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‘Noord-Koreaanse toestanden’ in Maastricht. Dan weet je meteen: een schreeuw om
aandacht. De gemeente kon een aantal criticasters van de burgerparticipatie snel
geruststellen. Behalve op één belangrijk punt.

Peter van Minderhout, sinds dertien jaar actief burger in de wijk Campagne, ontdekte
laatst dat er op 14 september een raadsronde is waar de Maastrichtse politiek graag de
mening van burgers wil horen over burgerparticipatie. Toen hij de startnotitie las,
schrok hij en nodigde alle 38 buurtnetwerken uit. Afgelopen dinsdag kwam een
handjevol mensen bijeen in Wittevrouwenveld.

Van Minderhout ziet dat als bewijs dat de buurten nog nauwelijks op elkaar reageren,
geen zin meer hebben, de gemeentelijke aanpak te hoogdravend vinden of druk zijn
met eigen sores. Zo is Limmel, drijvende kracht achter het stadsbrede Buurtbalans,
dag en nacht bezig met de komst van een megaloods
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dag en nacht bezig met de komst van een megaloods.

Het werd dinsdag in Wittevrouwenveld, hoe klein het gezelschap ook was, een
emotioneel avondje. Met de immer kritische Maria Essers (Statenkwartier) en Harold
van Ingen (Landbouwbelang) is pit wel verzekerd. Het gemeentelijk stuk zou ‘Noord-
Koreaans’ zijn, want eerst en vooral de gemeentelijke macht afbakenen. „De
ambtenaar mag weer ‘old school’ los gaan, de gemeente benadrukt dat zij de beslisser
is.”

En waar blijft de jongere? Waarom geen woord over ‘zwermdemocratie,’ het
kortstondig maar intensief meehelpen met (maatschappelijke) projecten? Verbijsterd
noteerde Van Minderhout dat Maastricht jaren achter ligt bij de rest en bovendien pas
na de verkiezingen met een concreet plan wil komen. Dus stuurde hij een open brief
naar de gemeenteraad.

Lees ook: Krijgt Maastricht een ‘zwermdemocratie’?
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191030_00130293)

Vrijdagmiddag klonk hij al wat geruster. „Vandaag floepten 25 kantjes bijlage in m’n
mailbox, die gemeentelijk nota is al een stuk genuanceerder. Dat eerste document
blijkt een beroerde samenvatting.” Maar toch: typisch dat de burger welgeteld vier
dagen krijgt om zich voor te bereiden op dinsdag, vindt Van Minderhout.

Wat vindt de gemeente van de open brief? Ze reageert uitgebreid, maar nog algemeen.
Kort samengevat: ‘Deze reactie maakt duidelijk dat we er nog niet zijn. Dit
zorgvuldige proces vraagt tijd, energie, maar ook geduld. Er is alle ruimte om de stip
op de horizon verder uit te kristalliseren. Daar is het gesprek ook voor bedoeld.”

Mooi om te weten, vindt Minderhout, in de aanloop naar de stadsronde van dinsdag.
„Maar daarna duurt het nog zeven maanden voor er een knoop doorgehakt wordt.”
Hij kan er met zijn verstand niet bij. „Maastricht is een notoire uitsteller. Er lag al een
beleidsnotitie in 2015! Dit stuk is prima, waarom nog zo lang wachten?”

Lees ook: Maastricht wil meer burgerparticipatie, maar waar blijft de inwoner nu hij
de kans krijgt? (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210617_93088159)
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