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Het vervolg op de denktank-bijeenkomsten van 2019
In 2019 hebben we 6 denktank-bijeenkomsten over Democratische Vernieuwing georganiseerd voor
inwoners, raadsleden en ambtenaren. Uit deze denktanks zijn 6 experimenten gekomen. In deze
nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van de voortgang van de experimenten. Het was de
bedoeling om al eerder met nieuws rond deze activiteiten te komen, maar deze ‘Çoronatijd’ heeft ons
voor veel nieuwe en andere uitdagingen gesteld. Gelukkig kunnen we u melden dat er ook aan de
experimenten druk (online) gewerkt is.
Digitaal Platform ‘Stem van Wageningen’
Met een digitaal platform willen we online (meer en andere) inwoners bereiken. We hebben inmiddels
een contract getekend met een aanbieder. Op 16 juni gaat het platform ‘Stem van Wageningen’ online
met vragen over het contact met de gemeente (dienstverlening). Een aantal inwoners kijkt mee naar
de vragen die over de dienstverlening gesteld gaan worden.
U kunt zich vanaf 16 juni aanmelden op het platform. Ga naar de website van de gemeente
Wageningen, daar staat 16 juni de link naar Stem van Wageningen. In die week zorgen we dat
iedereen over het platform te horen krijgt via onder andere Social Media, krant en TV.
We kunnen later dit jaar inwoners via het digitale platform bevragen over onder andere de
Warmtetransitie en de Toekomst van 4/5 mei. We gaan het platform ook gebruiken om inwoners op de
hoogte te houden over de voortgang van het Burgerberaad.
Burgerberaad
Met een werkgroep waar onder andere twee studenten van de WUR inzitten zijn we druk bezig met het
vorm geven van het burgerberaad. We hebben 4 (digitale) gesprekken gevoerd met 8 inwoners en
raadleden die mee willen denken. Hun input maar ook die van experts op het gebied van

burgerberaden, nemen we mee in het uitwerken van de verschillende onderdelen van het
burgerberaad. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van de loting en het verdelen van de
groep in categorieën (b.v. geslacht, leeftijd, wijk). Zoals het er nu naar uitziet vindt het Burgerberaad
in oktober/november plaats.
Right to Challenge
Er is een Right to Challenge ingediend door de wijk Kortenoord. De wijk wil graag zelf het groen in de
wijk gaan beheren. Een enthousiaste groep inwoners heeft een eerste plan gemaakt. We hebben een
werkgroep opgericht met inwoners en ambtenaren. Voor beide partijen is dit nieuw en een zoektocht.
We hebben afgesproken samen enthousiast aan de slag te gaan met dit voorstel wetende dat er veel
hobbels zullen zijn. We hebben verschillende acties uitgezet binnen de werkgroep. Zo gaat de
werkgroep de komende tijd onder andere de meerwaarde goed op papier zetten, kaders stellen, de
werkzaamheden en de financiën inzichtelijk maken en voorbeelden ophalen bij andere
gemeenten/bewonersgroepen. In juni hebben we weer een volgend overleg gepland.
Klare Taal
De gemeente organiseert voor haar medewerkers een week van de Klare Taal met onder andere een
inspiratielunch. Dit was gepland voor juni maar door de Corona-regels moeten we dit anders vorm
gaan geven op en later moment.
Een andere actie van de werkgroep Klare Taal is het herschrijven van een aantal brieven waar nu veel
vragen over binnenkomen bij de gemeente. Een groot aantal leden van de werkgroep is de afgelopen
tijd druk geweest met de communicatie rondom corona. Het Digitaal Huis, die mensen helpt bij
spreken, lezen, schrijven en rekenen is dicht. De inwoners die mee wilden kijken naar de brieven
kunnen we er voorlopig even niet bij betrekken. Hierdoor lopen we ook bij het bekijken van de brieven
wat vertraging op. We hopen dit snel weer op te kunnen pakken.
De werkgroep heeft een online presentatie gehad over een hulpmiddel op de computer dat woorden
onderstreept bij teksten die niet op het gewenste leesbare B1 niveau zijn. Dat gaat helpen om meer
klare taal te schrijven. We gaan bekijken of we dit of een soortgelijk hulpmiddel voor collega’s kunnen
gaan aanbieden.
Voucheractie
Welsaam is aan het onderzoeken of ze het initiatievenfonds op een andere manier kunnen vormgeven.
Onderzocht is of het mogelijk is om Wageningse huishoudens een voucher te geven van 7,50 te
besteden aan een initiatief naar keuze. Dit idee wordt al uitgevoerd in onder andere Ede en de
Overbetuwe. Het idee is goed ontvangen alleen blijken de middelen in het fonds niet toereikend. Tot
die conclusie is de Initiatiefgroep gekomen na gesprekken met de beheerders van Ededoet.nu, andere
belanghebbenden en partners. Wel staat de doorontwikkeling van het fonds hoog op de agenda. In juli
2020 verwacht de Initiatiefgroep een concreet voorstel af te ronden.

Ideeën wedstrijd voor kinderen
Kinderen mogen met leuke en goede ideeën voor de stad Wageningen komen. De leukste drie ideeën
worden uitgevoerd en betaald vanuit het initiatievenfonds. De kinderburgemeester zal betrokken
worden bij de jurering. Er ligt een projectplan klaar maar met de uitvoering moet nog gestart worden,
door de coronatijd is er vertraging in gekomen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe tijdsplanning voor de
uitvoering.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail gerust naar democratischeagenda@wageningen.nl

Voor meer inhoudelijke informatie hierover zie onze website
http://www.wageningen.nl/inwoners/Projecten/Democratische vernieuwing
Met vriendelijke groeten,
Team Democratie

