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Persoonlijk

Ik en de overheid

Familie
Samen met mijn vrouw Hettie (62) woon ik aan de rand van
het bos waar we dagelijks wandelen met onze twee hondjes.
Toen ik hoorde van de plannen om van de Torenburgerplas,
een recreatiepark met vakantiewoningen, gemotoriseerde
watersporten en festivalfaciliteiten te maken ben ik in de bres
gesprongen. Het is een prachtig stukje ongerepte natuur dat
we zouden moeten beschermen. De gemeente zag direct het
commercieel belang. Ik wilde ze verder laten kijken dan dat.

Ik & de overheid
Ik vind het belangrijk dat we als burger een controlerende rol
op ons nemen jegens de overheid. We hebben op het gebied
van ruimtelijke orde en omgevingsrecht prachtige regels.
Die zijn met liefde ontworpen. Dat is heel zorgvuldig gedaan
allemaal. De praktijk is anders omdat een gemeente wordt
geconfronteerd met veel initiatieven. Het is heel moeilijk om
voor die initatieven in een vroeg stadium belanghebbenden
te betrekken. Daar is de mankracht niet voor. Ik vind dat de
wetgeving een schijnbescherming geeft aan omwonenden en
belanghebbenden, tenzij je in staat bent misstanden op tijd te
signaleren. Daar zie ik mijn rol als burger.

Werk
Na mijn pensioen als Advieur bij het RIVM ben actief gebleven
bij het Instituut voor Natuur en Milieu Educatie. Daarnaast ben ik
voorzitter van de stichting Behoud Torenburgerplas.
Netwerk
Met drie mensen heb ik de stichting Behoud Torenburgerplas
opgericht. Ik heb ze gevonden via mijn eigen netwerk. De eerste
zat bij I&M. Hij weet veel van milieu en de lokale omgeving.
Verder werkt er een organisatieadviseur die in het dorp woont
mee, voor het schrijven van goede rapporten. Voor het bewaken
van het overzicht en de budgetten vond ik een oud ondernemer.
Ik zelf ben de spil in het geheel gebleven.

Hoe ik omga met problemen
Ik ben erg op de hoogte van de ontwikkelingen in mijn
omgeving en probeer in mijn omgeving een stem te vormen
voor de natuur. Dat vind ik belangrijk en dat doe ik met veel
plezier. Ik probeer vanuit die visie invloed uit te oefenen op
de planvorming van de gemeente. We hebben doorgaans
een zeer prettige verstandhouding. Zij kijken naar de brede
gemeentelijke ontwikkeling en ik wijs ze af en toe op de risico’s.
Daar worden we samen beter van.
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Ik lees de Volkskrant elke dag
op mijn tablet. Ik vind het een
prettige krant en vind het een
gunstige ontwikkeling dat ik
de krant kan lezen zonder
dat daar bomen voor gekapt
moeten worden.

Ik heb een grote
boekencollectie en speur
vaak het internet af naar
aardige exemplaren. Zo heb
ik niet lang geleden een
encyclopediereeks uit het
begin van de vorige eeuw
gekocht.
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belasten
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kwam ik in actie

“Dit is volstrekt

“We leven met
zeventien miljoen

Mobilisator

Toen ik hoorde van
de plannen van de
Torenburgerplas, ben
ik
in de bres gesprongen.
Het is een prachtig
stukje ongerepte natuu
r
dat we zouden moeten
beschermen.

Hendrik: huidige klantreis
Belanghebbende incidenteel: de ideologische moblisator
Fasering

Uitleg
fasering

Kennisneming

Informatiewinning

Oordeelsvorming

Het ontdekken van
een nieuw initiatief en
realiseren dat dit impact
heeft op mijn directe
leefomgeving

Zo veel mogelijk
informatie inwinnen
over het initiatief om een
goed beeld te krijgen van
de situatie.

Beoordelen wat de
impact van het initiatief
is op de omgeving
en het vormen van
een oordeel over het
initiatief.

Mobilisatie

Tactiekbepaling

Mensen mobiliseren om op die manier samen
sterker te staan tegen het initiatief. Alle hulp wordt
aangeboord, van medeburgers tot juridische hulp.

Verzetstactieken
beoordelen en kiezen
voor een tactiek tegen
het initiatief. Daarna
maak ik een plan van
aanpak.

Hendrik: huidige klantreis
Hendrik

Beinvloeding
Andere omwonenden,
belanghebbenden en
politiek beinvloeden over
het initiatief.

Moment van
de waarheid

Neutraal

Fasering

Uitleg
fasering

Het ontdekken van het
initiatief geeft een kort
schokeffect, maar er zijn al
snel veel aanknopingspunten
om verzet te bieden samen
met andere omwonenden.

Ik ontdek
vroeg het
initiatief

Ik moet veel
verschillende
bronnen
raadplegen

Plannen zijn
voor mij
niet digitaal
beschikbaar

Ik krijg hulp van een
professionele partij

Andere mensen staan
mij ﬁnancieel bij

De omgeving
reageert positief
op mijn ﬂyeractie

Ik ben
onbekend met
processen

Het is moelijk na te
gaan wat concrete
gevolgen zijn voor
mij zijn

De officiële procedure ingaan
om bezwaar te maken door
het bezwaar op te stellen en
in te dienen.

Toelichting
In gesprek gaan met de
initiatiefnemer en mijn
bezwaar toelichten bij de
bezwaarcommissie.

In behandeling
Wachten op de uitspraak
en navragen wanneer ik de
uitspraak kan verwachten.

Uitspraak
Uitspraak ontvangen en
veriﬁeren bij de gemeente.
Daarna delen met andere
belangrijke partijen in dit
bezwaar.

Ik krijg
hulp
door
partij
vorming

Ik realiseer dat ik als
enkeling niets uithaal

Ik wil geen negatieve
initiatieven in mijn
leefomgeving

Hendrik

Bemiddeling

Voortzetting

In bemiddeling gaat met de
initiatiefnemer om tot een
consensus te komen.

Verder gaan met mijn queste
om dit soort initiatieven
tegen te gaan.

Een positieve beleving, omdat
het besluit in ons voordeel was
en de initiatiefnemer bereid
is tot consessies. Piek is het
uiteindelijke akkoord.

Ik ben blij dat mijn inzet
zich nu terugbetaalt

Over het algemeen goede
beleving omdat dit het doel
dichterbij kan brengen.

Ik kan mijn
opgebouwde
kennis elders
inzetten

Positief
Ik kan tot een goede
overeenkomst komen
voor de omgeving
Ik merk irritatie bij de
initiatiefnemer door mijn
weerstand

Postieve beleving
doordat er een plan
wordt gevormd voor
tegenacties.

Neutraal
Ik moet
veel kosten
maken
Ik word dwars gezeten door
andere partijen

Negatief

Officieel bezwaar

Moment van
de waarheid
Een positievere fase, maar
wordt gedrukt door slechte
ontsluiting van informatie.

Positief
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Toen ik hoorde van
de plannen van de
Torenburgerplas, ben
ik
in de bres gesprongen.
Het is een prachtig
stukje ongerepte natuu
r
dat we zouden moeten
beschermen.

Ik vind het niet duidelijk
waar mijn toelichting toe
leidt

Negatief

Ik heb geen
inzicht in
proces

Ik moet lang
wachten tot
de uitspraak

Ik merk dat meer
lokale overheden
partij kiezen voor
bedrijven

