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Doemaar gewoon een
ambtenaar die helpt

Opeen leeg terras inHeusden, eenkerkdorp inhet zuiden van
Brabant, klaptRuudWijnen zijn laptopopen.Hij draait het
beeldschermnaar ons toe en laat eenartist’s impression zien
vanhet dorpsplein.

‘Hetwordt eenbelevingsplein’, zegt hij.
Wijnen—een freelancemarketeer—voert eengroepbewo-

ners aandiehungemeentewillen strikken voor eenambitieuze
renovatie.Het dorpmist eenkloppendhart. Er isweinigwat de
schaarse jeugdnahet schooldiplomanogertoe verleidt te blij-
ven. Eenmooi plein zou vitaliteit kunnenbrengen.

Wekijken vanhet schermnaarhet echteplein, tegenoverhet
terras, enproberenons voor te stellenwat een facelift voor deze
plekkandoen.

Hethart vanHeusden isnueenuitgestorvenparkeerplaats.
Middenin staat eengesloten ‘foodcar’methet opschrift ‘Beer
andBeefs’, in afwachting van eenevenement. Eenbronzen
beeld vaneenmannetjemet een schep, dePeelwerker, kijkt
onverstoorbaarnaar zijn voeten.Mensen lopenerniet, opdeze
zonnigedonderdagochtend inmei.

Dit pleinkaner alleenmaar op vooruitgaan.

GLASBAKKEN
Dat is ookhet idee vanhet dorpsoverleg, eengroep van zeven
actieve inwoners. Ruim twee jaar geleden zitten zebij elkaar
in een voormalige katholieke school. Zebesprekeneenacuut
probleem:de glasbakkenophet plein.Diemaken te veel lawaai.
Maar al snel gaat het gesprekover de toekomst vanhet dorp.

Dewensen zijn eenvoudig. ‘Een veilige oversteekplaats
naarhet plein’, zegtwinkelier FrankMaas, die de lokale Spar
exploiteert.

‘Wat taxistandplaatsen,’ zegtMarianKessels, eigenaar van
het kleinehotelHuys vanHeusden, opdekop vanhet plein,
‘maarniet voormijndeur.’

‘Ik vindalles goed, als deparkeerplaatsenmaarblijven’, zegt
Jeroen vanOosterhout, eigenaar vanpartycentrumDePandoer
ende foodcar ophet plein.

Eenambtenaar vandegemeenteAsten, het grotere geheel
waarHeusdenbij hoort, vindt eenpotje van ruim€10.000.Daar
wordt eenartist’s impression vanbetaald. Eind februari gaat
het voorstel naar de gemeenteraad.Kosten: bijna €1mln, ex-
clusief btw.Daarvoor krijgt het pleinnieuwe straatstenen, nette
parkeerplaatsen, oplaadpunten voor elektrische auto’s, bloem-
perkenen veiligewandelroutes. Eenplek voorbraderieën en
andere evenementendiemensennaarHeusden trekken.

Het geldblijftwel binnendeBrabantse familie,wanthet
werkwordt verdeeld over aannemers enhoveniers inhet dorp.
Enals ookdedorpelingen zelf demouwenopstropen, kaner

Voor burgers met ideeën biedt het regeerakkoord een nieuw wapen:
het recht om ‘uit te dagen’. In de praktijk is het bot, en onbekend.

Caitlin Stooker & Jan Fred van Wijnen

O
nogeenflinkbedrag vanaf.

Met dit voorstel dagende inwoners
vanHeusdenhungemeenteuit. Right to
Challengeheet dat, in goedNederlands.
Anders gezegd: als jullie je taakniet naar
behorenuitoefenen, dandoenwij het
zelf.

Dit uitdaagrecht is komenoverwaai-
enuit Engeland. InNederlandwordt
er al vier jaar over gepraat.Het is een
nieuw instrument inhet orkest vande
participatiemaatschappij.

De gemeentendiedit recht hebben
ingevoerd zijn terug te vindenopeen
interactieve kaart vandeVerenigingNe-
derlandseGemeenten (VNG).Heusden
(gemeenteAsten) staat opdezekaart, sa-
menmetbijna zeventig andere gemeen-
ten.Maardebekendheid isniet groot, bij
burgersnochambtenaren.Het FDkan
vrijwel geengemeentelijke voorlichters
vindendie eenproject kunnenaanwij-
zen, of zelfsmaar vanhet rechthebben
gehoord.

‘TRENDJE’
Ook inHeusden—eenhaarzuiverRight
toChallenge—noemt iedereenhet
maar eenburgerinitiatief. Right toChal-
lenge?Geen idee.

Mathilde vandeVen, beleidsmede-
werker bij deVereniging vanNederland-
seGemeenten (VNG), ziet een verband
tussenhetnieuwe concept endedecen-
tralisatie bij deoverheid. ‘Tegelijkertijd
zijn er steedsmeer inwonersmet ideeën.
Dat vraagt omeenanderemanier van
werken voorde gemeenten’, zegt Vande
Ven. InNederland is het tot nu toe ‘een
trendje’, zegt ze, ‘het bulkt nogniet van
de challenges’.

Burgerinitiatief, burgerparticipatie,
doe-democratie, netwerksamenleving,
Right toChallenge: het klinkt als het zo-
veelste etiket. Toch is er volgensVande
Veneen verschil. ‘Dit gaat echt over de
overdracht van eengemeentelijke taak.’

‘Het is een specifieke vormvanburger-
initiatieven’, zegt TinedeMoor, hoogle-
raar sociale en economische geschiede-
nis aandeUniversiteit vanUtrecht.Het
past binnendebredere trend vanbur-
gers diehet heft in eigenhandnemen.

WatRight toChallenge andersmaakt,
is dat het recht is opgenomen inhet
regeerakkoord. ‘Het biedt burgers een
kader omzichmethet bestuur te be-
moeien’, zegtDeMoor.Het komtdus
vanbovenaf: de overheid geeft de ruimte,
maarwil spelregels bepalen. ‘Tegelij-
kertijd zijn er genoegburgerinitiatieven
zónderdeze kaders. Vooral inde zorg en
openergiegebied.’

NIEUWE WETGEVING?
Hetministerie vanBinnenlandseZaken
heeft onderzocht of er landelijkewetge-
vingnodig is omhetRight toChallenge
meer kans van slagen te geven.Maarhet
is is niet te vangen in éénwet, volgens
een vandeonderzoekers, deLeidse

BURGER-
INITIATIEF,
BURGER-
PARTICIPATIE,
DOE-DEMOCRATIE,
HET KLINKT ALS
HET ZOVEELSTE
ETIKET

Jongeren

‘Terug naar de natuur;
vooruit in het leven!’
Zo probeert stich-
ting Boss jongeren
weer op het rechte
pad te brengenmet
outdoor-activiteiten.
De gemeente Eind-
hoven keurde de
Right to Challenge
goed.

Dierenweide

Dierenweide Leeuwen-
kuil in Lansingerland
dreigde te verdwijnen
wegens bezuinigingen.
Via Right to Challenge
hebben bewonersmet
succes het beheer
van deweide over-
genomen. Ze voeren
ondermeer het dage-
lijks onderhoud uit.

behoeftendaneenRotterdammer.’
Bovendiendenkt deburgerniet als

eenambtenaar. ‘Inwoners combineren
allerlei zaken in éénplan’, zegt VNG-me-
dewerkerVandeVen, ‘die bij de gemeen-
tenonder verschillende afdelingen val-
len: groen, sport, cultuur, eenzaamheid.
Uitwelkpotjemoethet dankomen?’

Ook inEngeland, debakermat van
het uitdaagrecht, blijvendehindernis-
sen aanzienlijk.DeVNGheeft het uit-
gezocht: concurrentie tussenburgers
en commerciële partijen, ingewikkel-
de trajectenbinnendegemeentelijke
bureaucratie, kennisachterstandbij be-
woners. Endannogeen verklaring van
puurpsychologische aard: ambtenaren
voelen zich aangevallen.

Maardeervaring isniet alleennegatief.
‘DankzijRight toChallenge reageren lo-
kaleoverhedennuwel serieusopburgeri-
nitiatieven, enzebiedener ruimte voor’,
zegtdeUtrechtsehistoricusDeMoor.

HoogleraarDenOuden zag inhaar
onderzoekdat in veel gevallendebur-
gers deoverheidniet vervangen,maar
nieuwedingenwillen initiërenof zaken
anderswillenorganiseren, eventueel in
samenwerkingmetdeoverheid. ‘Het is
daarmee een soort burgerinitiatief plus.
MaarRight toChallengeklinktnatuur-
lijk hipper.’

Ze adviseert hetministerie danook
niet omeennieuwewet temaken,maar
ommeer ‘rechten’ in te voerenomde
burgerhelpen: recht op informatie, recht
opondersteuning. ‘Je hebtmeer aan
dienstbare ambtenarendanaan regels’,
zegt ze. ‘Als ambtenarengraaghelpen,
zwaaiendeburgers ookniet directmet
hun rechten.Datwerkt veel beter.’

Dit lijkt ook inEngelandde toegevoeg-
dewaarde: dewet is vooral eenmiddel
om toegang te krijgen tot het bestuur.

hoogleraar staats- enbestuursrechtWil-
lemiendenOuden.

‘De éénwil een speeltuin.Danheb je
metwetgeving voor veiligheid temaken.
Deanderwil een zwembadopenhouden.
Dangaat het omregels voorwaterkwa-
liteit. Die regels bestaanniet voorniets.
Die kun jeniet zomaardoor éénnieuwe
wet vervangen.’

Daarmeedreigt hetRight toChallenge
eenpapieren tijger teworden.

HOEVEEL KOST EEN SPEELTUIN?
Deuitdagingbegint al bij debegroting,
zegt beleidsmedewerkerVandeVen
vandeVNG: ‘Daarin staatmeestal geen
budget voor een individuele taak.Daar
begint het concept al te schuren.’

HoogleraarDeMoor verbaast dat niet:
‘Mensen zijnmet een reden zoactief
geworden.Het aanbod vandeoverheid,
of naprivatisering, is onvoldoendeof
wordtniet genoeg aangepast aande lo-
kalemarkt. EenGroningerheeft andere

Plein Heusden

Inwoners van Heusden
maakten een plan voor
een nieuw dorpsplein,
met nieuwe bestra-
ting, parkeerplaatsen,
oplaadpunten voor
elektrische auto’s,
bloemperken en
veilige wandelroutes.
Een haarzuivere Right
to Challenge.

100
Het kabinet streeft
ernaar het aantal
gemeenten dat
meedoet aan Right
to Challenge deze
kabinetsperiode op te
voeren naar 75 à 100,
zo verklaarde premier
Rutte vorig jaar.
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ponsieve overheid. Een faciliterende.
Dat zal alleennogmaar toenemen.’

Ook inhetBrabantse kerkdorp
Heusden,waardebewonersnuhet
oordeel vandegemeenteraadmoeten
afwachten, lijkt dehistorische cirkel
rond.Hier zijn geen tegenstanders
vanhetnieuweplein.Geld is het enige
struikelblok.De ambtenaren staanop
het punt eenbureau in tehurendat de
mogelijkheden voor subsidie inkaart
brengt.

Honderd jaar geleden, toenhet
dorpnogweinigmeerwasdaneen
paarboerderijen,wildende inwoners
eeneigenkerk.Het bisdom inDen
Boschwas akkoord, als zehetmaar
zelf zoudenbetalen.DeHeusdenaren
richtten een coöperatievewinkel op,
die zo goed liepdat ze zichniet alleen
eenkerkkonden veroorloven,maar
ookeengrootnieuwschoolgebouw.

‘Burgerinitiatief zit in onsbloed’,
zegtRuudWijnen. ‘Daaromdenk ik
dat het gaat lukken.’

Caitlin Stooker en Jan Fred van
Wijnen zijn redacteuren van
het FD.

HetRight toChallenge is niet het ge-
droomdeeinde vandegemeentelijke
bureaucratie. Al zoudendegemeenten
strooienmetbudgetten, dannogblijven
debelangrijkste takenbij het lokale be-
stuur: veiligheid, zware zorg, het sociale
vangnet. ‘Die taken zijnuitgesloten van
het recht’, zegt VNG-medewerkerVande
Ven.

Bovendien zullen er ambtenarenno-
dig zijn omtoezicht tehoudenopde
initiatieven.Commerciële partijen zou-
denandersmakkelijk projectenkunnen
bedenken, ende regelingmisbruiken.
Enbewonersmoetenbezwaar kunnen
maken tegendeplannen, ookals die van
mede-inwoners zijn.

OVERHEID ALS BURGERINITIATIEF
‘Jemoet als uitdagerwel kunnenaanto-
nendat deomgeving erop zit tewach-
ten’, zegt VandeVen, ‘en jemoet trans-
parant zijn over eventuelebezwaren.’

Eigenlijk, concludeert bestuurskun-
digeDenOuden, ‘is deoverheid zelf een
burgerinitiatief.’ Alleende rol lijkt nuwat
te veranderen: de tijd vraagt omeen res-
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Selwerd

In Groningen tracht
wijkbedrijf Selwerd
met Right to Challenge
mensen uit de bijstand
te halen enweer werk-
ervaring op te laten
doen. Ondermeer
door het uitvoeren van
klussen voor woning-
corporaties of door het
rijden op dewijktaxi.

€1mln
Het nieuwe stads-
plein in Heusden kost
€1mln, excl. btw. Het
werk wordt verdeeld
over aannemers en
hoveniers in het dorp.
Als ook de dorpe-
lingen demouwen
opstropen, kan er nog
flink wat vanaf.
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