Aan burgemeester mevrouw F. Halsema
Eind september sprak u de Abel Herzberglezing uit. Daarbij ging u
ook in op burgerparticipatie. U zei daarbij onder meer dat:
-

Vertrouwen de basis is
De overheid er is voor de burger
Dat werkelijke medezeggenschap of eigenaarschap voorop staat
De overheid daarin een facilitaire taak heeft.

Als Kracht van Mokum zijn wij een netwerk van bewonersnetwerken. Allemaal Amsterdammers
die zich inspannen voor hún stad: Mokum. Ons doel is onder andere om de relatie tussen actieve
burgers en de overheid te verbeteren, zodat we het maximale uit elkaars inspanningen en
expertise kunnen halen.
Naar aanleiding van gesprekken met actieve bewoners(organisaties) en een symposium is een
pleidooi opgesteld met 5 calls to action, waarvan een samenvatting is bijgevoegd.
Vervolgens zijn in samenspraak met actieve bewoners “actions to the calls” opgesteld. Zo is ook
het plan ontstaan, om in dialoog te treden met de burgemeester over hoe de gemeentelijke
organisatie burgerparticipatie daadwerkelijk in de praktijk kan brengen en ambtenaren zelf actief
gaan participeren in het initiatief van de samenleving.
Zoals boven vermeld heeft u daar zelf al punten voor aangedragen.
Kracht van Mokum wil daarom graag met haar samenwerkingspartners in een open dialoog met
u van gedachten wisselen over burgerparticipatie in de breedste zin van het woord. Dit mede op
basis van ons pleidooi en de calls to action, maar zeker ook op basis van uw voornoemde
uitspraken. Graag vernemen wij van u of u deze uitnodiging wilt accepteren. Wij zouden graag
met 5 tot 8 personen uit onze netwerken daarbij aanwezig zijn. Uiteraard staat het u vrij om ook
andere bestuurders of staf daarbij aanwezig te laten zijn.
Mocht u op onze uitnodiging willen ingaan dan kunnen we in overleg een datum en tijd daarvoor
bepalen.
Met vriendelijke groet,
Namens Kracht van Mokum en haar samenwerkingspartners
Sjaak Blenk - Coördinator
Mailadres: info@krachtvanmokum.nl
-

Brief aan Amsterdamse politieke partijen www.krachtvanmokum.nl
Hartstochtelijk Pleidooi https://krachtvanmokum.nl/pleidooi/
Calls to Action https://krachtvanmokum.nl/calls-to-action/

