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Samenvatting 

Het College van B. en W. heeft het verzoek gehonoreerd van bewoners van de Dr. 

Schaepmanlaan en Pater van den Elsenstraat in Schijndel om samen met de gemeente 

de her in te richten straten te ontwerpen. Voorgesteld wordt deze mogelijkheid bij 

herinrichtingsprojecten standaard aan te bieden aan bewoners. De gemeente treedt 

daarbij actief stimulerend en faciliterend op. 

 

Inleiding 

Het College geeft er in het coalitieakkoord ‘Meierijstad, dat zijn we samen’ blijk van 

betrokkenheid en invloed van burgers bij beleid en uitvoering belangrijk te vinden. Dit 

streven wordt bij de herinrichting van de Dr. Schaepmanlaan en Pater van den 

Elsentraat in de praktijk gebracht. Het College honoreerde een verzoek van bewoners 

van die straten om niet alleen te mogen reageren op een ontwerpvoorstel, maar dat 

ontwerp ook samen met de gemeente te maken. Het is een aanpak die ook bij andere 

herinrichtingsprojecten succesvol kan zijn. 

 

Argumenten 

In de traditionele aanpak van gemeentelijke projecten op het gebied van het openbaar 

gebied krijgen bewoners en andere belanghouders de gelegenheid te reageren op 

voorstellen. Het draagvlak wordt versterkt als die bewoners en belanghouders die 

plannen samen met de gemeente maken.  

Bijkomend voordeel is dat de meedenkende en mee ontwerpende burgers kennis en 

begrip ontwikkelen voor de afwegingen, dilemma’s, randvoorwaarden en belemmeringen 

van en bij dit soort projecten. Ook ervaren ze dat belangen soms botsen en 

compromissen moeten worden gesloten. Dankzij die ervaring wordt de kloof tussen 

burger en lokale overheid mogelijk verkleind, neemt de betrokkenheid bij de eigen 

leefomgeving en de gemeente in ieder geval toe en is het aannemelijk dat ook het begrip 

voor die overheid toeneemt.  

 

 



 

Kanttekeningen  

Een vergaande bemoeienis van burgers vergt begrip van de gemeente voor het 

mogelijke gebrek aan kennis van die burgers. Het maken van een herinrichtingsplan is 

een vak en de betrokken bewoners en belanghouders zullen in de meeste gevallen dat 

vak niet verstaan. Van de betrokken professionals van de gemeente wordt om die reden 

verwacht dat ze kennis overdragen en adviseren. Aandacht voor de vaardigheden op dit 

gebied is om die reden dringend gewenst. De betrokken ambtenaren moeten kunnen 

begeleiden, coachen en zelfs doceren.  

Daarnaast dient het College de inbreng van burgers nadrukkelijk te stimuleren. De 

ervaring leert dat de gemeente tot op heden open staat voor inbreng van inwoners, als 

die inwoners daar zelf om vragen. Het leidt er toe dat assertieve burgers hun invloed 

opeisen. Bij een actieve, stimulerende opstelling van de gemeente, krijgen ook minder 

proactieve burgers die kans.  

 

Duurzaamheid 

Het bevorderen van duurzaamheid is bij herinrichtingsplannen doorgaans één van de 

randvoorwaarden. De gemeente stelt dit als randvoorwaarde en stimuleert, door 

duurzaamheid te agenderen, het begrip en mogelijk zelfs enthousiasme voor 

duurzaamheid bij de betrokken bewoners. 

 

Participatie 

Het voorstel ís een en al participatie.  

 

Financiële toelichting 

Het voorstel vergt extra inzet van de ambtelijke organisatie. De kosten die daarvan het 

gevolg zijn, worden gedekt uit ‘Samenkracht en burgerparticipatie’, taakveld 6.1 van de 

begroting 2017. 

  



 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Meierijstad; 

gezien het voorstel van de fractie van ‘Hart voor Schijndel’ d.d. 29 mei 2017; 

gelet op de Gemeentewet; 

 

 

Besluit 

a) In te stemmen met het formuleren van een voorstel voor de inbreng van bewoners bij 

herinrichting van straten; 

b) Het College opdracht te geven bewoners van her in te richten straten de 

mogelijkheid te bieden met de gemeente ontwerpen te maken en die bewoners 

daarin te stimuleren en daarbij te begeleiden. 

 

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

E. Franken     M. A. Fränzel Msc 


