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Doe mee
en spreek
je uit over
de begroting
van Heeten!

Heeten Durft! samen
keuzes te maken
voor óns dorp!
Wij als inwoners van Heeten durven samen afwegingen en keuzes te maken
over waar we gemeentelijk geld aan willen besteden. Keuzes die eerst in het
gemeentehuis gemaakt werden, maar nu in ons dorp.
De gemeenteraad van Raalte geeft ons daarvoor de ruimte. Samen pakken
we die verantwoordelijkheid, want wij zijn niks te bange! Dat doen we omdat
we een hechte gemeenschap belangrijk vinden. En we versterken zo de
samenwerking en het vertrouwen tussen de inwoners en de gemeente.
Door de overzichtelijke aanpak zien jong en oud bovendien
hoe democratie werkt en dat hun inbreng invloed heeft.

Wat vind jij belangrijk voor Heeten?
En hoe kan je meedoen?
Elke inwoner van Heeten tussen 8 en 108 jaar
mag meedoen. Een werkgroep van inwoners en
ambtenaren organiseert de stappen. Hoe en
wanneer je mee kunt doen, staat op de achterkant
van dit boekje. Van februari tot juni 2020 gaan we
een aantal keren met elkaar in gesprek en nemen
we beslissingen over wat wij belangrijk vinden voor
Heeten. Of je nou één keer komt of vaker: sluit aan
bij bijeenkomsten wanneer het jou schikt.
De projecten die we kiezen, worden betaald met
geld waarmee te schuiven is voor Heeten binnen
de gemeentelijke begroting. Als we ergens geld
aan willen besteden, moeten we dus ook op iets
anders bezuinigen. Immers net als bij jezelf geldt:
je kunt het geld maar één keer uitgeven. Sommige
keuzes voeren de inwoners zelf uit, ‘zo hoald wûlle
de haan’n op de knippe’ en blijft er geld over voor
iets anders. Andere taken pakt de gemeente op.
In juni leveren we ónze burgerbegroting in bij de
gemeente. De raad heeft vanuit haar rol het laatste
woord. Onze gezamenlijke keuzes gaan ook jou aan.
Dus kom op! Durf en haak aan!

Ayleen
Aarnink-Kiekebosch

Plaatselijk Belang staat pal achter Heeten Durft!
Heeten Durft! is een werkgroep van Plaatselijk Belang
Heeten. PB Heeten staat pal achter Heeten Durft!
Ayleen Aarnink-Kiekebosch, bestuurslid van PB
Heeten: “We zien zonder twijfel de kansen die
dit biedt voor de gemeenschapsvorming van
Heeten en voor versterking van het begrip tussen
inwoners en overheid. De gemeenteraad heeft
groen licht gegeven en we kunnen starten.
Ook realiseren we ons dat het een nieuw
proces is, waarbij je op voorhand niet weet
hoe het gaat lopen. Maar als je het niet
probeert, weet je zeker dat het niet lukt.
Wij durven het wel aan.”

Foto voorpagina: Proefdraaien bij Kulturhus Trefpunt, foto Alex Witteveen
Vormgeving door: Het Ontwerpcafé

Wûlle trapt an!
Heeten Durft! is een werkgroep van Plaatselijk Belang Heeten. De werkgroep
beslist niet: het dorp (inclusief buitengebied) maakt de keuzes. De werkgroep
organiseert het proces om te komen tot een burgerbegroting voor Heeten:
regelt de communicatie, bijeenkomsten, afstemming, etc. De werkgroep
bestaat uit betrokken inwoners en medewerkers van de gemeente Raalte.

Om het behapbaar te houden, hebben we
commissies gemaakt, sommige met alleen inwoners,
andere met een combinatie van inwoners en
ambtenaren. Wil jij ook je schouders onder Heeten
Durft! zetten? Meld je dan bij de werkgroep, je bent
van harte welkom.
Lever jouw idee in!
Elke inwoner met een postcode 8111 tussen 8 en
108 jaar kan ideeën voor Heeten aanleveren. Dat
kunnen prille ideeën zijn ter inspiratie, maar ook
concrete ideeën die je wilt bespreken met andere
Heetenaren. Je wilt het idee graag uitgevoerd zien
en hebt daar ook een ambassadeur bij: iemand
die het idee duidelijk kan uitleggen aan andere
Heetenaren en als contactpersoon optreedt als
er vragen over zijn. En nee, dat betekent niet
automatisch dat je het idee als ambassadeur zelf
moet uitvoeren. Lever jouw idee in door het online
formulier in te vullen via www.heetendurft.nl of
gebruik het papieren aanmeldformulier dat bij dit
boekje is gevoegd.
Werkgroep Heeten Durft!:
Giny Hoogeslag, Gerard Simons, Maureen Fakkert,
Ruud Elders, Wijnand Wagenmans, Ben Lokate, Roy
Korenromp, Daniëlle Besten, Huub Schoorlemmer, Ilona
Kemper, Annemarie Wagemans, Alex Witteveen
en Renate Vloedgraven.
Joop Hofman en Gerlant Zielman (adviseurs), Sharon
Neulen en Truus Klein Wolterink (gemeente Raalte).

Kerngroep voor coördinatie
Binnen de werkgroep Heeten Durft! is een kerngroep
van 10 inwoners van Heeten en twee medewerkers
van de gemeente Raalte verantwoordelijk voor de
algemene coördinatie. De medewerkers van de
gemeente zorgen met name voor de afstemming
binnen het gemeentehuis. Ze bewaren het overzicht
tussen de verschillende teams, houden de vaart erin
en stellen de verantwoordelijke wethouder steeds op
de hoogte.

Het geld opnieuw verdelen op z’n Heetens
In een aantal bijeenkomsten kiezen we vervolgens
samen de ideeën waarover we het meest
enthousiast zijn. Ook kijken we waar we minder geld
aan willen besteden, zodat we andere projecten
mogelijk maken. Want net als bij jezelf geldt: je kunt
het geld maar één keer uitgeven.
Wie voert de projecten uit?
Tijdens het maken van de plannen spreekt Heeten
met de gemeente af wie de projecten gaan
uitvoeren. Het uitgangspunt is: samen bekijken wat
er allemaal wèl kan. Soms kan het handig zijn om
het idee met inwoners uit te voeren in plaats van
door de gemeente. Zo maken we meer mogelijk in
Heeten met hetzelfde geld. Ook kunnen we kijken
of er nog andere manieren zijn om goede ideeën
tòch uitgevoerd te krijgen. De werkgroep voert geen
projecten uit.
Contact
Voor meer informatie of vragen kun je contact
opnemen met Giny Hoogeslag van de kerngroep
via info@heetendurft.nl of (06) 13 48 89 37.

woord komt en vraagt door waar dat nodig is?

vrouwen

jaar

10 min

jaar en oudste:

Wat is jouw grote wens voor Heeten in 2030?

voor de lange termijn

Wens

Initialen		

3

Jongste:

Denk voor jezelf één
minuut na en schrijf je antwoord
eerst op een geeltje. Vertel jullie
antwoorden in de groep
(en schrijf het op de praatplaat).
Er is géén discussie: alle
antwoorden zijn goed.

Wat is de leeftijd van de jongste en de oudste deelnemer in deze groep?

mannen en

Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen zitten aan tafel?

		

Wie heeft de rol van ‘notaris’: let er op dat het eerlijk gaat, iedereen voldoende aan het 		

Wie leest de vragen voor, schrijft de antwoorden op, en bewaakt meteen de tijd?

Deze praatplaat Heeten Durft! is opgebouwd uit een aantal stappen. Per stap wordt een vraag gesteld.
Lees elke vraag hardop

Starten

1

5 min

Dit is de praatplaat van Heeten Durft!: een tool om samen
tot mooie ideeën voor een burgerbegroting voor Heeten
te komen. Je vult ‘m in met 2-8 mensen (iedereen tussen
8 en 108 kan meedoen). De speelduur is max. 1,5 uur.
Wat je nodig hebt: leuke mensen, goeie zin, wat te drinken
en te knabbelen en voor iedereen een balpen plus geeltje.

Initialen		

Waar ben jij trots op in Heeten?

Trots
Stel je aan elkaar voor:

2

5 min

Praatplaat

Top 5

15 min

5.

4.

3.

2.

1.

Wat zijn jullie beste ideeën voor Heeten? Schrijf er maximaal 5 op.

Houd ook de wensen van vraag 3 in jullie achterhoofd.

Neem een
korte pauze
als de tijd
dit toelaat

Duurzaamheid
Nieuwe digitale toepassingen
Nieuwe combinaties van activiteiten en/of leeftijdsgroepen
Gezamenlijk gebruik van vastgoed of materiaal
Versterken ontmoetingsactiviteiten, cultuur en/of sport
Aankleding/groen/inrichting bebouwing of wegen
Verbeteren ondernemersmogelijkheden
Andere manieren van afstemming tussen organisaties
Verbeteren (verkeers)veiligheid, of misschien het gevoel van veiligheid
Combineren van (bestuurs)functies in vrijwilligerswerk
Omzien naar elkaar/zorg/welzijn

Bekijk de lijst met ideeën van vraag 4.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Als je wilt kan je bij vraag 3 en 4 inspiratie halen uit
onderstaande voorbeelden.

Inspiratiekaart

‘Loop’
denkbeeldig door
het dorp en het
buitengebied.

Voorstellen

15 min

Kleine of grote ideeën, dat maakt niet uit.

van wordt op de korte termijn?

Wat kan je bedenken waar Heeten beter

voor de korte termijn

Ideeën

Doe die in de brievenbus van Kulturhus Trefpunt, Dorpsstraat 16.

aanmeldformulier in dat bij dit boekje is verstrekt.

Daar kun je ook meer ideeën aanmelden. Of vul het papieren

hiervoor het online formulier op www.heetendurft.nl/aanmelden.

Werk het beste idee van vraag 5 uit in een voorstel. Gebruik
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4

15 min

Wetenschap
onderzoekt
nieuwe vorm van
burgerparticipatie
in Heeten
Radboud Universiteit en KU Leuven gaan het proces van democratische vernieuwing in
Heeten onderzoeken. Kristof Jacobs, universitair docent politicologie aan de Radboud
Universiteit, is betrokken bij dit onderzoek. We vroegen hem ‘het hemd van het lijf’.

Kristof
Jacobs,
foto Jeroen Stekenburg

Heeten Durft! interessant voorbeeld van
democratische vernieuwing
Kristof Jacobs: “De Nederlandse samenleving
verandert in rap tempo. Tegen die achtergrond is
het niet verwonderlijk dat de Nederlandse burger
meer betrokkenheid wenst bij beleid en politiek. Er
wordt volop geëxperimenteerd met democratische
vernieuwing. De burgerbegroting van Heeten is daar
een mooi voorbeeld van. Het biedt de wetenschap
een uitgelezen kans om te onderzoeken hoe burgers
met deze nieuwe vorm van participatie omgaan.”
Deelnemers worden bevraagd
“Vlak voor en na de bijeenkomsten waarin de
keuzes gemaakt worden voor de burgerbegroting
van Heeten, zullen wij de deelnemers schriftelijk
bevragen. Daarnaast houden we ook enkele
verdiepende mondelinge interviews en zijn we
waarschijnlijk aanwezig om de sfeer en dynamiek
van de bijeenkomsten te proeven. We willen ook
graag niet-deelnemers bevragen.

Kennis delen
“We gaan de bevindingen uit het onderzoek breed
verspreiden. Naast het onderzoeksrapport maken we
een infographic met de belangrijkste bevindingen.
We presenteren de bevindingen ook aan de
Raalter gemeenteraad indien hij dat wenst en er
zullen internationale wetenschappelijke publicaties
verschijnen. Het onderzoek is namelijk onderdeel
van twee grootschalige projecten: een Nederlands
project van de Radboud Universiteit dat onderzoek
doet naar democratische vernieuwingen en een
grootschalig Europees project van KU Leuven dat
verschillende landen vergelijkt op dit punt. Door
samen te werken hoeven we de deelnemers
maar één keer te bevragen.”

Onderzoek naar andere burgerbegrotingen
“We onderzoeken ook andere gemeenten met een
burgerbegroting, zoals de gemeente Duiven. En het
ziet ernaar uit dat we ook Maastricht en mogelijk
Amsterdam zullen onderzoeken. We willen zoveel
mogelijk gemeenten onderzoeken om bredere
patronen te kunnen ontdekken. Anders zou het
kunnen dat je enkel opmerkt wat lokaal speelt.”

De infographic over het onderzoek in gemeente
Duiven vind je op www.Heetendurft.nl

Proefdraaien bij Kulturhus Trefpunt,
foto Alex Witteveen

Jacques
van Loevezijn

Dubbeltrots
op Heeten

Met Heeten Durft! kiezen de Heetenaren waar ze gemeentelijk geld aan willen
besteden. Waarom biedt de gemeente deze ruimte aan Heeten en welke
‘speelruimte’ krijgen we precies? We vragen het Jacques van Loevezijn,
wethouder bestuurlijke vernieuwing.

Jacques van Loevezijn: “In het Roalter Akkoord zijn
bestuurlijke vernieuwing en versterking van de lokale
democratie genoemd als ambities waarmee we verder
willen in deze bestuursperiode. Op een aantal terreinen
hebben we al flinke stappen gezet, zoals het Economisch
werkatelier, de Groene Agenda en de Omgevingsvisie.
Door samen met inwoners en organisaties aan de slag te
gaan, bereiken we meer, worden plannen sneller concreet
en betrekken we mensen die normaal een drempel voelen
ten aanzien van lokale besluitvorming.

Volgende stap in versterking lokale democratie

Heeten Durft! is een volgende stap in de versterking van
de lokale democratie. Met Heeten Durft! experimenteren
inwoners en gemeente met meer zeggenschap voor
burgers. Zo kunnen wij samen een ambitie uit het Roalter
Akkoord verwezenlijken. Bestuurlijke vernieuwing past
bij deze gemeente. Daarover wilde ook Koning Willem
Alexander het een en ander horen toen hij Raalte bezocht.

Prioriteiten stellen

Met Heeten Durft! bepalen de inwoners hoe een deel van
het gemeentelijk budget wordt besteed. De gemeenteraad
en het college van burgemeester en wethouders geven
Heeten daarvoor de ruimte. Als de inwoners besluiten
ergens geld aan te besteden, moet er ergens anders iets
weggestreept worden, want er wordt niet méér budget
vrijgemaakt.

“Ik houd ervan als mensen
betrokken zijn bij hun gemeenschap.
Die betrokkenheid verbreden en
versterken we met Heeten Durft!.”
- Jacques van Loevezijn
wethouder bestuurlijke vernieuwing

Schuiven binnen en tussen programma’s

De gemeentelijke begroting voor 2020 is vastgesteld en
van elk programma, zoals openbare ruimte, is bekend
hoeveel geld beschikbaar is. Het is mogelijk om met
een deel van het geld dat voor Heeten beschikbaar is,
te schuiven. Zo kunnen we geld vrijmaken voor zaken
waaraan de inwoners prioriteit willen geven. Als er met
geld geschoven wordt binnen één programma, dan
neemt het college daarover een besluit. Als er geld
geschoven moet worden tussen programma’s, dan
moet ook de gemeenteraad een beslissing nemen. Zo
behouden college en gemeenteraad hun wettelijke taken.

Check op de ideeën

Medewerkers van de gemeente werken in alle stappen
naar de burgerbegroting samen met de Heetenaren.
Wanneer bijvoorbeeld de inwoners ideeën inbrengen,
checken medewerkers van de gemeente of ze juridisch
gezien wel uit te voeren zijn. Door die check al vroeg
in het proces te doen, voorkomen we dat er later
knelpunten ontstaan. Ook kijken zij of de ideeën botsen
met zaken die de gemeente belangrijk vindt. In het groen
werken bijvoorbeeld ook mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Het mag niet zo zijn dat we hen werk
ontnemen, om zo geld vrij te spelen voor iets anders.

Dubbeltrots

Heeten Durft! is een experiment en ik wil het heel graag
meemaken, als bestuurder én inwoner van Heeten. Ik houd
ervan als mensen betrokken zijn bij hun gemeenschap. Die
betrokkenheid verbreden en versterken we met Heeten
Durft!. Er zijn ook andere dorpen en steden waar een
burgerbegroting tot stand is gekomen. Maar het is landelijk
gezien de eerste keer dat burgers het initiatief hebben
genomen. Als wethouder én inwoner van Heeten ben ik
dubbeltrots!”

Durf ’t en
doe mee!
Komende maanden gaan de inwoners van Heeten stappen zetten naar een burgerbegroting. Om de
‘zakies goed veur mekare’ te hebben, doen we dat via een overzichtelijk stappenplan. Iedereen die
woont op een postcode 8111 en tussen de 8 en 108 jaar oud is, kan meedoen. Of je nou één keer komt
of vaker: sluit aan bij bijeenkomsten wanneer het jou schikt. De keuzes die we maken, gaan ook jou aan.
Noe kump’t er op an! Durf ’t en doe mee!
stap

1

wanneer

Bijeenkomsten voor
alle Heetenaren

Agenda opstellen - waar willen we het over hebben met elkaar?
Welke ideeën heb jij voor Heeten? Wat wil je behouden,
kan beter of hoeft niet meer? Meld jouw ideeën direct aan,
of vul eerst samen met andere Heetenaren de Praatplaat op
pag. 4 en 5 in. Dat kan je thuis of bijvoorbeeld bij je vereniging
doen, of bij één van de opborrelavonden. De beste voorstellen
leveren jullie vóór 17 april in via een online formulier. Een
papieren formulier is los bijgestoken bij dit boekje. Je kunt het
inleveren bij Kulturhus Trefpunt.
Organisaties die een opborrelavond willen organiseren voor hun
leden (vóór 16 april) kunnen een beroep doen op Heeten Durft.
Laat het ons weten via info@heetendurft.nl

2 mrt – 14 apr

Check op voorstellen
De ingebrachte voorstellen worden door de gemeente
Raalte gecheckt op wet- en regelgeving en volledigheid. De
ambassadeurs van de voorstellen worden –zo nodig - gebeld
voor meer informatie.

20 – 24 apr

Bespreken: Marktplaats voorstel-indieners (bijeenkomst)
Bijeenkomst Heetenaren-ronde 1
We maken samen een top-12 van de ideeën waarover we het
meest enthousiast zijn. Kijk vrijdag nog even op de website wat
de laatste stand van zaken is.
Bijeenkomst Heetenaren-ronde 2
We krijgen tijdens deze bijeenkomst informatie waar binnen
de gemeentebegroting op hoofdlijnen ruimte zit om geld te
verschuiven. We kiezen 5 thema’s waarbinnen we geld kunnen
vrijmaken, zodat we de ideeën uit ronde 1 kunnen realiseren.

23 apr en 9 mei

Keuzes maken
Bijeenkomst Heetenaren - ronde 1
Aan welke activiteiten besteden we minder geld? Wat besparen
we daarmee?
Bijeenkomst Heetenaren - ronde 2
Aan welke projecten gaan we juist wel geld besteden? Wat zijn
de prioriteiten?
Inleveren
We leveren onze burgerbegroting in bij de gemeente Raalte.
Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over ons voorstel.

13 – 25 juni

5

Start van de uitvoering en feest!
De kartrekkers kunnen aan de slag zodra de gemeenteraad ons
voorstel goedgekeurd heeft. Dat vieren we met een feestje!

Vanaf 26 juni
Meer informatie
in het Kevertje en
op de website.

Feestje op 25 juni in
het gemeentehuis

6

Evaluatie
Radboud Universiteit en KU Leuven doen onderzoek naar Heeten
Durft! Daar leren we van wat goed en minder goed ging.

Na de zomer

Meer informatie
in het Kevertje en op
de website.

2
3

4

Als er nog meer
bijeenkomsten zijn,
komt dat in het
Kevertje. Of kijk op
www.heetendurft.nl

Opborrelavonden op
wo 11 mrt 20:00 - 22:00
Trefpunt, Dorpsstraat 16
ma 30 mrt 20:00 - 22:00
Voetbalkantine,
Dorpsstraat 1
di 7 apr 20:00 - 22:00
Trefpunt, Dorpsstraat 16

Marktplaats
Do 23 apr 20:00 – 21:30
Sporthal, Dorpsstraat 3
Bijeenkomst Heetenaren
Ronde 1 en 2
achter elkaar op
za 9 mei 14:00 – 17:30
Trefpunt, Dorpsstraat 16

Inleveren
burgerbegroting
na de
dorpsbijeenkomst
bij de raad

Bijeenkomst Heetenaren
Ronde 1 en 2 achter
elkaar op
Za 6 juni 14:00 – 17:30
Trefpunt, Dorpsstraat 16
Besluit gemeenteraad
op donderdag 25 juni
in het gemeentehuis.

