
Vanachter je laptop of pc laten weten wat je vindt van het nieuwste 
bouwplan of het onkruid op straat. Zeggen wat er moet veranderen 
in je dorp? In Druten krijgen burgers volgend jaar de kans. 
 
Drutenaren mogen in 2021 in een digitaal burgerpanel hun zegje doen 
over hun gemeente. Dat idee van de Adviesraad Sociaal Domein Druten 
heeft het gemeentebestuur omhelsd. Omdat Druten en Wijchen 
samenwerken, zet Wijchen ook zo'n panel op. 
 
,,Zo'n panel moet aansluiten bij onze lokale wensen", zegt 
verantwoordelijk wethouder Sjef van Elk. ,,We willen niet af van fysieke 
inspraakbijeenkomsten, maar wel meer richting digitale inspraak 
bewegen." Fysieke inspraak is nu moeilijk vanwege de coronapandemie. 
Maar voor wie niet zo digitaal is aangelegd, moet de inspraak met 
fysieke bijeenkomsten blijven. Hoe het moet met laaggeletterden, is nog 
niet duidelijk. 
 
Van Elk hoopt digitaal meer inwoners te kunnen bereiken en betrekken 
bij het gemeentelijke beleid dan met bijeenkomsten lukt. ,,Het past bij 
een modernere organisatie. We proberen zo dichter bij de burger te 
komen." 
 
Druten wil er volgend jaar mee beginnen. De ict-afdeling, adviesraad en 
de griffie, die gemeentelijke vergaderingen plant en de gemeenteraad 
bijstaat, moeten de zaak in de steigers zetten. Ze gaan op verkenning 
om een aanbieder van een platform te vinden die het best aansluit bij de 
wensen. 
 
Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten werkt al met een 
digitaal panel volgens Top Onderzoek, één van de aanbieders van 
burgerpanelsoftware. 
 
Onder meer Nijmegen. Inwoners praten er al veertien jaar via het 
stadspanel mee over tal van onderwerpen. Zoals het imago van hun wijk, 
het stadscentrum en de manier waarop Nijmegen het verleden moet 
tonen. 
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt gemeenten die 
digitale contacten met hun inwoners willen organiseren. Er is daarvoor 
ook een wet gemaakt die regelt dat inwoners meedenken en praten over 
het beleid. Ze moeten meer dan inspraak krijgen en echt kunnen 
meedoen in het besturen. Gemeenten moeten volgend jaar aan de 
nieuwe wet gaan voldoen. 


