Factsheet Burgertop Limburg 2018
Informatie voor de Burgerpanels 2019
De publieke raadpleging is bedoeld om kader en focus te krijgen in het contact met de burgers
rondom de agenda van de Limburgers. Uit de publieke raadpleging komen zes thema’s.
Op 26 november 2018 vond de Burgertop Limburg 2018 plaats. De Burgertop is het instrument om
meer specifiek op de thema’s van de publieke raadpleging in te gaan. De thema’s werden verder
gespecificeerd. Tijdens de Burgertop zijn burgerpanels geformeerd.
Op dit moment -na de Burgertop op 26 november 2018- worden de thema’s verder uitgewerkt in
concrete projecten en burgerpanels. Een uitwerking hiervan wordt aangeboden aan o.a. de
Provinciale Staten.
Juist het samenspel tussen de verschillende instrumenten (publieke raadpleging – Burgertop –
burgerpanels) leidt tot functionele burgerparticipatie: De agenda van de Limburgers.
In de enquête kwamen vier onderwerpen voort uit de Limburg Agenda 2030 van de Provincie Limburg.
Dat zijn de thema’s:
 Kwaliteit van leven
 De digitale sprong in de toekomst
 Milieubewust ondernemen
 De nieuwe overheid
Vanuit de vrije keuze kwamen de volgende thema’s naar voren:
 Kerkrade: Werkgelegenheid
 Sittard en Venlo: Veiligheid
Dit zijn overigens ook de zes thema’s waarvoor een burgerpanel is samengesteld.
In twee ronden zijn door de moderatoren aantekeningen gemaakt op flipovervellen. Die vind je voor dit
thema op foto’s terug in deze factsheet. Per locatie zijn de flipovervellen samengevoegd. De eerste
ronde ging het over een brainstorm. Vanuit die brainstorm zijn door de moderatoren drie onderwerpen
gekozen die het meest aanspraken (de stickertjes op de flipovervellen). De belangrijkste punten van
de brainstorm staan in de tabel. Per locatie zijn er verschillende aandachtspunten benoemd.
De wordcloud onder de tabel geeft aan welke woorden het meest zijn genoemd in de tabel.
Die drie onderwerpen zijn tijdens de tweede ronde behandeld vanuit de stelling: hoe zou je dit
aanpakken terwijl er geen overheid is?
De oplossingsrichtingen zijn ook weer op flipovervellen geschreven (zie de foto’s) en ook weer
gestickerd. De belangrijkste oplossingsrichtingen (samengevat door de moderatoren tijdens de
Burgertop) staan in de tabel (per locatie) genoemd.
Let wel! Hierin is geen rangorde benoemd. Alle oplossingen zijn even waardevol en ook door het
Burgerpanel op te pakken.
U gaat samen aan de slag onder begeleiding van een ambtenaar die werkt voor Richtingzuid. Dat zijn
trainees; jonge professionals, die het vak van ambtenaar al werkende onder de knie krijgen. Deze
trainees zorgen ervoor dat het proces waarin u gaat werken vorm krijgt. Dat doen ze samen met u. U
bepaalt hoe u gaat werken, in welke frequentie en waar. Het doel is dat u aan de hand van het door u
gekozen thema de overheid (en dan de Provincie in het bijzonder) gaat adviseren.
We wensen u veel succes en ook wijsheid toe.
Het Organiserend Comité Burgertop Limburg 2018.
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