgers

betrekken bij beleid en bestuur:
het moet niet zotter worden. Juist
daarvoor hebben we ambtenaren,
zoals hij. Zorgvuldige processen

worden verstoord, verwachtingen
gewekt die niet waar gemaakt wor-
den, veel tijdverlies, inmenging in
ambtelijke aangelegenheden, meer
werk, discussies om niet etc. Kort-
om: chaos ligt op de loer. Dit moet
in de kiem gesmoord worden.

raadsbesluiten naar buiten gaan.

Dit gaat al ruim 170 jaar goed en
nu moeten ondeskundige burgers
zich hier mee gaan bemoeien! Het
hek is van de dam. Ik heb toch niet
voor niets 5 jaar extra avondschool
gevolgd, en ken elk bosje in de ge-

meente bij naam. Zeker nu de Ac-
tiegroep de 3 B's (boeren, burgers,
buitenlui) zich aangemeld heeft om
mee te doen. Waar halen die lui de

zin en tijd vandaan om onbetaald
zijn werk over te doen. Ze houden
zeker niet van voetbal of Chateau
Meiland, hebben een slecht huwe-
Ujk, kunnen zeker niet tennissen
en hebben dus teveel tijd over. Er
dreiS chaos te ontstaan in mijn
Groen Gele werkveld. Zijn bloed-
druk stijgt. Nog maar een kopje
kamillethee om tot rust te komen.

Terwisga verzucht dat het toch al-
tijd goed ging met de thema- en
inspraakbijeenki)msten waar ge-

duldig nogeens uitgelegd werd wat
de overheid ging doen. Ofde brain-
storm en raadpleegsessies met bur-
gers. Prullenbakken vol met gele

stickers met wilde ideeën heeft hij
de afgelopen jaren mee naar huis
genomen en weggewerkt. Waar
komen deze fratsen vandaan?:
randstedelijke modernismen, be-
stuurlijke frivoliteiten, politiek op-
portunisme? Hij kan er alleen naar
gissen. Burgerinvloed: dit mag en
moet niet gebeuren: straks rolt het
verder naar andere beleidsvelden.
Het tij moet hier en nu gekeerd
worden. Dus: Tompoes verzin een
list.



Met weemoed kijkt hij terug op
de samenwerking met de vorige
wethouder. Spreeuwmanagement
stond bij hem hoog in het vaandel.
Voor de verkiezingen had hij de

lokroep van een goudfazant en na
beëdiging vloog hij elke vergade-

ring binnen, scheet de boel onder
en vloog weg ... naar de volgende
grotere gemeente. Goed om mee sa-

men te werken: duidelijk, voorspel-
baar en gaf ruimte aan zijn beleid-
sambtenaren om te shinen, door
de boel op te ruimen. Het is nu wel
wennen met wethouder Bokking.
Andere inzichten, fris geluid, am-

bitieus: allemaal niet nieuw want
dit gebeurt elke 4 jaar opnieuw.
Het inwerken c.q. opvoeden van
een nieuw aangestelde wethouder
duurt altijd even, maar in deze pe-

riode mogen er geen gekke dingen
gebeuren. Het moet wel beheers-

baar blijven. En dat is nu aan het
ontsporen.

Sinds Johan Thorbecke in 1848 het
overheidshuis heeft ingericht gaat
het toch al jarenlang goed. Een

mooi bouwwerk met scheiding van
machten, een eigen (onuitputtelij-
ke) f,nancieringsbron voor de over-
heid, met veel macht en de invloed
van burgers op gepaste afstand. Ge-

duldig en gedegen werken beleid-
sambtenaren, in volstrekte afzon-
dering, aan stevige dossiers, die dan
door de wethouder in kwestie, via

Maar Eduard Terwisga is niet voor
een gat te vangen. Met eigen crea-

tiviteit en hulp van het commies
handboek HBB komt hij er wel uit.
Dit handboek soldaat met de wel-
luidende naam Houd Burgers Bui-

ten komt hier zeker van pas. Dit
door ervaren vakbroeders geschre-

ven, beknopte naslagwerkje is ui-
terst praktisch en niet de minimaal
50 pagina's tekst met vergezichten,
mooie doelstellingen en theorie dat
zo vaak naar de raad gaat. Onder
het genot van nog een kopje ka-

millethee begint hij aandachtig te
lezen.

Rob van Engelenburg is lid van de

Alliantie Burgers Voorschoten.


