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Ondenrerp lnwoners: participeren met de gemeente en in

contact komen met elkaar

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee
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Schriftelijke vraag

Steeds meer inwoners worden door de gemeente of uit eigen initiatiel betrokken bij het reilen en
zeilen binnen onze gemeente. ln sommige wijken en dorpen zijn er formele overlegorganen zoals
bewonersplatforms en dorpsraden. Een wijk waar nog geen vast overleg is tussen gemeente en
inwoners, is De Landerije. De Roosendaalse Lijst heeft begrepen dat er een aantal enthousiaste en
actieve inwoners in deze wijk zijn die vanuit het initiatief 'Buurkracht' bij elkaar zijn gekomen. Er is
vanuit deze betrokken inwoners ook interesse om andere onderwerpen uit de wijk te bespreken of op
te pakken. Wellícht kan dit uitgroeien tot een vast overlegorgaan van de wijk. Het zou in onze ogen
mooi zijn als de gemeente hier¡n faciliteert en aanjaagt.
Naast deze ene specifieke wijk, waarin het draait om overleg tussen inwoners en gemeente, wil de
Roosendaalse Lijst graag extra energie steken in het contact tussen inwoners onderling in de gehele
gemeente. ln een tijd van individualisering, stijgende eenzaamheid onder ouderen en jongeren en in
sommige gevallen sociaal isolement zien wij kansen om meer mensen met elkaar te verbinden. Een

voorbeeld van een initiatief waarin dergelijke verbindingen tot stand komen, is het digitale platform
Nextdoor. Ondanks dat wij vermoeden dat slechts een beperkt aantal inwoners gebruik maakt van dit
platform, zien we wel mooie voorbeelden ontstaan. Van een hulpvraag voor een klusje in huis, het
signaleren van verdachte situaties in de straat en wijk tot een individuele oproep om samen oud en
nieuw te vieren; in potentie kan een dergelijk platform inwoners echt dichterbij elkaar brengen.
Wellicht kan de gemeente een boost geven aan het gebruik van Nextdoor maar er zijn misschien ook
andere suggesties of (eigen) platformen die hier een bijdrage aan kunnen leveren.

We hebben over deze ontwikkelingen de volgende vragen:
L, Bent u bereid met de betreffende betrokken inwoners van de wijk De Landerije het gesprek

aan te gaan om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een vaste vorm van participatie?
Zo ja, kunt u aangeven binnen welke termijn dit kan plaatsvinden? Zo niet, waarom niet?

2. Wat vindt u van het platform Nextdoor in het kader van verbinding tussen inwoners en het
bijdragen aan het tegengaan van o.a. eenzaamheid en het vergroten van het
veiligheidsgevoel? Graag een toelichting.

3. Kunt u aangeven hoeveel inwoners van onze gemeente op dit moment gebruik maken van
Nextdoor?

4. Bent u bereid om eventueel samen met Nextdoor de mogelijkheden te onderzoeken om meer
inwoners te enthousiasmeren om gebruik te maken van dit platform of ziet u meer in andere
vormen van met elkaar in contact komen? Graag een toelichting.

5. Op welke wijze ziet u een dergelijk platform (of andere vorm) passen binnen de activiteiten
rondom burgerparticipatie?
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1. Bent u bereid met de betreffende betrokken inwoners van de wijk De Landerije het gesprek
aan te gaan om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een vaste vorm van participatie?
Zo ja, kunt u aangeven binnen welke termijn dit kan plaatsvinden? Zo niet, waarom niet?

Wii ziin grodg bereid om met'netwerken' in onze stod te overleggen over porticipatie. ln lijn
met onze huidige aonpak bij vitale wijken en dorpen sluiten we doarbij groog aan op de energie
in de wijken en dorpen. Wij nemen derholve spoedig contoct op met de betrokken inwoners in
de Landerijen.

2. Wat vindt u van het platform Nextdoor in het kader van verbinding tussen inwoners en het
bijdragen aan het tegengaan van o.a. eenzaamheid en het vergroten van het
veiligheidsgevoel? Graag een toelichting.

Wij zijn positief over (digitole) plotforms die een gezonde verbinding tussen inwoners
stimuleren en zeker ols doarbij positieve effecten zoals het tegengoon von eenzoamheid of het
vergroten von het veiligheidsgevoel worden gegenereerd. Het ollerbelangrijkste voor het doen
slagen von een instrument is dat deze door inwoners wordt gedrogen. tn verscheidende wijken
en buurten wordt het platform Nextdoor, ook door opbouwwerkers, gebruikt. Doornaost biedt
de website roosendaolvoorelkoor.nl mogelijkheden om verbindinqen tussen inwoners te
leggen.

3. Kunt u aangeven hoeveel inwoners van onze gemeente op dit moment gebruik maken van
Nextdoor?

Wii kunnen de gevroogde informatie niet binnen de gestelde antwoordtermijn von deze
roodsvrogen oonleveren. Wij gaan contoct zoeken met Nextdoor en vrogen of zij deze
oantollen met ons witlen delen. tndien mogetijk wordt u door separoot over geinformeerd.

4. Bent u bereid om eventueel samen met Nextdoor de mogelijkheden te onderzoeken om meer
inwoners te enthousiasmeren om gebruik te maken van dit platform of ziet u meer in andere
vormen van met elkaar in contact komen? Graag een toelichting.

5. Op welke wijze ziet u een dergelijk platform (of andere vorm) passen binnen de activiteiten
rondom burgerpartícipatie?

Nextdoor is een grotis app die inwoners in buurten en wijken zelf kunnen gebruiken en
beheren. Wii verwachten vooral dat inwoners elkaor enthousiosmeren over dergelijke
plotforms. De rol von de gemeente in de wijze woorop inwoners onderling met elkoor in
contact komen vinden wij in zijn algemeenheid faciliterend. Om die reden worden diverse
ontmoetingsfuncties in wijken en dorpen (financieel) ondersteund.
Doarnoast zijn wij groog bereid om te onderzoeken of er'digitole instrumenten' zijn om nog
beter in contoct te komen met inwoners. Digitale instrumenten/platforms die bijdragen oan
het verbeteren von burgerporticipot¡e nemen we mee in dit onderzoek. Het is daorbij onze
overtuiging dat goede burgerporticipatle een goede bolans tussen online én offline ontmoeting
vroogt. Wij richten ons in eerste instantie op instrumenten die beide vormen van ontmoet¡ng
versterken dan wel aonvullen.
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