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Gezocht: meedenkende medeburgers 

Het vertrouwen van de burgers in de overheid loop terug. Veel beslissingen worden genomen over de 
hoofden van de burgers heen. Het woord vertrouwenscrisis valt regelmatig. Op de eerste plaats is de 
overheid zelf aan zet om dit beschadigd vertrouwen te herstellen, bijvoorbeeld door een participatiebeleid 
waarin ruimte is voor een echte dialoog. De samenleving maken we met zijn allen. Burgers zijn ook aan zet 
om een positieve inbreng te leveren. Met gemopper, chagrijn, achterdocht of onverschilligheid komen we 
niet verder. Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) en het Burgerplatform Minima 
Ridderkerk (BMR) zetten zich in om de dialoog tussen de burgers en de overheid te verbeteren.  Wij zoeken 
burgers die met ons mee willen denken.  
 

Nieuwe kansen 

Binnenkort is een nieuwe wet Versterking Participatie van kracht. Die wet verplicht de gemeenten  de 
burgers te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Die wet biedt ook de mogelijkheid voor burgers om zelf 
initiatieven nemen. De burgers kunnen zich uitspreken hoe ze willen participeren. Het college heeft 
aangekondigd binnenkort met voorstellen te komen voor een nieuw participatiebeleid. Het MBR en het BMR 
zoeken medeburgers om in gesprek te gaan met de gemeente, enerzijds over de invulling van de participatie 
vanuit het perspectief van de burger, anderzijds over wat nodig is in het brede sociale domein, van 
jeugdhulp tot ouderenzorg, van armoedebeleid tot maatschappelijke opvang, van (geestelijk)welzijn tot 
schuldhulpverlening, van integratie van nieuwe Ridderkerkers tot voorzieningen voor mensen met een 
beperking. leder talent is welkom.  
 

Wie zijn wij? 
Het MBR en BMR stellen de burger centraal, niet het voorbedachte aanbod van de gemeente of de 
zorgaanbieders. Wij zijn onafhankelijk van politieke partijen en programma’s. Wij zijn voor openheid en 
transparantie, voor een wezenlijke dialoog. Kortom voor een goede afstemming van het gemeentelijke 
beleid met wat er leeft onder de bevolking. 
 

Interesse? 
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.mbridderkerk.nl. Daar kunt u lezen over onze missie 
en onze visie. Hier staan ook enkele voorbeelden van uitgebrachte adviezen aan het gemeentebestuur. U 
kunt contact opnemen via het contactformulier op onze website of mailen naar: voor MBR 
frans.velders@kpnmail.nl en/of voor het BMR gerscholtens@gmail.com.. Dank voor uw inzet. 
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