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Wat wilt u?
• U wilt dat uw leefomgeving naar uw zin is, zonder 

dat dit ten koste gaat van die van uw medeburgers? 

• U wilt vaker dan eens per vier jaar invloed kunnen 
uitoefenen op wat prioriteit moet zijn?

• U wilt, voordat plannen zijn gevormd, de gelegenheid 
krijgen om mee vorm te geven - en niet slechts 
achteraf bezwaar mogen maken?

• U wilt het besturen kunnen overlaten aan anderen,
maar op punten die belangrijk voor u zijn en die u 
raken, invloed uitoefenen. Zelf, of via iemand die voor 
uw belangen opkomt?

Wij kunnen hulp gebruiken dit initiatief te doen slagen.Wilt u
bijdragen, inhoudelijk of financieel of wilt u meer informatie, neem
dan contact op met ons. Ook kunt u ons uitnodigen voor een
gesprek.

Jan Broekgaarden 0343-554 041 /06-533 555 76
jan@heuvelrugcontent.nl

Liesbeth Reitsma 0343-533 460 / 06-218 62 306
liesbeth@heuvelrugcontent.nl

Carien Huijzer 0343-522 890
carien@heuvelrugcontent.nl

Website: www.heuvelrugcontent.nl

Heuvelrug Content
p/a Groenhoek 6
3972 CJ Driebergen
ING-bank: 66.14.58.466
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Met en voor elkaar
Ons partijprogramma is: een leefbare gemeenschap scheppen
voor iedereen, waar ieders stem telt. Niet elkaar bevechten,
maar samen (onder)zoeken. Een geheel andere aanpak van
politiek bedrijven, samen met, door en voor u.

Dit geluid willen we de komende jaren ook in de gemeente-
raad van de Heuvelrug laten doorklinken en vormgeven.

 



Uw betrokkenheid bepaalt ons programma
Wij komen in actie als u vindt dat er belangen worden
geschaad of als er nieuwe initiatieven zijn.Wij zetten
ons ervoor in dat u kunt meebeslissen. Dat doen we
door de mensen die belang hebben bij het onderwerp
met elkaar in gesprek te brengen.Vervolgens werken
we samen aan oplossingen waar we allemaal mee
instemmen.

Een andere wijze van politiek
Met onze manier van politiek bedrijven willen wij de
kloof tussen gemeente en burger overbruggen. U komt
niet pas aan het woord als de plannen klaar zijn. U
krijgt van ons de kans om plannen te helpen vorm-
geven op het moment dat een onderwerp actueel voor
u is. Hierbij bepalen open discussie en argumentatie de
keuzes, en niet alleen maar de meerderheid. Elk mens
met zijn/haar standpunt telt.

Hoe gaat dat in de praktijk?
Voorafgaand aan elke beslissing die volgens u belangrijk
is (ruimtelijke ordening, ontwikkelingsproject, regel-
geving, beleidsplan e.d.) vormt de gemeenteraad een
groep van betrokkenen een PlanVormingsGroep. Daarin
zitten deskundigen, ambtenaren, politici, betrokken
burgers, vertegenwoordigers van organisaties en actie-
groepen. De raad geeft deze PlanVormingsGroep de
opdracht mee om, in een creatief proces, een plan te
maken waar geen van de betrokkenen overwegend
bezwaar tegen heeft. De gemeenteraad stelt natuurlijk
eerst randvoorwaarden: tijdsduur en bestaande
procedures, regels en wetten moeten uiteraard
gerespecteerd.Als het plan aan de gemeente wordt

Drs ir Jan Broekgaarden
is een zelfstandig geves-
tigd organisatie-adviseur/
interim-manager. Hij
helpt bedrijven en
gemeenten hun processen
te verbeteren. Momenteel
is hij raadslid voor
Progressief Driebergen-
Rijsenburg met als aan-
dachtsgebied Ruimte en
groen. ”Er is heel veel
energie bij burgers, amb-
tenaren en politici om de
leefgemeenschap te ver-
sterken. De uitdaging is
deze energie zo te laten
stromen dat ze positief
wordt aangewend.”

Drs Carien Huijzer geeft communicatie-
trainingen en therapie en is deskundig in
conflicthantering en besluitvormingsprocessen.
”Door een probleem te verhelderen met
informatie van alle betrokkenen wordt de
juiste oplossing zichtbaar.”

Liesbeth Reitsma
vervult tientallen jaren
allerlei maatschappelij-
ke functies. Nu zijn dit
verschillende functies
op het gebied van de
gezondheidszorg. Sedert
1 november 2001 is zij
raadslid voor D66 met
als aandachtsgebieden
Welzijn en Zorg,
Onderwijs en
Ruimtelijke Ordening.
”De overheid heeft een
belangrijke taak om te
voorkomen dat de
zwakkeren worden over-
schaduwd.”

voorgelegd, heeft het zoveel draagvlak dat het direct
formeel door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.
Hiermee voorkomen we vertraging: want geen bezwaar,
beroep en rechtszaken achteraf. Komt de PlanVormings-
Groep er niet uit, dan beslist alsnog de gemeenteraad,
op basis van de verzamelde ideeën, argumenten voor en
argumenten tegen. Dit zal na wat oefening leiden tot
een goed samenspel tussen dergelijke groepen uit de
burgerij, en de raad. Immers, met deze methode is al in
diverse plaatsen (inter)nationaal ervaring opgedaan. In
Driebergen is dit proces het afgelopen jaar met succes
toegepast op het vormen van de centrumvisie.

Efficiënte besluitvorming
We verbeteren de kwaliteit van de besluitvorming:

• door de betrokkenen, overheid, deskundigen en
burgers, van meet af aan te betrekken;

• door alle betrokkenen serieus te nemen in hun
argumenten;

• door ons bewust te blijven dat zowel deskundigen
als gewone burgers kostbare informatie kunnen aan-
dragen als het gaat om bezwaren, maar zeker om
verrassende nieuwe invalshoeken en ideeën.

U kunt, op het moment dat u dat nodig acht, deel-
nemen aan het politieke proces en uw belang naar
voren brengen.Wij willen bevorderen dat politici,
deskundigen, ambtenaren en u direct inspelen op
elkaars argumenten en belangen. Hierdoor ontstaan er
breed gedragen besluiten van hoge kwaliteit. Daarmee
bevordert de politiek waar ze volgens ons voor is:
contente burgers in alle kernen in de nieuwe
Heuvelruggemeente! Heuvelrug Content.


