
 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad 

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 12 juni 2018 

Onderwerp: Voortgang Burgerinitiatief Haarsteeg 

Doel: Ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: Informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

In de raadsvergadering van 20 februari is toegezegd dat wij u actief informeren over het vervolgproces 

van het burgerinitiatief Haarsteeg. Dit memorandum schetst welke stappen er zijn ondernomen en 

waar het initiatief op dit moment staat. 

 

Informatie 

Korte historie 

Naar aanleiding van het burgerinitiatief in Haarsteeg om te komen tot één 

toekomstbestendig  dorpshuis heeft de raad op 20 februari 2018 besloten: 

- kennis te nemen van het voorgestelde burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg; 

- in principe aan Hart voor Haarsteeg medewerking te verlenen voor dit burgerinitiatief en met 

hen afspraken te maken over de te leveren tegenprestaties, in lijn met de in het voorstel 

geschetste doelstellingen en ambities; 

- de definitieve besluitvorming hierover te verbinden aan een door Hart voor Haarsteeg te 

overleggen dekkingsplan voor de aankoop en verbouwing van De Steeg. 

 

Er zijn na het raadsbesluit meerdere gesprekken geweest met Hart voor Haarsteeg, De Haarstek en 

de verantwoordelijk wethouder. Vanuit de gemeente is voor een projectmatige aanpak gekozen. Voor 

de gemeente is dit ook geen doorsnee project. In het begin moest dan ook gezocht worden naar een 

goede invulling van de gemeentelijke rol binnen het project. 

 

In het gesprek van 16 mei 2018 is gezamenlijk door De Haarstek (DH), Hart voor Haarsteeg (HvH) en 

de verantwoordelijk wethouder de algehele conclusie getrokken dat er nog onvoldoende sprake is van 

een “wij” gevoel. Het “hoger doel” van één toekomstbestendige voorziening voor Haarsteeg wordt door 

iedereen onderschreven en de intenties van de Haarstek en Hart voor Haarsteeg zijn positief. De wijze 

waarop het hoger doel wordt nagestreefd werd echter vanuit andere perspectieven (commercieel vs 

sociaal) aangevlogen. Dit had onder meer tot gevolg dat de handelingssnelheden uit elkaar kwamen 

te liggen. Gezien onderlinge verhoudingen en gevoeligheden bleek de tijd nog niet rijp om als 

gemeente te werken met één aanspreekpunt (vanuit HvH en DH samen). 

  

Om dit te doorbreken is er op 16 mei 2018 een kernteam opgestart, waarin elke partij (HvH, DH en de 

gemeente) één vertegenwoordiger heeft. Het kernteam komt wekelijks bij elkaar en vanuit dit 

kernteam wordt het initiatief geleid. Afgesproken is dat de gemeente het initiatief niet overneemt, maar 

het initiatief ondersteunt door meer structuur te brengen in het project en proces. Daarnaast verzorgt 

de gemeente ook de secretariële ondersteuning van het kernteam. 

Dit is, in positieve zin, een keerpunt in het proces gebleken. Zaken worden door deelnemers actief 

opgepakt. Dit geeft vertrouwen dat het onderwerp behandeld kan worden in de raadsvergadering van 

september. 

 



 

 

Na de opstart van het kernteam is door HvH en DH inmiddels gezamenlijk een eerste concept-

dreamstate (visie-document 2021) en een concept overeenkomsten en verschillendocument 

opgesteld. Aan de hand van deze documenten wordt nu verder gewerkt aan een definitief plan.  

 

Daarnaast heeft het kernteam een bezoek gebracht aan ‘Werkplaats De Gruyter’ om ondersteuning 

van het initiatief te bespreken. Werkplaats de Gruyter is een initiatief van de provincie Noord Brabant 

waarin studenten, ondernemers, partners en overheden samenwerken aan maatschappelijke 

initiatieven. 

 

Gezien bovenstaande ontwikkelingen is een raadsvoorstel voor de zomer niet wenselijk. 

Het kernteam vindt een goede samenwerking en het wij-gevoel te belangrijk en wil de zorgvuldigheid 

in het proces bewaren.  

 

Streven van zowel HvH, de HS en de gemeente is om na de zomer met een concreet plan terug te 
komen bij de raad. 
 
Tijdens het raadsuitstapje op 22 juni zal er een nadere toelichting worden gegeven door De Haarstek 
en Hart voor Haarsteeg. 
 

 


