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Samenvatting door Atta de Tolk

Ze zeggen weleens: bij politiek geen ruimte voor opwindende situaties
Dat werd tegengesproken door een de Engelse quote over participatie
We werden herinnerd aan wat door de Britten wordt gezegd
Participatie is als praten over seks zonder dat je het zelf hebt
Dus diegene met de gemeente in de genen hebben ontdekt
Dat aantrekkingskracht en betrokkenheid begint met een gesprek
Activeren is de sleutel, dan voelen mensen zich betrokken
Mensen laten vertellen waar hun hart sneller van gaat kloppen
Onderdeel van het geheel maken zien we steeds vaker
De realiteit wordt gezamenlijk geschapen
Vergeet dat oude beeld dat burgers worden gezien als consument
Tegenwoordig zijn ze gelukkig coproducent
Dus niet alleen gemeenteraadsleden zijn van belang maar zeker ook de wijk ambtenaar
Lokaal steeds vocaler, op kleine schaal luisteren naar elkaar
Een lokaal mandaad of vrouwen daad werkt inderdaad
Omdat zo beter wordt geproefd wat de gemeentelijke brouwerij maakt
Lokaal eerste feedback soms scherper maar ook botter
Niet altijd zoet als stroop maar minder stroperig
Hier is het minder eng om te rennen door de modder
Grote resultaten volgen als je het kleine scherper richt
Zijn wij dan verlicht wanneer de werkwijze op de wijk is verricht?
Wat is participatie eigenlijk, structureel?
Hoe houden we dat als blijvend en terugkerend onderdeel?
De pleinen op, de velden in
Ophalen wat er speelt, er volgt een overweldiging
Van de behoeften, niet schrikken van de prikkels!
Vanzelf zal blijken wat het eerst moeten worden ontwikkeld
Prioriteiten als hoe houden we het veilig en leefbaar?
Wat leeft er? Hoe houden ze alles meetbaar?

In kleine gemeenten zijn de lijnen toch korter
Zal het qua efficiëntie bij schaalvergroting echt beter worden?
In werkelijkheid niet persé maar het mag best een droom zijn
Maar die gedachte wordt langzamerhand ouderwets als een stoomtrein
Moet het per se groot? Waarom?
Koppel de trein ook eens los van de bureaucratische wagon!
Maar… grote dijken zijn beter bestand tegen gevaarlijke stroom
De uitdaging is: bescherm die fijne kleine kern!
Tel je zegeningen, je bent rijk
Sterk als die dijk
Klaar om op te surfen op die grote golven in plaats van dat je ze ontwijkt
Wil je met iedereen in zee?
Zorg dat je men bereikt, spreek de taal die het volk goed begrijpt
Dat je mensen betrekt is belangrijk en tof,
Maar sommigen moeten nodig op participatieverlof
Burgerschap burn-out ligt op de loer
Er moeten misschien kaders worden ingevoerd
Dank dat u meedenkt: hartstikke fijn
Maar kies maar: Denkt u mee over de speeltuin of het parkeerbeleid?
Of omdenken: sommige burgers mogen ondertussen wel op gemeentelijke loonlijst
Echt innovatief is zorgen dat je luistert
Zodat men niet denkt dat we hier alleen met papieren schuiven
Doe eens gek: laat de raad vergaderen op verschillende plekken
Maak zo nodig een circus van het debat om mensen te betrekken
Die les kunnen we dankzij de verkiezingen in de VS leren beseffen
Er blijkt een grote aantrekkingskracht met betrekking tot het gekke
Luisteren naar diegenen die stemmen stemt tevreden
Het voorkomt ook nog dat je wordt klemgereden
Politiek is geen kinderspel, maar als het werkt
Dan is het kinderlijke vreugde die je bij volwassenen ziet
3 × drie is negen, iedereen zingt samen een lied
Voor participatie: start de motoriek van het collectief
Dan wordt participatie iets waar iedereen met passie van geniet
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