Vanaf 1 april 2016 zijn mijn collega Anja Leerintveld en ik de nieuwe wijkmakelaars van de gemeente
Sint-Michielsgestel.
De gemeente wil zo goed mogelijk aansluiten bij wat er in de samenleving speelt en zoveel mogelijk
ruimte maken voor mensen met goede initiatieven. Daarbij kan het zowel gaan om ideeën die zich
richten op de fysieke leefomgeving als op sociaal gebied. Als wijkmakelaars moeten wij zorgen dat wij
weten wat er leeft en speelt en proberen kansrijke initiatieven te ondersteunen.
We beginnen vanaf 1 april met zoveel mogelijk mensen en organisaties uit onze ‘wijken’ te spreken,
om kennis te maken en om te horen waar wij als makelaar iets zouden kunnen betekenen. Graag
zouden we in dat kader ook met jullie willen praten.
Als wijkmakelaars hebben we een notitie gemaakt over onze rol, in principe voor intern gebruik. Maar
het geeft jullie misschien ook een iets duidelijker beeld:
De gemeente Sint-Michielsgestel wil een “faciliterende gemeente” worden. Het sleutelwoord daarbij is
overheidsparticipatie. Het initiatief komt vanuit de inwoners en zij voeren het ook zelf uit, ondersteund
door de overheid waar dat nodig is. Dit is de meest vergaande vorm van betrokkenheid van inwoners.
Hun behoeften en wensen staan centraal. De gemeente sluit zo goed mogelijk aan bij wat er in de
samenleving speelt en maakt zoveel mogelijk ruimte voor mensen met goede initiatieven. Daarbij kan
het zowel gaan om ideeën die zich richten op de fysieke leefomgeving als op sociaal gebied.
Dit vraagt om een verandering van de gemeentelijke organisatie. Om de juiste manier van wijkgericht
werken te ontdekken, zijn nieuwe vormen van samenwerking, communicatie, beleidsvorming,
besluitvorming en financiering nodig. Om dit te doen, zijn binnen de gemeente twee wijkmakelaars
actief. Zij moeten ervoor zorgen dat de gemeente weet wat er leeft en wat inwoners graag willen. Ze
leggen de verbinding tussen de gemeente en de inwoners en tussen inwoners onderling. Ze zijn vaak
‘buiten’ en zichtbaar voor iedereen in de wijken. Wat ze ‘buiten’ horen en zien, nemen ze mee terug
naar ‘binnen’, zodat de gemeente kan aansluiten en ondersteunen.
Ik weet dat het nog niet zo’n heel duidelijk verhaal is. Dat komt omdat wat we precies gaan doen, sterk
afhankelijk is van wat we mee krijgen tijdens onze gesprekken. Ik heb gemerkt dat voorbeelden van
waarbij een wijkmakelaar een rol zou kunnen spelen, ook kunnen helpen:
- Stel je wil een minibieb op je stoep zetten, voor de hele buurt en in eerste instantie krijg je te
horen dat je dan een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dan zou de wijkmakelaar je
verder kunnen helpen.
- Stel dat er nog geen dorpstafel was geweest, dan hadden we daarbij kunnen helpen en
misschien is er nu nog wel behoefte aan ondersteuning door de gemeente?
- Het opzetten van een buurtmoestuin of het leuker aankleden van de openbare ruimte in een
buurt. Ik kreeg al de vraag of ik ook kon zorgen dat de bomen in de straat vaker gesnoeid
worden. Dat zou wel kunnen, als bewoners zelf meewerken. Wij zouden gereedschap kunnen
uitlenen en het groenafval kunnen afvoeren.
Het gaat vooral om initiatieven en ideeën van mensen, die ze zelf willen oppakken, maar niet goed
weten hoe dat moet, of waarbij ze hulp nodig hebben. Budget is er op dit moment nog niet, maar daar
wordt wel aan gewerkt en natuurlijk kan ondersteuning van een goed voorstel worden voorgelegd aan
het college, alleen duurt het dan weer langer.
Ik hoop je zo een idee te hebben gegeven van wat de bedoeling is en zou dus graag alleen of samen
met Anja met jullie in gesprek gaan. In elk geval heb ik gepland om 18 april naar de dorpstafel in
Berlicum te gaan (andere maandagen en woensdagen zaten al vol).

Met vriendelijke groet,
Helma Smolders,
Wijkmakelaar

