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Vol enthousiasme lichtte Joke de Boer uit Langedijke toe hoe de eerste Friese Burgertop te werk is gegaan.
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Als de politiek roept,
komt er weer burgertop
MARIA DEL GROSSO

LEEUWARDEN De eerste Friese Burgertop sloot dit weekend af. Maar
niet helemaal. Er wordt een nieuwe
groep bijeengeroepen zodra de politiek aangeeft daar behoefte aan te
hebben.

De grootste droom van de Burgertop
is eigenlijk dat commissaris van de
Koning Arno Brok hen belt met de
mededeling dat de politiek met een
probleem worstelt en er niet uitkomt. ,,Dat dan gevraagd wordt of
we nog eens een Burgertop willen
organiseren’’, verwoordde kernteamlid Minicus Flapper.
De eerste Friese Burgertop bestond uit 43 uitgelote inwoners van
Friesland, die geen probleem kregen
voorgeschoteld, maar zelf moesten
bedenken met wat voor idee zij de
democratie willen vernieuwen. Dat
bleek een pittige klus. Van de deelnemers haakte 40 procent af en op
de eindpresentatie in de Kanselarij
in Leeuwarden was de helft aanwezig, door oorzaken als ziekte of andere verplichtingen.

Burgertop pleit voor groene route
In een manifest heeft de eerste Friese
Burgertop vastgelegd wat de eis is
aan de politiek. De groep wil dat er
een groene route opgesteld wordt met
een overzicht van bestaande initiatieven op het gebied van gezond en
gelukkig leven. Daarbij moet een
route-ambtenaar aangesteld worden

,,die het onmogelijke mogelijk
maakt.’’ De burgers willen een fonds
met startbijdragen voor nieuwe,
laagdrempelige en eenvoudige initiatieven en ondersteuning via een provinciaal stipepunt. Zeker tot 2040
moet er aandacht zijn voor het onderwerp ‘sûn iten fan sûne grûn’.

Deelnemers moesten ook drie
weekenden lang beschikbaar zijn
voor een intensief groepsproces. Nico Minnema uit Earnewâld was een
van hen. Hij haakte af en haakte
weer aan, vertelde hij gisteren. De
manier van communiceren was niet
zijn ding. lichtte hij toe. ,,It wie
krampeftich. It gong mear om it proses as om de minsken. Dat past net
by my.’’ Maar hij vond ook dat dit experiment een kans moet krijgen en
keerde terug.
Wat de groep bedacht, is dat de politiek aan de slag moet met het thema: sûn ite fan sûne grûn. De Friese
Staten moeten lokale mienskips-initiatieven stimuleren en ontwikke-

len, via educatie de jeugd erbij betrekken en aansluiten op bestaande
initiatieven. De burgertop kwam er
werkende weg achter dat ze dit voorstel niet zomaar bij de provinciale
politiek achter willen laten. Dat is de
reden dat een groep van zo’n vijftien
personen doorgaat om de voortgang
te bewaken en eventueel de politiek
te faciliteren.
Gedeputeerde Douwe Hoogland
nam het eindresultaat in ontvangst
met de opmerking dat de Burgertop
gezien kan worden ,,as de nije Provinsjale Steaten.’’ Hij denkt dat de
top een beweging in gang heeft gezet, die niet in een politieke regeringsperiode van vier jaar gereali-
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seerd kan worden. De Friese politiek
wordt bedolven onder voorstellen
over voedsel, voedselproductie en
eerlijk eten. ,,Dat moatte wy bondelje.’’
Dat betekent geen concreet voorstel naar Provinciale Staten, een teleurstelling voor deelnemer Ko van
den Brink uit Echten. Hij noemde
het experiment desondanks ,,heel
inspirerend. Een andere manier van
met politiek omgaan. Politici concentreren zich vaak op het probleem, terwijl wij veel meer bezig
waren met de oplossing.’’ Twee
groepen waren onderbelicht in de
top, vindt Van den Brink. Jongeren
onder de 25 jaar en allochtonen.

