Statenleden Limburg schrijven een antwoord op de vraag:

Hoe willen we de Burgertop Limburg voortzetten?
Statenleden van de Provincie Limburg mochten in een aantal schrijfsessies
meedenken om de eerste Burgertop Limburg af te ronden en gezamenlijk de
nieuwe op te starten. De belangrijkste les voor de toekomst: zorg dat de top
representatief is en voldoende divers blijft.
Een kleine rondgang bij enkele verschillende Limburgse Statenleden leert dat zij
deze les onderschrijven. Mevrouw Fischer-Otten namens 50Plus: “Je zult nog steeds
breed in de samenleving moeten kijken om daarmee ook andere groepen mensen te
betrekken, meer dan alleen de politiek geïnteresseerden. Zo creëer je nog meer
meedenkers en -voelers. De Burgertop Limburg is voeding voor mensen en het
houdt feeling met hen. Het is een mooie gedachte, maar je moet wel zorgen dat je in
contact komt met allerlei burgers, met verschillende achtergronden, denk ook vooral
aan sporters. Je kunt dan ook gaan werken met werkgroepen. Het vormt mede een
stabiele basis, belangrijk voor de toekomst.”
René van de Valk (SP): “In de verschillende schrijfsessies zagen we dat Burgertop
Limburg nog niet zo verankerd is. Het is belangrijk om dat dus wel te doen. Ook van
de do’s and dont’s hebben we geleerd en het zorgde voor de nodige discussie. We
zien dat name jongeren en volwassenen in de leeftijd van 18 tot 30 niet of nauwelijks
zijn vertegenwoordigd. Maar zij zijn wel degenen die gaan over de toekomst van
Limburg. Ook allochtonen en andere minderheden mogen meer betrokken zijn. Zij
hebben namelijk ook hun eigen wensen. Ik vind het belangrijk dat de 18
Burgeradviezen wel beklijven. Het is zonde als je er niets mee doet, dan ben je het
vertrouwen kwijt. Van uitstel komt afstel. Het is belangrijk om in een nieuw jasje
verder te gaan.”
Odin Westen (GroenLinks): “Met de Burgertop betrek je nog meer burgers. De
eerste editie was een pilot en ik vind dat je daarvan moet leren, zo miste ik
bijvoorbeeld de diversiteit. Het zijn nu vooral oude grijze mannen die meedenken
over de vraag: Limburg over tien jaar. Wil je een afspiegeling zijn van de
samenleving, dan betrek je ook meer jongeren en mensen met andere
geloofsovertuigingen zoals de islam. Een ander belangrijk onderwerp is veiligheid en
dan moet je juist moslims betrekken, maar andere groepen zoals LHBTI’ers, die
problemen ervaren als het gaat om veiligheid. We mogen ook nadenken hoe we hen
beter kunnen bereiken. Alleen een bericht in de provinciale krant volstaat niet meer.
Het inzetten van sociale media is essentieel, net als het vragen van de vele
maatschappelijke organisaties in Limburg om in de communicatie naar hun
achterban hen op te roepen mee te doen aan de Burgertop. Een voorbeeld hiervan
is het PPD (Provinciaal Platform voor Diversiteit), waarin mensen uit diverse
culturen, met diverse religies en talen samenkomen. Kun je hen één voor één
bereiken, dan krijg je volgens mij meer diversiteit bij de Burgertop Limburg.”

