
Het Platform Lokale Democratie Leidschendam – Voorburg (PLD) nodigt u uit voor de dialoog: 
 

“Ik zie, ik zie … Lokale Democratie!” 
 
Achtergrond 
De gemeente streeft naar een optimale samenwerking tussen inwoners, ambtenaren en raadsleden. 
In het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ staat daarover onder andere dat ingezet wordt op co-creatie 
en dat de gemeente ruimte wil bieden aan burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Verder staat 
vermeld dat andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming en Right to Challenge 
aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven.  
 
Dat klinkt mooi. Het is echter een grote uitdaging om daar op een goede manier invulling aan te 
geven. Burgemeester Tigelaar heeft daar in zijn nieuwjaarstoespraak het volgende over gezegd:  
 
“Steeds meer en meer worstelen we met vraagstukken hoe we vormen van participatie willen invullen 
bij besluitvorming, hoe we bewoners willen betrekken bij uitvoering, hoe we omgaan met initiatieven 
vanuit de samenleving. Wat is dan de rol van de gemeente, van de gemeenteraad of het college. Dat 
vraagt om nieuwe vormen van bestuur en nieuwe invulling van beleid en dienstverlening. In 2019 
moeten we daar nieuwe antwoorden op weten te geven en in te vullen. Het gaat om het nieuwe 

samenspel in de lokale democratie. Deze antwoorden vinden we alleen in dat samenspel. We 
zullen het met gemeenteraad, college, gemeentelijke organisatie én inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven moeten invullen. Dat doen we, door in gesprek te gaan. Samen ook 
eigenaar te zijn van dit vraagstuk. Dit jaar zullen we hier met elkaar op in gaan zetten.” 
 
Een stap in die richting is dat de gemeenteraad in de beeldvormende raadsvergadering van 19 
februari heeft aangegeven met de burgemeester in gesprek te willen over burgerparticipatie naar 
aanleiding van het rapport ´De burger neemt het initiatief´.  
 
Recentelijk is echter nog een concrete stap gezet om daadwerkelijk gezamenlijk en in co-creatie op 
zoek te gaan naar nieuwe antwoorden op deze vragen. De burgemeester is in gesprek met diverse 
actieve bewonersgroepen, waaronder het PLD. Het PLD heeft daarbij aangegeven dat zij een 
bijeenkomst voor inwoners gaat organiseren over het onderwerp Lokale Democratie.  
 
Doel  
Het doel van deze bijeenkomst is om als inwoners onderling zo open mogelijk te onderzoeken hoe zij 
samenwerking met de gemeente zouden willen zien, hoe deze momenteel ervaren wordt en wat er 
voor nodig is om de gewenste samenwerking te bereiken. We zullen in gaan op de vragen zoals de 
burgemeester die in zijn nieuwjaarstoespraak heeft gesteld. Het is daarbij wenselijk dat deelnemers 
kritisch durven zijn en tegelijkertijd een positieve en constructieve grondhouding blijven houden.  
Indien nodig zullen begrippen als burgerparticipatie, burgerinitiatief, co-creatie en Right to Challenge 
worden toegelicht. 
 
Doelgroep  
Alle inwoners die willen meedenken over de manier waarop zij de samenwerking tussen inwoners en 
gemeente zouden willen zien, zijn van harte welkom.  
 
Vervolg  
Als vervolg op deze bijeenkomst voor inwoners onderling, is met de burgemeester afgesproken dat  
er naar wordt  gestreefd een bijeenkomst voor ambtenaren, raadsleden en inwoners gezamenlijk te 
organiseren. Het doel van deze gezamenlijke bijeenkomst zou dan zijn dat deze groepen met elkaar 
gaan onderzoeken hoe het nieuwe samenspel in de lokale democratie vorm gegeven kan worden.  

https://www.lv.nl/file/4076/download
https://www.lv.nl/nieuwjaarstoespraak-2019
https://www.nvrr.nl/bibliotheek/82536/-De-burger-neemt-het-initiatief-onderzoek-naar-burgerinitiatieven


 
 
 
Gegevens bijeenkomst  
Datum: 4 april 
Tijd:  19.30 – 22.00  
Inloop: v.a. 19.00 u.  
Plaats:  De Blauwe Tram 
Adres: Oude Trambaan 51, Leidschendam 
 
Aanmelding 
Aanmelding vooraf is noodzakelijk, mede door de beperkte capaciteit van de zaal. 
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: platformldlv@gmail.com  
 
Schriftelijk reageren 
Kunt u niet aanwezig zijn op 4 april, maar wil u wel uw ervaringen of uw ideeën delen? Dan kunt u 
deze ook aan ons mailen. Dan kunnen deze in de dialoog worden meegenomen. Stuur deze s.v.p. 
naar: platformldlv@gmail.com  
 
Info 
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.platformldlv.nl 
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