Commissie in gesprek over burgertopadviezen

BurgertopLimburg is
een goed initiatief
Provinciale Staten besprak op vrijdag 31 januari in de commissie Mobiliteit en
Duurzaamheid maar liefst vier burgertopadviezen. Ze zijn allen voortgekomen uit de
BurgertopLimburg 2018. Ook een aantal burgerpanelleden was van de partij,
waaronder Annemiek Wassenberg, mevrouw P. van Lin en Andries Brandtsma. Een
mooi moment om na te gaan of het burgertopinitiatief zijn vruchten afwerpt.
Op de agenda stonden vier burgertopadviezen waarbij Provinciale en Gedeputeerde Staten
binnen twee uur tot een gezamenlijke aanpak wilden komen. Tijdens het eerste gedeelte
mochten de panelleden hun adviezen over de onderwerpen energiezekerheid en de inzet
van een waterstoftrein voor de Maaslijn toelichten en vragen stellen aan commissieleden.
Het volgende uur stonden de onderwerpen Digitaal Platform en De Digitale Sprong in de
Toekomst op het programma.
Mevrouw Van Lin over haar inbreng in het Topburgerpanel. “Via de nieuwsbrief van de
Porvincie Limburg werd ik geattendeerd op BurgertopLimburg 2018. Ik had interesse in
meerdere thema’s, maar ik koos voor Digitale Toekomst. Ik had me voorgenomen om vanuit
het onderwerp vanuit de burger te benaderen, zoals een gebruiker ermee om gaat en dan
met name de ouderen. In korte tijd zijn er drie bijeenkomsten geweest en twee van de drie
adviezen zijn als prioriteit aangemerkt. Ik was redelijk tevreden over de begeleiding. We
kregen een ondersteuner aangewezen, die ons vooral administratief en organisatorisch
hielp. Ik vind het belangrijk om maatschappelijke organisaties, als het KBO of de Nationale
Raad voor Ouderen in het proces te betrekken”
Annemiek Wassenberg vult aan: “Ook ik ben er vol ingegaan. Ik dacht mee over drie
thema’s: veiligheid, digitalisering en duurzaamheid. Het mooie is dat je invloed hebt en niet
enkel op afstand mee kunt praten. Je krijgt op deze manier een kijkje in de keuken van het
Provinciehuis en leest ook de dagelijkse bewegingen over de adviezen in de krant. Ik hoop
dat de BurgertopLimburg wordt voorgezet, maar ik vind het wel belangrijk om jeugd en
nieuwkomers hierbij te betrekken.”
Andries Brandsma: “Het is een goed initiatief, maar je moet je goed realiseren dat je geen
doorsnee van de burger hier aan het woord hebt. Het zijn vaak toch al betrokken mensen en
ze hebben zich redelijk ingelezen. In een aantal sessies met een beperkte grootte van de
groep zijn we tot een aantal aanbevelingen gekomen. Zo’n groepsproces is nodig, anders
wordt het een kakafonie. Je hebt meer tijd nodig. Dat is altijd zo. Zeker als meerdere mensen
zich moeten inlezen. Je kunt er dagen over gaan praten. Je moet op tijd gedwongen
effectiever naar een aantal punten toe gaan. Of een BurgertopLimburg kan van slagen
heeft? Ik heb het gevoel dat we ook tijdens deze commissievergadering niet voor Jan Joker
hebben zitten praten. Het is een goed initiatief.”
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