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Beste raadsleden van de Domeinen Algemene Zaken & Fysiek, 
 
 
Dinsdag 6 december wordt in de vergadering van het domein Fysiek een bijpraatbijeenkomst 
georganiseerd over het burgerberaad, als pilot bij de omgevingsvisie. Een thema dat beleidsmatig 
verbonden is met het fysieke domein maar ook als pilot onder het nieuwe participatiebeleid valt 
(Algemene Zaken). Wij hechten er om die reden veel waarde aan het onderwerp integraal vanuit 
zowel de portefeuille participatie als de portefeuille stedelijke ontwikkeling (omgevingsvisie) met u te 
bespreken. We waarderen het dat de voorzitters van de beide domeinen ons hiertoe de mogelijkheid 
bieden. We hopen dat u allen (domeinleden Fysiek en domeinleden Algemene Zaken) in de 
gelegenheid bent bij dit onderwerp aan te sluiten. In deze brief lichten we kort het programma en de 
reden van de bijeenkomst toe.  
 
 

Aanleiding 
De inspiratiesessie burgerberaad is een aanvullende bijeenkomst op de brede participatie-
bijeenkomst van 29 november en gaat gericht in op een van de participatie instrumenten. Het 
burgerberaad is opgenomen in het coalitieakkoord. Het college is conform het coalitieakkoord 
voornemens het participatief instrument burgerberaad als pilot in te zetten voor het ontwikkelen van 
de omgevingsvisie. Daarvoor is het echter eerst noodzakelijk het instrument burgerberaad met 
elkaar goed te begrijpen. Na deze sessie zal er een startnotitie worden opgesteld over de actualisatie 
van de omgevingsvisie, waarbij ook de inzet van het burgerberaad zal worden beschreven. Deze 
startnotitie zal begin 2023 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.  

 

 

Waarom 2 domeinen gecombineerd?  
Het burgerberaad is een nieuw instrument behorende bij de nieuwe Maastrichtse aanpak burger- en 
overheidsparticipatie. Conform het coalitieakkoord zal een burgerberaad worden ingesteld voor de 
actualisatie van de omgevingsvisie, als onderdeel van de participatie rondom de actualisatie. Omdat 
de uitkomsten van dit burgerberaad de omgevingsvisie direct raken en onderdeel van het 
actualisatieproces is, is gekozen om deze sessie gecombineerd te laten plaatsvinden tussen het 
domein Algemene Zaken en het domein Fysiek. Dit zodat het gesprek met de betrokken raadsleden 
gevoerd kan worden.  
 
 

Het programma 
De bijeenkomst op 6 december betreft een sessie waarin we u graag informeren over een 
burgerberaad. Dhr. Wittkamp van Agora Europa en Bureau Burgerberaad zal de aanwezigen 
meenemen in dit verhaal. 
 
  



 

Hij gaat in op de volgende thema’s: 

- Wat is een burgerberaad? 
- Wat is de meerwaarde en waar moet je op letten? 
- Hoe verloopt zo’n proces? 

Na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Manon Fokke 

Wethouder Financiën, Bedrijfsvoering, Burgerparticipatie en Lobby  

    

 
 
 
 
 
 
 
Frans Bastiaens 
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige Wijken en Ouderenbeleid 

 


