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Duinoord Begroot

Uitgenodigd 6.066 bewoners

Geparticipeerd 1.453 bewoners

Niet geparticipeerd 4.613 bewoners

23,95% heeft stemcode gebruikt
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“Dat ging over dertig duizend euro. Ik 

herhaal: der-tig dui-zend euro. Op een 

begroting in deze stad die in de honderden 

miljoenen loopt.”

Bewoner over Duinoord Begroot





De kracht van Placemaking













































De Grijze Reigâh Tribune



De Grijze Reigâh’s
28 oktober 2019, Dag van de Stad 













































Participatieperikelen: Experimenteren met 
(digitale) democratie



Nephtis Brandsma







Onze ambitie is een duurzame 
democratische vernieuwing en een 

integrale gebiedsgerichte manier van 
werken in de stad als geheel, in alle 

wijken, in alle dorpen.

Coa l i tiea k k oord  Gron ing en  – Democ ra ti s c he 

Vern ieuwing

De directe aanwezigheid van bestuurders en ambtenaren in een wijk of gebied is 
effectief en efficiënt. Zij ondersteunen de beweging naar meer zeggenschap voor de 

bewoners in wijk of gebied. Het is van groot belang dat raadsleden hier een 
belangrijke rol in spelen. Dat hoort bij het proces van democratische vernieuwing.

We willen de traditionele sectorale benadering 
van overheden en instanties doorbreken en 

essentiële verbindingen willen maken tussen 
verduurzamen, woningbouw, gezondheid, 

welzijn en groen. Het schaalniveau van wijken, 
buurten en dorpen is daarvoor het meest 

geschikt. Ook kan juist daar de eigen regie van 
bewoners worden versterkt en hun 

zeggenschap worden vergroot. 

Wij willen de eigen regie van 
de bewoners versterken en 

hen meer zeggenschap
geven. 

Wij werken vanuit vier 
overkoepelende opgaven. Dat 

doen we integraal, 
gebiedsgericht, maar bovenal: 

opgavegericht. 

Wij verankeren het gebiedsgericht werken 
verder in de organisatie, waarbij we een 
integrale, gelijkwaardige werkwijze van 

medewerkers tussen de verschillende 
organisatieonderdelen voor ogen zien. In 

de vorm van cultuur-/ gedragsverandering. 

We experimenteren met 
vergaande zeggenschap en regie

van de wijk – en 
dorpsgemeenschappen.




































