Wij zorgen voor elkaar. Dat vraagt aandacht, ruimte en
vertrouwen, ook van de provincie.
De uitdaging
Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De vergrijzing en ontgroening van onze bevolking
leidt in de komende 20 jaar tot een verdubbeling van het aantal kwetsbare ouderen. De samenleving
wordt geconfronteerd met sterk toenemende kosten voor zorg en ondersteuning, grote tekorten in
zorgpersoneel, een toenemend aantal overbelaste mantelzorgers en een gigantische
(her)huisvestingsopgave.
Het provinciale bestuur kan niet wegkijken van deze opgave. Wij roepen politieke partijen dan ook
op na de verkiezingen op 20 maart de provincie opnieuw een verbindende rol te geven op het
domein van de leefbaarheid van onze samenleving. Hierin is de provincie complementair aan de
landelijke en gemeentelijke overheid, met als doel een integrale en consistente dienstverlening aan
de burger.

Zorgen voor elkaar
Nederland heeft een sterke traditie in maatschappelijk initiatief, maar we zijn dit in de loop van de
tijd voor een deel kwijtgeraakt. We zijn onszelf daarin aan het herontdekken en zien dat bewoners
verantwoordelijkheid durven nemen. Lokale bewonersinitiatieven staan als beweging voor
nabijheid, betrokkenheid, vertrouwen en eigenaarschap vanuit gemeenschapskracht.

'Kleinschalig', denken sommigen misschien. Maar ik denk: 'groots'! Een beter Nederland
begint in Kleine Huisjes. We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze
bescheiden mogelijkheden als mens kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld
gewonnen. We kunnen samen niet alles. Maar wel veel. En aan mensen in de minst
makkelijke positie hebben we vaak het meest te danken.
Citaat uit de Kerstrede van Koning Willem Alexander, dec. 2018

Actieve bewoners redeneren niet vanuit verticale beleidstermen maar vanuit de horizontale
leefwereld: wat kunnen wij zelf doen om de eigen omgeving geschikt te maken/houden om daar zo
lang mogelijk en zo goed mogelijk te blijven leven? Hoe zorgen we voor een inclusieve
gemeenschap, gericht op mensen die ondersteuning nodig hebben, samen met actieve bewoners,
mantelzorgers en de bewoners die solidair zijn? Zelforganisatie met eigen regie en eigen
programmering staat centraal. De lokale gemeenschappen (dorp, buurt, wijk) zijn leidend. Wij willen
geen speelbal zijn, maar (mede)spelbepaler voor de maatschappelijke beweging.
Bewonersinitiatieven zijn bereid een bijdrage te leveren aan de oplossing van grote
maatschappelijke vraagstukken, op basis van gelijkwaardige samenwerking. Maar dit kan alleen als
actieve burgers erkenning krijgen voor de essentiële rol die zij (kunnen) spelen in de zorg en
ondersteuning voor kwetsbare mensen en de leefbaarheid van hun wijk of dorp. Zij zitten in de
haarvaten van onze samenleving. Stel je open voor nieuwe vormen van zelforganisatie. Discrimineer
ons niet omdat we klein zijn: dat is juist onze kracht!

Ruime voor ontwikkeling
Wij vragen daarom om ruimte om ons verder te kunnen ontwikkelen. In vrijwel alle provincies zijn
regionale netwerken van bewonersinitiatieven. Zij spelen een grote rol in het leren-van-elkaar en het
groeien naar volwaardige gesprekspartners voor gemeenten en provincie. Deze provinciale
netwerken verdienen steun, ook financieel, vanuit de provincie. Het gaat daarbij niet om veel geld:
een bedrag van €0,10 per inwoner biedt al voldoende mogelijkheden om het netwerk Twentse
Noabers verder te ontwikkelen.
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