
VAN GEMEENTE-GESTUURD 
NAAR  

BEWONERS INITIATIEF 

Door bewoners, voor bewoners! 
23 mei van 19.00 tot 22.00 uur  

Gemeenschapshuis Buchten 
Kerkvonderen 9 Buchten 

Aanmelden: 23meimoment@gmail.com  

Het 23 mei moment:  
Meer maatwerk in bewonersparticipatie 

in de gemeente Sittard-Geleen-Born 

In  S i t tard-Geleen wonen veel  bet rokken bewoners.
Mensen d ie e lke dag soc ia le  energ ie s teken in  hun wi jk
of  buur t .  Het  zou mooi  z i jn  a ls  d ie  energ ie door  de
gemeente op de ju is te  p lekken wordt  vers terk t .  De
gemeente is  daar  nu n ie t  opt imaal  op inger icht  en s taat
open voor  een n ieuwe vorm van samenwerk ing met
bewoners en bewonersplat forms.  Een samenwerk ing
waarb i j  de gemeente n ie t  s tuur t ,  maar  het  in i t ia t ie f  van
bewoners fac i l i teer t  en ondersteunt .   

Bewoners onder elkaar   
Laten we a ls  bewoners onder  e lkaar  samen bepalen
hoe wi j  d ie  samenwerk ing voor  ons z ien,  waar in
maatwerk en mensel i jkheid centraa l  s taan.  Kom daarom
mee praten op 23 mei  en werk met  ons aan het  b idbook
bewonerspar t ic ipat ie .  Een document  met  
aanbevel ingen,  dat  we gaan aanbieden aan het  Col lege
van Burgemeester  en Wethouders.  Zodat  we daarna in
gesprek kunnen met  e lkaar  over  de n ieuwe
samenwerk ing en aan de s lag kunnen!



Open voor verandering   
De gemeente s taat  open voor  verander ing,  b l i jk t  u i t
een aanta l  van hun in i t ia t ieven van afgelopen jaren.  
–  Werken met  s tadsdeel jaarp lannen waar in  bewoners
hun wensen en v is ie  kunnen geven.   
–  Inspraak bele idsnota Openbare Ruimte 2016 -  2026 
– Bi jeenkomst :  toekomst  van wi jkger icht  werken   
–  In teract ieve sess ie subsid iebele id  accommodat ies 
– Bi jeenkomst  Stop Afva ldumpen in  het  Forum  
– Werkbezoek (11/2017) :  Buur tnetwerken in  Maastr icht
– Dig i ta le  Burgerpei l ing mei  2018 

Ult ieme bi jeenkomst  
In  Maastr icht  werd z ichtbaar  wat  het  kan opleveren a ls
je  goede afspraken maakt  tussen gemeente en
bewonersplat forms:  betere communicat ie  en minder
versp i l l ing van soc ia le  energ ie en gemeenschapsgeld.
Na het  bezoek in  Maastr icht  z i jn  we door  de gemeente
ui tgenodigd om een kerngroep samen te s te l len van de
bewonersplat forms.  Daarna is  bes loten om deze
ul t ieme bewonersbi jeenkomst  te  organiseren:  het  23
mei  moment .  

Wat gaan we doen?   
We gaan samen thema’s en s te l l ingen bespreken zodat
we antwoorden kr i jgen op vragen d ie  b i j  d iverse
bewoners en -p la t forms leven.  Hoe rekenen we af  met
formele processen van de gemeente? Hoe kr i jgen we
meer maatwerk in  dorpen,  buur ten en wi jken? Hoe
kr i jgen we een open werkwi jze? Hoe zorgen we dat
mensen aanhaken en n ie t  a fhaken? Want  we moeten
zuin ig  omgaan met  de soc ia le  energ ie van de mensen
die z ich vr i jw i l l ig  inzet ten voor  hun woonomgeving.   

Meld u aan!  
We hopen daarom dat  23 mei  bru is t  van de soc ia le
energ ie.  De werkgroep zorgt  voor  goede begele id ing
en z ie t  er  ook op toe dat  het  resul taat  op de beste
manier  wordt  doorgegeven aan het  Col lege van B&W.  
Wi l t  u  z ich aanmelden of  meer  in format ie? Mai l  dan
naar  23meimoment@gmai l .com 


