
Culemborg

Als gemeente moet je je zo min mogelijk met een initiatief bemoeien 
Wethouder Willem-Jan Stegeman uit Culemborg heeft een duidelijke visie op de rol die de gemeente 

speelt bij burgerinitiatieven. “Als gemeente moet je je zo min mogelijk met een initiatief bemoeien. 

Alleen dan komt de kracht van burgers echt tot zijn recht. Bij bemoeienis bestaat het gevaar dat de 

gemeente een initiatief overneemt. Dat moet je voorkomen. Culemborg kiest daarom voor een passieve 

rol. Een bewonersinitiatief dat zichzelf regelt en bedruipt, laten we met rust. Zijn er knelpunten? Dan 

kunnen mensen ons opzoeken en gaan we met ze in gesprek.” In Culemborg spraken VNG en BZK met 

de wethouder, een medewerker en vertegenwoordigers van drie heel verschillende initiatieven over hun 

passies, zorgen en ondersteuningsbehoeften. 

Muziektent de Plantage: brede programmering
Gemeente en vrijwilligers hebben het park de Plantage de afgelopen jaren opgeknapt en aantrekkelijker 

gemaakt voor de inwoners van Culemborg. Het park wordt nu goed onderhouden. Er is een terrazzo 

schaakdamtafel geplaatst en drie jaar geleden is op de fundamenten van een oude Muziektent een nieu-

we muziektent gebouwd. De stichting Muziek Plantage Culemborg heeft de muziektent en bijbehorend 

onderhoud teruggegeven aan de gemeente. De stichting houdt zich nu vooral bezig met de programme-

ring. Met een zo gevarieerd mogelijk programma proberen de vrijwilligers zoveel mogelijk verschillende 

inwoners uit Culemborg naar de muziekoptredens in de muziektent te krijgen.

Verbindingen

“We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen naar de muziektent komen. Daarom hebben we 

ook contact gezocht met verschillende organisaties in Culemborg” vertelt Jan Robert Brand van de Mu-

ziektent. “In augustus houden we het jaarlijkse ouderenfestival. Dit organiseren we met de Culemborgse 

verzorgingstehuizen. Ronnie Tober heeft al eens opgetreden en we hopen dat Willeke Alberti volgend 

jaar komt.”

De toegang bij de optredens is gratis. Jan Robert: “We willen dat het toegankelijk is voor alle inwoners. 

Mensen kunnen wel een bijdrage leveren. Ze kunnen ‘vriend van de Muziektent’ worden. Dat kost 3 cent 

per dag. Op dit moment hebben we 80 vrienden. Daarnaast hebben we verschillende sponsoren. Het 

geld dat de stichting ophaalt, gebruikt ze voor de optredens.”

Gemeente trekt zich terug

Op de vraag welke rol de gemeente speelt, antwoordt Meddy Verheul van de muziektent dat deze in de 

loop der jaren veranderd is. “Vroeger was er veel overleg. De gemeente speelde een proactieve rol. Nu 

is er geen structureel contact meer. Daar hebben we wel even met elkaar aan moeten wennen. Maar als 

we iets vragen zoals een tijdelijke extra parkeerplek of een hek om een gebouwtje bij een optreden, dan 

gebeurt het wel altijd.”

Heeft de gemeente een rol gespeeld bij het leggen van verbindingen tussen de stichting en anderen in 
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Culemborg zoals het verzorgingshuis? “Nee”, geeft de wethouder aan: “Ze hebben zelf hun weg gevonden. Dat 

vind ik ook beter. Wij moeten het initiatief niet overnemen. Als de gemeente bijvoorbeeld zou betalen, zou ik 

ook meer willen bepalen. Bij vragen wil ik best de Haarlemmer olie zijn. Maar dat is het. De muziektent is echt 

een aanwinst voor Culemborg en het is heel mooi om te zien wat de Stichting met anderen tot stand brengt.”

Het Pieterplaatsje: speel- en ontmoetingsplek in aandachtswijk
Een initiatief van een heel andere orde is “Het Pieterplaatsje”. Dit is een speel- en ontmoetingsplaats voor en 

door de buurt in een moeilijke wijk in Culemborg.Eén van de initiatiefnemers Annebelle Bousquet vertelt: ” Onze 

wijk kent een hoge werkloosheid en heeft een gevarieerde samenstelling. Acht jaar geleden wilde de gemeente 

in onze buurt een parkeerplaats aanleggen op een stukje braakliggend terrein. Wij zijn hier toen met enkele 

buurtbewoners tegen in actie gekomen. We hebben andere buurtbewoners gemobiliseerd en hebben gezegd: 

“Nee, we willen hier geen parkeerplaats maar een ontmoetings- en speelplaats voor de buurt. De parkeerplaats 

ging niet door en vervolgens hebben de gemeente en de wijkmanager ons actief gesteund om dit met de buurt 

voor elkaar te krijgen. “

Intensief contact met de gemeente

Annebelle geeft aan dat zij in tegenstelling tot de mensen van de muziektent juist veel en structureel contact met 

de gemeente heeft. De wijkmanager is de eerste contactpersoon. En de gemeente denkt en doet actief mee bij 

verschillende activiteiten zoals de 21 moestuintjes voor kinderen. “De contacten gaan over alles: van de proble-

men die er spelen tot de aarde”.

De wethouder vult aan dat het een bewuste keuze van de gemeente is om dit bewonersinitiatief actief te onder-

steunen. “Het gaat in dit geval om een aandachtswijk. Actieve bewoners spelen een belangrijke sleutelrol in de 

wijk. Wij hebben ze hard nodig om de negatieve spiraal te kunnen doorbreken. Actieve bewoners zijn de ogen en 

oren van de wijk. Zij weten wat er speelt en daar kunnen wij bij aansluiten. Dwingen kun je niets. Ze moeten er 

wel zijn. Als deze mensen niet waren opgestaan, was er een parkeerplaats gekomen. Als gemeente kun je alleen 

maar aansluiten bij de aanwezige energie van bewoners.”

Annebelle is trots op wat de bewoners met het Pietersplaatsje voor elkaar gekregen hebben. Al is het soms best 

een zware belasting voor de kerngroep vrijwilligers: “Onze werkgroep bestaat uit vijf personen. Het is moeilijk 

om proactieve denkers te vinden”. Het mobiliseren van vrijwillige ‘doeners’, lukt heel goed. “We hebben nu zo’n 

20 actieve doe-vrijwilligers. Dit zijn ‘poortwachters’ die de hekken opendoen en ’s avonds sluiten, tuinierders etc. 

Er worden ook steeds meer allochtonen actief. Het idee van de moestuinen is ontstaan omdat zowel de kinderen 

als de ouders daarvan houden. Hetzelfde geldt voor de dam- en schaaktafels. Denksporten zijn populair. Stap 

voor stap komen er steeds meer mensen naar het Pieterplaatsje.” 

Behoefte aan lucht

Al heeft het Pieterplaatsje een goed contact met de gemeente. Soms maakt Annebelle zich wel zorgen over het 

feit dat de gemeente te veel uitgaat van burgerparticipatie. In de praktijk valt dit vaak tegen en als de ‘trekkers’, 

zij die de activiteiten opzetten, wegvallen ontstaat er een gat. In die zin zou het een taak van de gemeente kun-

nen zijn om dat gat te vullen. Je kan dan denken aan een rol voor het welzijnswerk of het neerzetten van kleine 

goedkope buurtontmoetingsplaatsen voor jong en oud. De wethouder vraagt Annebelle of ze niet bang is dat 

welzijn dan alles overneemt. Ook vraagt hij zich af wat de meerwaarde van een duur buurthuis is als men elkaar 

al zo goed weet te vinden en ontmoet op het Pieterplaatsje. Een rol voor de wijkmanager en het opbouwwerk 

ziet hij wel weggelegd als het gaat om het meedenken met de werkgroep over waar behoefte aan is en het wij-

zen op de mogelijkheden die er zijn.

Bolderburen: Speelnatuur en activiteiten rond de molen
Francis van Kessel is initiatiefneemster van weer een heel ander initiatief: ‘het plan Bolderburen’. Zij wilde een 

particuliere molen die te koop stond, openbaar hebben om het cultuur- en educatie aspect voor kinderen en 

bewoners van Culemborg te behouden. Het idee om de educatieve functie te behouden, groeide uit tot een veel-

omvattend plan. Francis: “Als moeder van kinderen in een nieuwbouwwijk miste ik een plek waar je met kinderen 



Vereniging Van nederlandse gemeenten

naar dieren en natuur kon gaan. Het is zo fijn als kinderen kunnen spelen met de natuur. De molen werd onder-

deel van het plan Bolderburen. De tuin moet een rijke speelplek voor kinderen worden en is verweven met de 

verhalen van Astrid Lindgren, zoals Emil of Pippi. We hebben geen kant en klare speeltoestellen, maar gebruiken 

puur de elementen uit de natuur, water, zand,bomen etc. Zoeken naar de basis is van belang. Daarom ontwikke-

len we op het terrein een stuk educatie in de vorm van bijvoorbeeld een kruidentuin, een dierenhotel, bijenhotel, 

eigen compostverwerking en een programma bij de molen van graan tot brood. Buiten de ontmoetingsplek voor 

kinderen is het doel om van Bolderburen een maatschappelijke plek te maken waar jong en oud elkaar kunnen 

ontmoeten. Het gehele perceel is dan ook rolstoeltoegankelijk gemaakt. Bij dit plan heb ik ondernemers gezocht. 

Met succes. Op het terrein is nu een pannenkoekenbakker die straks bakt met het meel van de molen, een BSO, 

fietsverhuur, we hebben steproutes en we willen aansluiten bij een molenroute, waardoor Bolderburen ook voor 

toeristen een interessant plekje wordt om te bezoeken. Je kunt voor een euro een rondje op een pony rijden en 

we organiseren bijvoorbeeld feestjes.”

Francis heeft voor het plan een Stichting opgericht. Het belangrijkste doel is: een natuurspeeltuin en werkende 

molen. Ondernemers ondersteunen de stichting met een bijdrage. Een deel van de inkomsten van de arrange-

menten, ponyritjes etc. valt ten goede aan de stichting die zo het onderhoud kan betalen en bijvoorbeeld dier-

voer kan kopen. Toereikend is het zeker niet. Ze blijven zoekend. Maar zijn nu 3,5 jaar na het ontstaan van het 

plan al wel volop in bedrijf. Eigenlijk ongekend snel met alle verschillende activiteiten die er zijn.

Gemeente beperkt zich tot praktische ondersteuning

Francis: “Het is bijzonder om te horen hoeveel ondersteuning ‘het Pieterplaatsje ‘ van de gemeente gekregen 

heeft. Mijn plan bevindt zich niet in een aandachtswijk en ik vond het juist erg lastig om ondersteuning van de 

gemeente te krijgen. Praktisch hebben ze op een aantal punten geholpen bijvoorbeeld met het aanleggen van de 

tuin, waar we heel blij mee zijn! Financiële ondersteuning is er niet.”

De wethouder onderschrijft het verhaal van Francis: “Wij hebben meegewerkt aan het verkrijgen van de vergun-

ningen en wijziging van het bestemmingsplan. Helaas zijn wij voor dat laatste nog afhankelijk van een uitspraak 

van de Raad van State. Maar verder vinden we dat onze rol bij dit particuliere initiatief niet gaat. Bij de afde-

ling onderhoud is er soms nog wel rek omdat er nog stenen en klustijd over zijn. Op deze manier hebben we dit 

initiatief nog wel wat extra kunnen ondersteunen. Maar het klopt dat we verder passief zijn. Dat is een bewuste 

keuze. De kracht van het initiatief is dat het een burgerinitiatief is.”

Wisselende rollen gemeente
Bovenstaande initiatieven laten zien dat de gemeente bij elk initiatief een andere rol op zich neemt. Wethouder 

Stegeman: “Als ik het mag samenvatten: de meeste bemoeienis hebben we met het Pieterplaatsje, dan de mu-

ziektent en het minste met Bolderburen. Dit heeft alles te maken met de focus in onze gemeente. De aandachts-

wijken hebben actieve aandacht nodig om uit de negatieve spiraal te komen. Bij de muziektent spelen we een rol 

omdat het park en de muziektent van de gemeente zijn. Bolderburen is een particulier burgerinitiatief. Verder 

dan het meewerken aan de vergunningen en bestemmingswijziging vinden we dat onze verantwoordelijkheid 

hier niet gaat.”

Inwoners leggen zelf verbindingen
De gemeente ziet geen actieve rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om het leggen van verbindingen tus-

sen initiatieven en andere organisaties in de gemeente. Wethouder Stegeman: “Het is mooi om te horen hoe 

jullie zelf die verbinding leggen: de muziektent met de verzorgingstehuizen en Bolderburen met onder andere 

ondernemers, toerisme en de bso. Daar hebben jullie ons niet bij nodig”. Een mooi initiatief in dat kader is de 

Stichting Cocreatie, vult ambtenaar Jacqueline Spijkerman aan: “Een enthousiaste club inwoners die hun ideeën 

en expertise samenbrengen om iets in en voor de hele stad te realiseren.”. Zowel Bolderburen als de Muziektent 

waarderen de bijeenkomsten van CoCreatie. Francis: “Ik heb daar docenten van de Groenschool ontmoet. Leer-

lingen komen nu bij ons hun praktijkstage doen.” Bij deze twee initiatieven bestaat een duidelijke behoefte aan 

ontmoeting met andere initiatieven. Het Pieterplaatsje wil vooral met het plaatsje zelf aan de slag. Daar is minder 
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behoefte aan netwerkbijeenkomsten. “Maar dat maakt niet uit. Elk initiatief kent zijn eigen passie, heeft andere 

zorgen en eigen behoeften.”

Gemeente organiseertaandacht voor initiatieven
De gemeente Culemborg zet actief in op het organiseren van aandacht voor initiatieven en vrijwillige inzet. 

Jacqueline: “Drie keer per jaar komt ons gemeentemagazine ‘Culemborg [IN BEELD]’uit. Hierin besteden we 

uitgebreid aandacht aan wat er allemaal in Culemborg gebeurt en wat er mogelijk is”. Wethouder Stegeman 

vult aan:“We zijn als lokaal bestuur zelf ook veel aanwezig bij activiteiten. De ervaring leert dat de pers daar dan 

eerder op af komt. En als wij deze toegevoegde waarde voor de initiatieven in onze gemeente kunnen bieden 

dan doen we dat graag.”

“Van deze gelegenheid maak ik ook graag gebruik om nog een initiatief onder de aandacht te brengen dat hier 

vandaag niet aan tafel zit, maar waar we wel erg trots op zijn. Zo hebben we in Culemborg de Stichting Samen 

een vrijwilligersorganisatie die ouderen en gehandicapten in Culemborg ondersteunt om zelfstandig te kunnen 

functioneren. Zij doet dit aanvullend op de reguliere hulpverlening bijvoorbeeld met een eigen particuliere bus-

dienst “Klaartje”. Klaartje heeft de beschikking over vier bussen voor het vervoer van ouderen en gehandicapten, 

die geen of weinig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Voor 0,60 euro kunnen zij een ritje maken. 

Alle activiteiten binnen de stichting worden uitgevoerd door ca. 250 vrijwilligers. Het geld voor de stichting wordt 

opgebracht door “Bartje”, een kringloopwinkel. De gemeente stelt het gebouw waar Bartjein zit beschikbaar. 

Verder is er geen enkele bemoeienis. De inwoners doen alles zelf. De activiteiten en waardering nemen alleen 

maar toe”

Meer informatie
www.pieterplaatsje.nl

www.muziekplantage.nl

www.bolderburen.net


