
 

Welkom Commissaris van de Koning 
Welkom de heer Heidema, 
 

Namens Spoorfietsen Hengelo en Twente Noabers, een Coöperatie van burgerinitiatieven in Twente, 

mogen wij u uitnodigen om kennis te maken met diverse burgerinitiatieven in mooi Twente. Wij denken 

een grote bijdrage te kunnen leveren aan uw grootste uitdaging zoals wij kunnen lezen op de website van e 

Provincie Overijssel. “De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen. Dan heb ik het niet 

alleen over het hebben van eten en drinken en een dak boven je hoofd, maar ook dat je gezien en 

gewaardeerd wordt. Ontmoeting, van mens tot mens, is daarvoor van groot belang.”  

Ontmoeting staat bij ons bovenaan. Burgerinitiatieven ontstaan vanuit ontmoeting, daar waar mensen 

elkaar inspireren tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in de samenleving. Met deze reader 

willen we u informeren over de burgerinitiatieven in Twente, aangesloten bij Twentse Noabers. Daarnaast 

hebben we voor het gesprek gekozen voor ons centrale thema ‘Nieuwe Democratie’. De aanwezige leden 

hebben kort weergegeven wat de betrokkenheid van hun burgerinitiatief bij het thema is. Graag spreken 

we hier met u over door op: 

 
Zaterdag 1 september 2018, 15.30 – 17.00 uur 

Startpunt Spoorfietsen bij het FBK stadion in Hengelo 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jurriaan Knol, initiatiefnemer Spoorfietsen Hengelo 
&  
Willem Joosten, voorzitter Coöperatie Twentse Noabers 
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Twentse Noabers 
 
Een coöperatie van en voor burgerinitiatieven 
Samen maken we Twente sterker! De Twentse Noabers geloven in een duurzame, sterke en eerlijke 
samenleving waar jij en ik welkom zijn! Doe je mee? 
 
Wij doen dat door: 

 Het vinden, verbinden en versterken van burgerinitiatieven in Twente 

 Het ondersteunen van vakmanschap (ZZP-ers of in loondienst) in buurten en wijken 

 En tot slot, het bieden van expertise, netwerk en verbinding voor bedrijven, (semi)overheid en 
maatschappelijke organisaties welke op gelijkwaardig niveau met win-win voor beide partijen een 
samenwerking aan willen gaan. 

 
Onze kernwaarden zijn:  

 Transparant 

 Dienstbaar 

 Bottom-up 

 Democratisch 

 Regionaal 
 
Wij handelen op basis van: 

 Gelijkwaardigheid 

 Wederkerigheid 

 Solidariteit 

 Rechtvaardigheid 

 Vertrouwen 
 
Wij profileren ons als: 

 Kenniscentrum 

 Broedplaats 

 Platform 

 Belangenbehartiger 
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DOE-agenda Twentse Noabers 2018-2020 
 
Wij delen praktische krachten van burgerinitiatieven 

 Data kennis, kunde en ervaring slim verzamelen en makkelijk delen 
 Samenwerken met de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool 
 Website Twentse Noabers ontwikkelen 
 Organiseren leerwerkplaatsen 
 Met Universiteit Twente ontwikkelen wij een herkenbaar verantwoordingsmodel om onze 

maatschappelijke impact te tonen 
 
Wij bieden ervaringsdeskundige initiatiefnemers aan 

 Ervaren initiatiefnemers ontwikkelen zich tot professioneel vakkracht 
 Inzetten door versterking en samenwerking onderwijs 
 Versterken samenwerking met overheid/ ambtenaren, politici en marktpartijen 
 Nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen met procesbegeleiding, advies en coaching tot 

gelijkwaardige partner 
 
Wij versterken vakkrachten en stagiaires in de wijk 

 Eigen educatieprogramma versterkt de samenwerking 
 Pool van vakkrachten werken op basis van gelijkwaardigheid 
 Vakkrachten werken mee om bottom-up buurten en wijken te versterken 
 Collectieve begeleiding van stagiaires met optimale inzet voor burgerinitiatieven 

 
Wij specialiseren ons op wonen, zorg en welzijn 
Uitgangspunt; welzijn gaat voor zorg, en welzijn is van de buurt 

 Slimme samenwerking met partners zorg en welzijn met ‘de mens’ centraal 
 Ontwikkeling enkele nieuwe concepten, proeftuinen en pilots vanuit Positieve Gezondheid 
 Collectieve begeleiding van burgers met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ 
 Schuldenhulp ontwikkelen wij in de wijk; praktisch, laagdrempelig en heel veilig 
 Vanuit de positieve psychologie zullen jongeren zich bij ons veilig voelen en aansluiting vinden 

 
Wij verduurzamen burgerinitiatieven 

 Initiatiefnemers versterken door samenwerking met onderwijs en ZZP-Nederland 
 Partners vinden en verbinden met burgerinitiatieven, eerlijk delen 
 Verdienmodellen ontwikkelen 
 Burgerinitiatieven koppelen aan lokale, regionale of landelijke fondsen 
 Ontwikkelen van een eigen Twentse Noabers-fonds 

 
Wij werken aan duurzaamheid in heel Twente 

 Dat doen we met partners, verdienmodellen delen en het draagvlak vergroten 
 De kennis en kunde van bedrijven verbinden wij als vanzelfsprekend in buurten en wijken 
 De ecologische transitie is voor ons heel vanzelfsprekend 

 
Wij zijn de nieuwe democratie 

 In elke Twentse gemeente hebben wij ambassadeurs, leden en (sociaal) partners 
 Ons communicatietraject zal bottom-up, herkenbaar en aantrekkelijk zijn voor Twentenaren 
 Voor de overheid en politiek zijn wij graag de inspiratiebron voor vernieuwing van de democratie 
 G14 dagen wij uit om ons als formeel en gelijkwaardig partner toe te laten 
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Leden Coöperatie Twentse Noabers 
 

 Bewonersbedrijf Beien    Enschede 

 Bewonersbedrijf Berflo Es*   Hengelo 

 Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid  Hengelo 

 Generatietuin     Wierden 

 Spoorfietsen*     Hengelo 

 Landgoed Algoed*    Enschede 

 Het Geerdink     Hengelo 

 Aan de Weuste *    Wierden 

 Blijven Wonen In Hengevelde*   Hof van Twente  

 Noaberhoes Windmolenbroek   Almelo 

 Dorpsraad Saasveld    Saasveld 

 Werkgroep Regio Metropool Twente*  Enschede 

 Wijkvoorziening ’t Doesgoor   Hof van Twente (aspirant lid) 

 Erve Huiskes     Oldenzaal (Sociaal Partner) 
* deze burgerinitiatieven zijn aanwezig op 1 september en hebben kort een weergave gegeven wat hun 

betrokkenheid is bij het thema ‘Nieuwe Democratie’, zie later in het document. 
 

Bestuur en adviseurs Twentse Noabers 
 

 Willem Joosten**, voorzitter 

 Ernst Bergboer**, secretaris (Bewonersbedrijf Beien) 

 Bert ter Horst**, penningmeester (Werkgroep Regio Metropool Twente) 

 Vacant, lid  
 

 Marcel Bouwhuis, adviseur 

 Lidy Noorman**, adviseur 

 Vacant, stagiaire Saxion 
** deze personen zijn aanwezig op 1 september 
 

Partners 
 

      
 

  

http://www.beien.nl/index.php
http://berflobedrijf.nl/
https://www.noaberwijk-nijverheid.nl/
https://www.generatietuinwierden.nl/
https://railpleasure.nl/spoorfietsen/
https://www.landgoedalgoed.nl/
https://www.hetgeerdink.nl/
https://www.aandeweuste.nl/
http://www.bwih.nl/
https://www.facebook.com/Regiometropool-Twente-1095410313861102/
https://www.eshuis.com/
https://www.menzis.nl/
http://www.de-lijn.nl/
https://www.kienhuishoving.nl/nl/
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Nieuwe Democratie 
 
Er is voor dit thema gekozen , aangezien het de rode draad door onze DOE-Agenda is. Elk burgerinitiatief 
geeft op haar eigen manier vorm en inhoud aan dit thema. Neemt niet weg dat het vaak een lastige en 
taaie vorm is, waar we in Nederland allemaal nog zoekende naar zijn, de bekende transformatie. Wat 
verstaan wij hier kortweg onder? Dat de overheid, burgers met hun initiatieven in alle opzichten structureel 
meer serieus neemt, actief en niet vrijblijvend helpt om hun initiatief tot realisering te brengen. De 
volgende leden/ burgerinitiatieven geeft hieronder een toelichting over de betrokkenheid met het thema 
 

Aan de Weuste 
Wonen voor ouderen met zorg op maat, gecombineerd met Huis van de Wijk. 
Vier bewoners van Wierden hebben het initiatief genomen om een woonhofje te realiseren. 
De Wierdense ouderenadviseurs hebben het plan besproken en van allerlei adviezen voorzien.  
De Wierdense ouderenbonden hebben het plan laten toelichten op hun gezamenlijke bijeenkomst. De 
Gemeente Wierden kwam met de vraag of het plan gecombineerd kan worden met een Huis van de Wijk 
voor Wierden Noord. 
  
Met wijkbewoners is gesproken over allerlei invullingen van het Huis van de Wijk. Met ruim 20 Wierdense 
bewoners die er graag willen wonen wordt gesproken over hoe dit samen ingevuld en uitgevoerd kan 
worden. Met zorgorganisaties is gekeken naar hoe mensen hier zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen in 
levensloopbestendige appartementen en hoe de zorg op maat, 24 uur per dag, zo nabij mogelijk 
beschikbaar kan zijn. Er is contact - of zijn gesprekken gaande met directe buren, makelaar, 
woningbouwvereniging, potentiële financiers, tekenaars, bouwers, energie- deskundigen en, niet te 
vergeten, andere Overijsselse initiatieven. Met hogescholen zijn onderzoeken gedaan van persoonlijke 
wensen van ouderen tot energie neutraal en circulair bouwen en exploiteren.  
Dit alles mede dankzij de concrete contacten en gesprekken met de medewerkers van de gemeente 
Wierden en de wethouders die zitting hadden in het vorige College van B&W. Allen zijn op locatie geweest 
en vinden het een constructief plan. Allen zien ook dat er, mogelijk, belemmeringen kunnen zijn. Denk o.a. 
aan wat vroeger de contingenten werden genoemd.  
Alle nieuwgevormde fracties, na 21 maart, zijn geïnteresseerd en positief. Diverse raadsleden zijn op locatie 
geweest. Ook werd het project als voorbeeld genoemd tijdens de behandeling van de woonagenda in de 
gemeenteraadsvergadering. Binnenkort wordt kennisgemaakt met de nieuwe wethouders in het 
vertrouwen het constructieve contact en overleg te kunnen voortzetten. 
  
Waar raakt bovenstaande aan de relatief nieuwe term: “Nieuwe democratie” 
De VNG heeft een project Democratic Challenge. 
Bij het lezen daarover ontstaat het gevoel dat medewerkers en raadsleden en (oud) wethouders van de 
gemeente Wierden dit in praktijk brengen. Zij ontvangen ons om te horen over het burgerinitiatief. Ze 
geven aan oprecht geïnteresseerd te zijn, stellen vragen en dragen suggesties aan. Daarmee verruimen ze 
het beeld voor de initiatiefnemers en laten de verdere ontwikkeling ook bij het initiatief. Tussentijds zijn er 
gesprekken om het proces gezamenlijk te bekijken. Dat wordt door de initiatiefnemers als ondersteunend 
ervaren. Ook wordt door hen gevraagd naar de contacten met - en de rol van o.a. de direct aanwonenden, 
de wijkbewoners en de mogelijk geïnteresseerden die er willen wonen. Zo is er de juiste aandacht bij de 
mensen die er direct bij betrokken zijn.  
De initiatiefnemers hebben een website gemaakt waar het plan en de ontwikkelingen te zien zijn en 
waarop veel gereageerd wordt. https://www.aandeweuste.nl/ 
Op dit moment wordt, op verzoek van de gemeente Wierden, het Principeverzoek geschreven. 
Daarover zijn de mogelijk toekomstige bewoners van het hofje en een aantal wijkbewoners op diverse 
manieren geïnformeerd en geraadpleegd. Zo kunnen de beelden m.b.t. samen-wonen in het hofje en 

https://www.aandeweuste.nl/
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samen-werken en genieten van het Huis van de Wijk, zo concreet als nu mogelijk is, in het principeverzoek 
verwoord worden. Op verzoek van de gemeente is eerst een pré principeverzoek ingediend. De reacties 
daarop vanuit de gemeente zijn en worden weer verwerkt in het principeverzoek. Als initiatiefnemers 
ervaren we het proces, tot op heden, als volwassen, betrokken en ondersteunend, en daarmee passend 
daar waar het de nieuwe democratie betreft. 
  
Met vriendelijke groet, mede namens de bewoners/initiatiefnemers Weusteweg/Woestendijk. 
Ton van Wijck.  
06-40593812.  
vanwijckcs@gmail.com 

 

Spoorfietsen 
In Twente is voor het eerst in Nederland een netwerk aan lokaalspoorlijnen gerealiseerd. Deze spoorlijnen 
zijn van groot belang geweest voor de industriële ontwikkeling van de regio. Na de economische crisis uit 
de jaren 30, de ontdekking van het aardgas en het sluiten van de textielindustrie, is vrijwel het hele 
netwerk opgedoekt. In Hengelo is het gelukt om een waardevol restant van dit netwerk te behouden door 
dit een nieuwe bestemming te geven. Dankzij de exploitatie met spoorfietsen kan de lijn opnieuw een 
bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio.  
Het spoorfietsen bestaat uit een burgerinitiatief dat zich ontwikkelt tot een sociale onderneming. Dat houdt 
in dat de onderneming op basis van een gezonde bedrijfseconomische exploitatie voldoende inkomsten 
verwerft. Het is voor het voortbestaan dus niet afhankelijk van exploitatiesubsidies of andere vormen van 
structurele subsidie. Aan de andere kant streeft de sociale onderneming ook maatschappelijke doelen na, 
die grotendeels uit de exploitatie-inkomsten betaald kunnen worden. Afhankelijk van het ambitieniveau, 
zijn daarvoor wel aanvullende bedragen nodig. Daarvoor zijn verschillende creatieve oplossingen denkbaar, 
ook in de vorm van samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties of MVO ondernemingen. 
In de praktijk blijkt de spoorfietsonderneming nu al in staat om uiteenlopende maatschappelijke opgaven 
op een creatieve manier met elkaar te verbinden.  
 
Maatschappelijke baten: 

 waarde als marketing instrument voor de regio; 

 cultuurhistorische waarde; 

 ecologische en landschappelijke waarde; 

 sociale waarde. 
 
Het concept van het spoorfietsen is vertaald in ambities voor de lange termijn en concrete stappen op de 
korte termijn. De spoorfietsplannen komen niet tot stand door het opstellen van een “blauwdruk”. Er zijn 
wel hoge ambities, zodat er een duidelijke en gedeelde focus is. Dit helpt bij het stellen van doelen en 
prioriteiten, maar draagt ook bij aan een gedreven inzet van de betrokken partijen. 
Of de doelen worden gerealiseerd, en zo ja, in welke volgorde en op welke termijn, is afhankelijk van de 
kansen die zich voordoen. Zo is het mogelijk om het investeringsbedrag te beperken, door op “natuurlijke” 
momenten aan te haken bij (gebieds)ontwikkelingen. Doordat blijkt zich telkens weer nieuwe kansen 
voordoen, blijft er voldoende vaart in het project, zodat het zich op “organische” wijze steeds verder 
ontwikkelt. 
Voor een optimale samenwerking is het van belang dat de gemeente het concept van het spoorfietsen niet 
ziet als een puur commerciële onderneming, maar als sociale onderneming herkent en erkent. Dan kan er 
ruimte ontstaan om afspraken te maken, bijvoorbeeld door samen te bekijken welke maatschappelijke en 
sociale doelen van de gemeente mede door het project kunnen worden ingevuld. Ook kan er dan beter 
ingespeeld worden op de gemeentelijke prioriteiten. Door gebruik te maken van elkaars sterke kanten, 
kunnen beide partijen daar bij winnen. Een relatief kleine bijdrage van de overheid aan het project kan een 
grote maatschappelijk impact hebben (olievlekwerking).  

mailto:vanwijckcs@gmail.com
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De gemeente is gehouden aan publieke waarden als rechtmatigheid, gelijkheid en het voorkomen van 
precedentwerking. Dit wringt soms met de behoeften van de sociale onderneming. Het van beide kanten 
benoemen en erkennen van dat spanningsveld, kan bijdragen aan het vinden van oplossingen daarvoor. 
Een pilotproject, waarin vooraf eerlijk de risico's en kansen worden benoemd, kan daarbij wellicht een rol 
vervullen. Zo kan het project ook bijdragen aan het versterken van andere burgerinitiatieven. 
 

Werkgroep Regio Metropool Twente 
De werkgroep Regio Metropool Twente (RMT) bestaat uit actieve Twentse bewoners en ondernemers met 
een warm kloppend hart voor Twente. Samen met andere organisaties zet de werkgroep zich proactief in 
voor het starten van concrete acties vanuit de Twentse samenleving die de regio Twente toekomst 
bestendiger maken.  
 
De werkgroep zet in op de volgende punten:  
a. De Twentse bevolking krijgt goede informatie over de situatie waarin Twente (vergeleken met andere 
regio’s) nu verkeert en over de trends waarmee Twente hoe dan ook te maken heeft / krijgt.  
b. Er komt op korte termijn (in het verlengde van de Agenda voor Twente) een integrale toekomstvisie voor 
Twente waarin op hoofdlijnen staat wat we in 2030 bereikt willen hebben en welke acties nodig zijn om die 
visie waar te maken. De 14 gemeenten stellen die visie uiterlijk vast in 2020.  
c. Twentenaren kunnen van meet af aan directe invloed uitoefenen op de totstandkoming en uitvoering 
van de toekomstvisie 2030 en kunnen zelf acties beginnen om die visie te helpen waarmaken. De overheid 
ondersteunt die burgerinitiatieven actief!  
d. De 14 Twentse gemeenten werken als vanzelfsprekend meer en niet vrijblijvend samen op nader te 
bepalen thema’s uit de toekomstvisie, die de gemeenten afzonderlijk niet doeltreffend kunnen aanpakken. 
Behoud van de eigenheid en identiteit van de Twentse steden, dorpen en buurtschappen is daarbij een 
vertrekpunt.  
e. De 14 gemeenten betrekken hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nadrukkelijk 
bij de keuze welke urgente thema’s ze gezamenlijk en welke thema’s ze met enkele gemeenten of 
zelfstandig blijven aanpakken.  
f. De 14 gemeenten spreken elkaar ter realisering van de Twentse toekomstvisie steeds positief – kritisch 
aan met als kenmerken: assertief, lef, zelfverzekerd, elkaar wat gunnen in het algemene Twentse belang en 
uit 1 mond namens elkaar spreken in Zwolle, Munster, Den Haag en Brussel.  
g. De werkgroep wil beslist voorkomen dat politieke structuur – en machtsdiscussies de bovenstaande 
punten negatief beïnvloeden.  
 
Enkele nu lopende concrete acties:  
1. Het Architectuur Centrum Twente start samen met Saxion en de werkgroep RMT in het najaar 2018 met 
een Masterclass voor Raadsleden uit de 14 gemeenten. Daarin komen diverse bovenstaande punten aan de 
orde.  
2. De culturele instellingen en organisaties in Twente gaan samen na hoe zij hun onderlinge samenwerking 
kunnen vormgeven. Dat zou voor Twente een mooi signaal kunnen zijn dat er meer samen kan in Twente 
dan we nu denken.  
3. De werkgroep gaat met enkele andere partners na welk thema zich er voor leent om op Twentse schaal 
aan te pakken. Met de provincie overleggen we om ons daarbij te ondersteunen.  
 
Namens de werkgroep RMT  
Mr. A.M.(Bert) ter Horst  
24 augustus 2018 
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Blijven Wonen in Hengevelde 
Mensen die niet (meer) de zelfregie over hun leven hebben moeten vaak verhuizen uit Hengevelde. Zij 
worden dan verzorgd in een vreemde omgeving. Bestaande sociale activiteiten en contacten verdwijnen 
hierdoor.  
Stichting ‘Blijven Wonen In Hengevelde’ (BWIH) zet zich daarom samen met de Hengeveldse 
ondernemersvereniging SIO in voor de komst van een ‘carebrede kleinschalige woonvoorziening’ in 
Hengevelde. Dit zal een woonzorgcomplex van 24 appartementen zijn waar bewoners meer zorg en 
begeleiding kunnen krijgen dan in de thuissituatie. 
Het unieke van dit project is dat bewoners uit Hengevelde zelf aan het roer staan van de ontwikkeling van 
dit project. Vrijwilligers en professionals werken hierbij samen om te komen tot de best mogelijke 
uitvoering van dit project.  
Hierbij hanteren we onder andere onderstaande coöperatieve gedachte ten opzichte van de veelal huidige 
door overheden gehanteerde neoliberale gedachte als nieuwe democratie om op onze eigen manier 
invulling te geven aan onze eigen leefomgeving in het dorp: 
 

 
 
en gaan we uit van de logica van de leefwereld ipv de systeemlogica: 
 

 
 

 
met vriendelijke groet, 
Tim Jongman 
06 52 38 69 88 
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Landgoed Algoed 
Landgoed AlGoed: verbinden, inspireren, groeien. 
 Landgoed AlGoed is een buitenbuurthuis in het groene Twekkelo, grenzend aan Hengelo en Enschede. 
AlGoed is geheel ontstaan door initiatief van burgers. Vanuit de overtuiging dat er behoefte is aan een plek 
waar ieder zichzelf kan zijn, waar je uit kunt blazen, in contact komt met andere mensen, elkaar kunt 
inspireren en samen bouwt aan een fijne plek.  
Er is ruimte voor eigen initiatief, voor overleg, voor samenwerking. Van iedereen wordt gevraagd zijn of 
haar verantwoording te nemen in het geheel en ook voor een specifiek onderdeel, dat wat het best past bij 
ieders ontwikkeling. Hiermee bepalen de vrijwilligers de aard van Algoed en geven zij de kwaliteit van deze 
plek mede-vorm.  
In de loop der jaren zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld die bij de mogelijkheden, de tijd en de behoefte 
pasten. Momenteel is er onder andere een bloeiende moestuin, een sociaal eetcafé, samenwerking met 
dagbesteding de Dromenvanger, een uitgebreid aanbod van workshops en een jaarlijks vernieuwend 
cultureel festival. 
Sinds 2014 is het vrijwilligersaantal verdubbeld. De behoefte aan een plek als AlGoed is duidelijk en lijkt 
samen te hangen met de verhoogde druk die mensen ervaren in de maatschappij. Velen vinden op AlGoed 
de plek waar ze in een veilige omgeving, op eigen tempo een zinvolle bijdrage kunnen leveren, weer onder 
de mensen komen en tevens, vaak daardoor, weer zelfvertrouwen kunnen opbouwen. 
Sinds de oprichting van Stichting AlGoed in 2006 geeft de stichting, waar het buitenbuurthuis Landgoed 
AlGoed onder valt, organisatorisch en financieel een stabiel beeld. Hetgeen dat ontwikkeld is, is in eigen 
beheer gedaan. Voor de toekomst zien we een blijvende, maar groeiende plek in de maatschappij op het 
gebied van Welzijn en Cultuur. 
 
Stichting AlGoed 
Buitenbuurthuis Landgoed AlGoed 
Burg. Stroinkstraat 411 
7547RH Enschede 
www.landgoedalgoed.nl 
info@landgoedalgoed.nl 
ANBIstatus sinds 1 jan. 2018 
 

Bewonersbedrijf Berflo Es 
Nieuwe democratie: actieve maatschappelijk betrokken burgers/bewoners organiseren zich om samen 
stappen te zetten in de ontwikkelingsprocessen in de eigen leefwereld en nemen zo verantwoordelijkheid 
voor het creëren van een gezond(er) toekomstperspectief voor de (alle) leden van de plaatselijke 
gemeenschap 
Initiatieven 'van onder op' zoals bewonersbedrijven, zorg- en energiecoöperaties en andere experimentele 
en vernieuwende projecten zijn geschikte broedplaatsen/laboratoria voor medezeggenschap in eigen 
leefomgeving, deelname in besluitvorming aan de basis en participatie in de uitvoering van 
werkzaamheden 
Nieuwe democratie biedt kansen voor initiatief van onder op en vormt een opstap naar inspraak en 
medezeggenschap in gevestigde politieke gremia ('de systeemwereld') en kan versterkend werken op de 
bewustwording van en betrokkenheid bij sociale en ecologische ontwikkelingen/transities 
Overheidsorganen en andere publieke lichamen kunnen projecten als hierboven bedoeld ondersteunen 
door ze te faciliteren en (op aanvraag) professionele begeleiding, alsook (letterlijk en figuurlijk) ruimte te 
bieden (bijvoorbeeld door het verstrekken van een sociale hypotheek of het instellen van regelvrije zones) 
Bestuurders, politici en professionals/ambtenaren moeten leren méédoen (bottom-up) in de dynamiek van 
buurten en wijken en afstappen van de gedachte dat ze (top-down) aan het roer staan en opdrachten 
verstrekken 
 
 

http://www.landgoedalgoed.nl/
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Wat bewoners- en burgerinitiatieven van de systeemwereld (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap, 
Bedrijfsleven) vragen: 

 budget voor het inhuren van professionals naar eigen keuze 

 arbeidsinzet door gespecialiseerde professionals/ambtenaren op basis van vrijwilligheid (i.h.k.v. 
MVO) 

 vereenvoudiging allerhande procedures 

 kleinschalige sociale en ecologische projecten waarin alle deelnemers gekend worden en een 
stem hebben vormen de voedingsbodem voor een nieuwe democratie 

 aanspreken van eigen netwerken om te stimuleren tot medewerking aan de verdere 
ontwikkeling van een maatschappij die ruimte biedt aan ieders inbreng en eigenheid 

 
met noabergroet, 
Geert Walgemoed 
 

Presentielijst bezoek Commissaris van de Koning 
 

 De heer Heidema, Commissaris van de Koning 

 Willem Joosten, voorzitter Twentse Noabers 

 Jurriaan Knol, Spoorfietsen (Hengelo) 

 Ernst Bergboer, Bewonersbedrijf Beien en secretaris bestuur Twentse Noabers (Enschede) 

 Bert ter Horst, Werkgroep Regio Metropool Twente en penningmeester Twentse Noabers 
(Enschede) 

 Angelien Hopppen, Landgoed Algoed (Enschede) 

 Geert Walgemoed, Bewonersbedrijf Berflo Es (Hengelo) 

 Tim Jongman, Blijven Wonen in Hengevelde (Hof van Twente) 

 Ton van Wijck, Aan de Weuste (Wierden) 

 Chris Rijff, Spoorfietsen (Hengelo) 

 Lidy Noorman, oprichter en adviseur Twentse Noabers (Enschede) 
 
 


