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Het zal in of rond 1970 zijn geweest dat ik met mijn vader in zijn auto zat, 

een lichtblauwe Kever. Het begon te schemeren en mijn vader draaide met 

een knop de verlichting van de koplampen aan. Ik keek naar buiten en zag 

dat de lantaarnpalen nog uit waren.  

,,U hoeft de autolampen nog niet aan te doen”, zei ik, ,,kijk maar naar de 

lantaarnpalen”. 

Mijn vader zei: ,,Iemand moet de eerste zijn. De ene keer is dat de overheid, 

de andere keer zijn wij het.” 

(Dit gaat verder aan het einde van het boek) 
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Voorwoord 

Politieke burgerparticipatie dichtbij huis 

 

Nergens in de wereld is de democratie zo diepgeworteld als in Nederland. 

Echt waar?  

Ja, echt waar.  

Groot-Brittannië wordt soms gezien als de bedenker van de moderne, 

westerse (parlementaire) democratie en de Verenigde Staten als de 

vervolmakers ervan. En dan zijn er nog de Fransen, die met hun revolutie 

het volk aan de macht zouden hebben gebracht. Nederlandse historici 

weten wel beter. 

Wat de democratie in Nederland bijzonder maakt, is niet alleen dat ze 

geworteld is in een tijd dat het begrip parlementaire democratie nog ver 

weg was, maar ook en vooral dat ze eeuwenlang zo lokaal was. Wat dat 

betreft is het alsmaar voortschrijdende fusiespook in gemeenteland 

zorgwekkend, het maakt het fundament onder de Nederlandse 

democratie poreus. Dat fundament ligt niet in Den Haag en nog minder in 

Brussel of Straatsburg. Het ligt in de Nederlandse gemeenten en in de 

kernen binnen die gemeenten. Waar het al vele eeuwen ligt. 

Nederlanders voelen zich sterk verbonden met de eigen stad of het eigen 

dorp. Op dat niveau willen Nederlanders best het heft in eigen hand 

nemen. Dankzij allerlei burgerinitiatieven lijkt dat steeds beter te lukken. 

Maar tegelijkertijd wordt het door schaalvergroting van gemeenten voor 

inwoners steeds moeilijker om invloed, zeggenschap en 

verantwoordelijkheid te krijgen of te nemen. En dan hebben we het nog 

niet gehad over de grote groep inwoners die geen idee heeft van 

burgerparticipatie, burgerinitiatieven of lokale autonomie. Of die er niks 

van wíl weten. 



8 

 

Draagvlakte gaat over hoe inwoners burgers worden en dat ze in die rol 

actief invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving en mogelijk zelfs 

meer. Die mogelijkheid is er niet alleen voor de elite van hoogopgeleide 

en anderszins bevoorrechte dames en heren, maar voor iedereen. 

Draagvlakte gaat over kleinschalige, hyper-lokale democratie. En 

daarmee over politieke burgerparticipatie dichtbij huis.  

Draagvlakte is geschreven voor iedereen die in Nederland woont en die 

behalve inwoner ook burger is of wil zijn, voor beroepskrachten die 

burgers stimuleren en faciliteren in het buurt-, wijk- of dorpsgericht 

werken en voor gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters en 

ambtenaren. Dit boek wil een inspiratie zijn voor wie lokaal wil bouwen 

aan burgerschap en aan het versterken en verdiepen van de democratie.   

Draagvlakte is een optimistisch boek. Want nergens anders in de wereld 

willen en kunnen inwoners zoveel invloed, zeggenschap en 

verantwoordelijkheid krijgen en nemen als in Nederland.  

Echt waar? Echt waar. 

 

*** 

 

Dit boek is een uitgave van Hart1, een lokale partij in de gemeente 

Meierijstad. De partij gelooft heilig in een democratie waaraan iedereen 

kan meedoen. Een democratie waarin het formele bestuur invloed, 

zeggenschap, taken, geld en verantwoordelijkheden overdraagt aan 

burgers. Een democratie waarin de overheid alle burgers in staat stelt mee 

te doen. En waarin behalve die overheid ook andere organisaties, 

(beroeps)groepen en mensen ondersteuning bieden. Zo verdiepen en 

versterken we de democratie en vergroten we het welzijn van mensen. Zo 

worden mensen gelukkiger.  

De alinea die u zojuist las, is trouwens de samenvatting van dit boek. 
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*** 

 

De inleiding die hierna volgt, beschrijft hoe ik gegrepen werd door het 

thema politieke burgerparticipatie. Daarna volgen vijf hoofdstukken. 

In hoofdstuk 1 gaat het over hoe we in Nederland zijn gekomen waar we 

nu zijn. In dat hoofdstuk, Wat voorafging , gaat het over hoe tienduizend 

jaar geleden wereldwijd de meest democratische samenlevingen 

langzaamaan teloorgingen en hoe we sindsdien bezig zijn bij-gebrek-aan-

beter-concepten te ontwikkelen. Verder gaat het over hoe bijzonder de 

lokale democratie in Nederland was en is. Ook gaat het over hoe de drang 

naar individuele vrijheid de gemeenschapszin ondermijnde en dat nog 

steeds doet. Dat we daardoor elkaar kwijt dreigen te raken. En o ja, het 

gaat ook over waarom gemeentelijke fusies zo bedreigend zijn voor die 

democratie. 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe Nederlanders vandaag de dag democraten zijn 

en welke mogelijkheden ze hebben en benutten om invloed, zeggenschap 

en verantwoordelijkheid te nemen. Ik hoop aan te tonen dat ogenschijnlijk 

boze burgers feitelijk betrokken burgers zijn. En dat er behalve boosheid 

ook heel veel zichtbare betrokkenheid is. Dat de Nederlandse samenleving 

is doordesemd van burgerzin.  

Hoofdstuk 3 gaat over mogelijkheden om de lokale democratie te 

verbeteren, op het niveau van buurten, wijken en dorpen en op het niveau 

van gemeentelijke beleidsvorming. Over de mogelijkheden die er al zijn 

over een nieuw instrument: de omgekeerde besluitvorming.  

De hulp die nodig is om daar een succes van te maken wordt beschreven 

in hoofdstuk 4. Het gaat over wat gemeenten te doen staat, de rol van het 

ouderwetse opbouwwerk, de journalistiek en de maatschappelijke elite. 

De kans dat u, lezer, op de een of andere manier hoort bij die elite is groot. 

Dat is fijn voor u en nog fijner voor al die mensen die u van dienst kunt 

zijn. 
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Hoofdstuk 5 vertelt ten slotte waarom het zo belangrijk en waardevol is 

om de lokale democratie te versterken. Over dat inwoners daardoor 

burgers worden. En dat dit goed is voor die burgers zelf, voor de gemeente 

en voor de samenleving. 

Het boek bevat anekdotes en praktijkervaringen en die komen vrijwel 

zonder uitzondering uit mijn directe omgeving. Uit mijn woonplaats 

Schijndel, uit de andere dorpen van de gemeente Meierijstad waar ik 

woon en waar Hart actief is (zoals Sint-Oedenrode en Veghel) en uit het 

nabijgelegen s-Hertogenbosch, waar ik vanwege mijn werk vaak vertoef. 

Het boek lijkt daardoor misschien een Brabants pleidooi voor Brabantse 

burgerparticipatie, maar - heus waar - met hetzelfde gemak zijn 

vergelijkbare voorbeelden te vinden in de Beemster, de Achterhoek, Zuid-

Limburg of op Goeree-Overflakkee2. 

 

*** 

 

Ik bedank alle mensen die mij inspireerden tot dit boek zonder dat ze dat 

zelf in de gaten hadden. De raadsleden die ik tijdens spreekbeurten en 

interviews ontmoette, de ambtenaren van allerlei gemeenten, de 

vrijwilligers van vele burgerinitiatieven, de overheden en de bedrijven die 

me opdrachten gaven waarmee ik nieuwe inzichten opdeed. Maar ook de 

raadsleden, ambtenaren, burgemeester, wethouders en de griffier van mijn  eigen gemeente en de enthousiaste deelnemers van de beweging 

Code Oranje.  

Maar bovenal de fractieleden van de politieke partij Hart: Lambèr Gevers, 

Mirjam van Esch, Annie Jansen, Pieter van de Kamp, Wesley Maurix, 

Michael Soedamah en Diny Troeyen. Samen vormen ze het politieke hart 

van de lokale partij die politieke burgerparticipatie tot een van de vijf 

uitgangspunten3 verklaarde en de afgelopen jaren uit liet groeien tot een 

bijzondere en behoorlijk unieke visie op dit gebied. Die visie vormt de 

kern en de reden van dit boek. Hart voor Schijndel , zoals de vereniging 


