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Dit verslag geeft het ontwerpproces van mijn afstudeeropdracht in het afge-
lopen jaar in chronologische volgorde weer. De verhaallijn gaat van analyse 
naar strategie tot uitvoering. Tekst en afbeeldingen zijn daarbij verweven tot 
één verhaal.

Dit project is onderdeel van de leerstoel ‘Rational Architecture’. In het kader 
van de ontwerpopgave voor een nieuw Nederlands stadhuis heb ik samen 
met tien medestudenten binnen het afstudeeratelier Authority de relatie 
tussen maatschappij en architectuur onderzocht. In dit onderzoek lag de 
focus op de manier waarop autoriteit architectonisch wordt georganiseerd 
en uitgedrukt. Hieruit is het boek ‘Authority | analyse van het stadhuis’ tot 
stand gekomen. Vervolgens heb ik mij individueel verdiept in het onderwerp 
Authority.  De resultante van dit proces is dat ik onder meer een aanpassing 
op het huidige democratisch stelsel binnen gemeentelijke besluitvoering en 
de daarbij benodigde functies poneer. De titel ‘I’ve got the power’ verwijst 
naar het idee dat iedere inwoner van een gemeente de macht en daarmee 
de verantwoordelijkheid heeft om een gemeente zo prettig en effectief mo-
gelijk te maken voor hem- of haarzelf en voor de rest van de gemeenschap. 
De maakbaarheid van de gemeente, mede ook in het licht van de devaluatie 
van betrokkenheid bij de gemeentelijke politiek, spreekt mij zeer aan. Vanuit 
deze persoonlijke interesse heb ik met veel plezier gewerkt aan dit stuk. 

Veel inspiratie!

Reinier Simons

voorwoord
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Dit project is tot stand gekomen binnen het afstudeeratelier ‘Authority’, 
waarin gezamenlijk onderzoek is verricht naar diverse bestuursgebouwen 
en gemeentehuizen. Deze analyse is een belangrijk startpunt van het pro-
ject.

Het stadhuis is binnen het stedelijk weefsel vaak gelegen op prominente 
locaties, ontworpen om culturele waarden en tradities uit te drukken. Dit 
gebeurt steeds vaker met de achterliggende gedachte om het gebouw als 
symbool van een stad of gebied te laten fungeren. 

Zeker na het vooronderzoek is gebleken dat het gemeentehuis tegenwoor-
dig een typologie in beweging is. De veranderingen binnen gemeentelijke 
processen worden veroorzaakt door een wisselend politiek en cultureel 
klimaat. Door technologische ontwikkelingen veranderen ook de dragers 
van de informatie. Dit dwingt tot het heroverwegen van de functies binnen 
het gemeentehuis. 

In de geschiedenis van het gemeentehuis als typologie hebben we ons ver-
scheidene malen op dergelijke keerpunten begeven en ook nu bevinden we 
ons in een decennium waar de functie van het gemeentehuis aan verande-
ring onderhevig is. Zeker wanneer er een aanpassing wordt gedaan in het 
politieke systeem. Er is een architectonische taak om het gemeentehuis als 
typologie te moderniseren. Dit project is de ruimtelijke en organisatorische 
vertaling van deze typologie.

Het eerste hoofdstuk betreft een theoretisch onderzoek naar de ontstaans-
geschiedenis en ontwikkeling van het democratisch stelsel, gecombineerd 
met diverse bestuursgebouwen en stadhuizen. De bijbehorende expressie 
en tektoniek zijn sterk gerelateerd aan de gedachten, bouwtechniek en 
materialen uit die tijd. Daarna richt het onderzoek zich op de verhouding 
tussen gezag (autoriteit) en de vrijheid van het individu zoals deze tot stand 
komt binnen een gemeente. Hoofdstuk één zal hier worden afgesloten met 
een strategie die sterk samenhangt met het geven van vrijheden aan de op-
vattingen van de gebruikers van een gemeentehuis. Er zal dan al een eerste 
antwoord worden geformuleerd op de onderzoeksvraag. 

Het veldwerk in het tweede hoofdstuk van dit boek geeft antwoord op de 
vraag op welke manier het gebouw een relatie aangaat met de architectoni-
sche kernwaarden van de context.

Het derde hoofdstuk gaat verder in op de thematiek van het gemeentehuis, 

inleiding
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met de mens als het belangrijkste uitgangspunt. In dit laatste hoofdstuk zal 
aan de hand van de eerder behandelde onderwerpen een voorstel worden 
gedaan voor een ontwerp van een gemeentehuis waarbij een  uiteindelijk 
antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag.

De eerste twee hoofdstukken van dit verslag zijn hierna uitgewerkt. Het 
derde hoofdstuk is niet in dit boek opgenomen, maar wordt als apart onder-
deel gepresenteerd.
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aanleiding

De aanleiding om te kiezen voor het afstudeeratelier ‘Authority’ is tweeledig 
van aard. De belangrijkste reden is dat ik binnen dit project mijn persoonlij-
ke interesse in politiek kan combineren met architectuur. De dualiteit tussen 
gemeenschappelijke gehoorzaamheid aan een autoriteit enerzijds en een 
zo groot mogelijke vrijheid voor elk individu in de samenleving anderzijds 
wordt vandaag de dag nog altijd uitgedragen door het gemeentelijke bestel.
Sinds enkele jaren stevenen we mede om budgettaire redenen af op een 
participatiesamenleving. Onder leiding van participatiekoning  Willem-Al-
exander werd duidelijk in zijn inhuldigingsrede hoezeer hem dit thema aan 
het hart ligt, toen hij betoogde dat “onze kracht niet in afzondering, maar in 
samenwerking” ligt. “Burgers die zich verantwoordelijk weten voor het alge-
meen belang en opkomen voor elkaar.”1, zoals hij het toen formuleerde. Het 
huidige kabinet sluit daarbij aan. Premier Rutte kiest voor een overheid die 
alleen doet wat ze moet doen. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid 
om initiatieven te nemen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. 
Zoals in de regeringsverklaring van Rutte I staat: “De kracht van Nederland 
zit in ieder van ons, in elke inwoner. En het is die kracht die we als kabinet 
willen mobiliseren.”2 Het is vooral een opdracht  aan gemeenten om ruimte 
en vertrouwen te geven aan burgers.
In voorliggend stuk formuleer ik mijn eigen visie op deze nieuwe participa-
tiesamenleving en daarna maak ik een vertaling naar de architectuur in de 
vorm van een gemeentehuis. Daarbij denk ik met dit afstudeerproject het 
beste mijn kwaliteiten te kunnen exposeren als architect in spe. Onder-
steund door drie uiterst verschillende architecten denk ik dat dit een goede 
voorbereiding is op de toekomstige praktijk.
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probleemstelling

Binnen de huidige maatschappij lijkt de betrokkenheid vanuit de bevolking 
bij gemeentelijke besluitvorming compleet te verdwijnen.3 De opkomst op 
gemeentelijke verkiezingsdagen daalt elk jaar en het lijkt alsof de bevolking 
zich niet wenst te verdiepen in de dagelijkse gemeentelijke processen.4 
Het besef en begrip van gemeentelijke besluiten is nagenoeg nihil. Ook 
bestaat er de tendens dat steeds meer mensen geen invloed meer denken 
te hebben en daarom de stembusgang achterwege laten.5 Hierdoor heeft 
de gemeenteraad, die verkozen is door slechts een klein percentage van de 
bevolking, haast een ‘carte blanche’ in handen om onderling besluiten te 
nemen, waardoor er een grotere afstand ontstaat tussen de bevolking en de 
gekozen volksvertegenwoordigers.6 Directe controle en feedback vanuit de 
maatschappij op besluiten vindt er in een steeds mindere mate plaats.7 De 
‘trigger’ voor mensen om zich in gemeentelijke besluitvorming te verdiepen 
lijkt te ontbreken, maar ligt dit aan de mensen zelf of aan het systeem waar-
binnen deze besluiten genomen worden?

Tevens is het vinden van informatie over de gemeenteraad, zoals notulen, 
stemmingen, de begroting en daadwerkelijke uitgaven op de meeste ge-
meentewebsites niet eenvoudig. Hoewel Nederlandse gemeenten plichtma-
tig raadsinformatie aanbieden, verschilt de vorm en wijze waarop informatie 
wordt aangeboden enorm. Het vinden van raadsinformatie is tijdrovend en 
de gemeentelijke websites zijn in veel gevallen weinig gebruiksvriende-
lijk.8 Als burgers en journalisten pas na eindeloos zoeken kunnen zien wat 
raadsleden doen, tast dat het democratisch gehalte van het lokale bestuur 
aan.9

Bovendien is het gemeentehuis vaak zo ontworpen dat het dienend is aan 
het politieke systeem. Enkele uitzonderingen daargelaten blijven de deuren 
voor de bezoeker in het hedendaags gemeentehuis voor het overgrote deel 
gesloten. Zo staat het hedendaagse gemeentehuis als een gesloten doos in 
het hart van dorp of stad. Met uitzondering van een front office en burger-
zaken heb je als bezoeker geringe toegang. Openheid en transparantie 
blijven bij woorden of worden slechts symbolisch weergegeven in de gevel.



13

doelstelling

Het doel van dit ontwerpende onderzoek is om een mogelijke benaderings-
wijze te formuleren waarbij autoriteit transparanter, besluitvorming eerlijker 
en directer, en bewustwording binnen de maatschappij groter wordt. 

Het verdiepende onderzoek naar autoriteit en neodemocratie leidt tot de 
volgende onderzoeksvraag: Welke vorm van architectuur past binnen het 
voorgestelde neodemocratisch systeem? Om deze vraag te kunnen beant-
woorden, is er een aantal deelvragen opgesteld:
_Welke politieke processen gaan plaatsvinden binnen het neodemocratisch 
systeem?
_Welke locatie is het meest geschikt voor het neodemocratisch systeem?
_Welke ruimtebehoefte ontstaat er binnen het neodemocratisch systeem? 
Bovenstaande onderzoeksvraag en deelvragen zullen beantwoord worden 
in de volgende onderzoeksopzet. 

Ten eerste wordt een theoretisch kader uiteengezet waarbij stelling wordt 
genomen in de vraag welke aanpassingen binnen het systeem van gemeen-
telijke besluitvorming kunnen leiden tot een grotere mate van participatie. 
Ten tweede worden de architectonische kernwaarden van de context uit-
eengezet. 
Ten derde worden functies binnen het programma van een gemeentehuis 
onderzocht. 
In de conclusie zal vervolgens gereflecteerd worden op het theoretisch 
kader.





hoofdstuk 1 democratie

1.1 geschiedenis en ontstaan: p. 19
1.2 huidige initiatieven rondom de participatiedemocratie: p. 23
1.3 neodemocratie: p. 31
1.4 conclusie: p. 39
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In dit onderdeel van het afstudeerverslag wordt het theoretisch kader van 
het ontwerp uiteengezet. Dit theoretisch kader richt zich op de rol van 
autoriteit binnen de gemeentelijke besluitvorming. Het primaire en over-
koepelende thema bij al deze onderdelen is “participatie”. Dit betekent dat 
het theoretisch kader zich richt op het leggen van verantwoordelijkheid 
bij burgers binnen het politieke proces. Binnen deze context worden de 
onderdelen in dit hoofdstuk belicht. Hierbij wordt ingegaan op de voorge-
schiedenis en het ontstaan van gemeentelijke autoriteit en participatie, op 
de huidige status van de almaar progressievere en aan participatie onder-
hevige gemeentelijke politiek en op de term “Neodemocratie”, waarmee een 
nieuwe vorm van gemeentelijke politieke besluitvorming wordt aangedra-
gen. Het doel van dit hoofdstuk is om de theoretische grondslag voor het 
eindontwerp te formuleren.
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geschiedenis en ontstaan

De term “participatiedemocratie” is een begrip dat tot ver terug in de ge-
schiedenis gevonden kan worden. In het oude Griekenland werd de basis 
gelegd voor dit begrip. Hierbij was, binnen de participatiedemocratie, de 
besluitvorming een proces van uitvoerig praten en consensus zoeken.10 
Brede participatie van alle betrokkenen werd gezien als de beste manier 
om de legitimiteit van collectieve besluitvorming te waarborgen. In de klas-
sieke stadstaat Athene werd, rond 500 voor Christus, het eerste democra-
tisch stelsel geïntroduceerd waar het bestuur van onderop werd geleid. In 
de Atheense democratie was er geen sprake van een kloof tussen burger 
en bestuur. Een Athener vervulde een mandaat als afgevaardigde van het 
geheel. Soevereiniteit lag bij het volk. Met de democratische hervorming 
van Cleisthenes - de grondlegger van de democratie in Athene - kon het 
Atheense volk zich op drie manieren uitdrukken: Via de Volksvergadering, 
de Raad van 500 en de Volksrechtbank.11 De volksvergadering was de 
belangrijkste. Gemiddeld kwam men om de 9 dagen op de Agora bijeen, 
waarbij alle circa 30.000 vrije mannen van Athene gelijk recht van spreken 
hadden, hoewel in de praktijk lang niet iedereen van zijn recht van vergade-
ring gebruik maakte.

Het voorbereidende orgaan van de Volksvergadering was de Raad van 500 
die plaats vond in het Bouleuterion.12 Athene was verdeeld in tien ‘stammen’ 
en die vaardigden alle 50 personen af naar het Bouleuterion. Individuen 
konden niet meer dan twee niet-aansluitende jaren dienen. Om te voorko-
men dat de Raad zich als mandaathouder ging gedragen werd het politieke 
jaar gedeeld in 10 perioden zodat iedere 35/36 dagen het presidium kon 
worden toegekend aan een volgende stam. De Raad van 500 werkte voor 
het geheel, niet voor de delen, zo was de theorie.

Aan het begin van elke Volksvergadering werden de voorstellen en adviezen 
van de Raad van 500 onderworpen aan een stemming. Dit gebeurde pu-
bliekelijk op de Agora door middel van handopsteken, eerst de ja-stemmers, 
dan de nee-stemmers.13 Was er één stem tegen, dan bleef een voorstel ter 
verdere bespreking op de agenda staan en werd er vervolgens op de Agora 
en in de verschillende stoai uitgebreid gedebatteerd. Eigenbelang-gericht 
stemgedrag werd in de kiem gesmoord door uit voorzorg de direct-belang-
hebbende niet mee te laten stemmen. Voorstellen moesten aantoonbaar in 
het algemeen belang zijn. De Volksrechtbank hield strategisch gedrag in de 
gaten en men kon via het zogeheten schervengericht (ostracisme) politieke 
leiders of generaals, die men te machtig vond, voor een bepaalde tijd uit de 
polis verbannen.14

Deze volksrechtbanken dienden als permanent tegenwicht voor overmoed 
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en overtrokken retorica, waar in de Atheense cultuur van strijd en debat 
behoefte aan was.15 Jaarlijks werden 700 roulerende burgers ingeloot voor 
de magistratuur.

Plato beschrijft in zijn Politeia de ideale, dat wil zeggen de rechtvaardige, 
maatschappij die volgens hem in harmonie is met wat goed is en waar. De 
aristocratie is in zijn opvatting de ideale staat. Deze maatschappij dient 
bestuurd te worden door diegenen, die van nature tot het goede en ware 
geneigd zijn en zich daartoe aangetrokken voelen. Deze natuurlijke aanleg 
dient in de opvoeding en vorming van de toekomstige bestuurders te wor-
den getraind en verder ontwikkeld. Het resultaat is een samenleving waarin 
alles en iedereen, met inbegrip van fundamentele functies van voedselpro-
ductie, ordehandhaving en opvoeding, zijn taak heeft en zijn plaats kent.16

Democratie bij Plato is niet veel anders dan een bestuur door een volks-
vergadering van burgers. In die tijd was de polis, de stadstaat, de entiteit 
die volgens Plato de kern vormde van het leven van een mens. Het besef 
dat een mens zonder stad maar een half mens was, leefde sterk. Vreemde-
lingen die naast de burgers in een stad woonden, waren weliswaar meer 
waard dan vrijgelatenen en zeker meer dan slaven, maar het waren even 
zeker geen burgers. Alleen burgers waren in de ogen van de Grieken vol-
waardige mensen. Zij vormden tezamen een stad en zij stelden hun leven in 
dienst van die gemeenschap.17

Voor een functioneel en duurzaam systeem - het werkte immers bijna twee 
eeuwen - kwam de Atheense democratie opvallend dicht bij de logica van 
de huidige participatiedemocratie. Hoewel niet iedere burger evenveel in 
het bestuur deelnam prevaleerde de logica van de directe democratie dui-
delijk boven die van de indirecte democratie. Hoewel niet alleen op basis 
van consensus maar ook op basis van (ruime) meerderheden werd beslo-
ten, stond de logica van uitvoerige deliberatie en integratie (op collectief 
niveau) boven de logica van snelle aggregatie van preferenties en belan-
genpolitiek (op individueel niveau).18 Stemmingen waren niet gericht op het 
vinden van het meest gesteunde deelbelang maar op het ontdekken van 
het alles overstijgende stadsbelang.



 4   10         20                 40 meterSituatie 500 - 400 v.Chr. _1:2000
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In een progressieve samenleving is het normaliter niet gebruikelijk om terug 
te grijpen naar het verleden, maar het valt niet te ontkennen dat besluitvor-
ming breed gedragen werd in de Atheense democratie.  De vraag is echter 
wel hoe participatie in de huidige maatschappij de bevolking wederom kan 
bewegen om zich met zaken die haar aangaan en een directe invloed op 
haar leefomgeving hebben te bemoeien. En hoe kan ook de gemeente, dus 
de autoriteit van de samenleving, transparanter gevolgd worden door de 
bevolking? 

Sinds het ontstaan van de participatiedemocratie is er veel veranderd in 
hoe autoriteit ingebed is in (gemeentelijke) politiek. In Nederland kent 
men sinds jaar en dag een consensusstructuur, waarin sprake is van een 
indirecte invloed van burgers op gemeentelijke besluitvorming. De consen-
susdemocratie zoals we die hebben in Nederland vindt zijn wortels in de 
‘verzuilde’ samenleving. In de besluitvorming wordt naar consensus en een 
breed draagvlak gestreefd. De volksvertegenwoordigers met verschillende 
standpunten trachten een gulden middenweg te vinden door overleg en 
het formuleren van compromissen. De basis van de consensusdemocratie 
is machtsspreiding en machtsdeling. Bestuurders moeten er samen zien 
uit te komen omdat ze afhankelijk zijn van elkaar, en als het ware tot elkaar 
zijn veroordeeld. Hoewel er bij tijd en wijle stevig wordt geklaagd over de 
‘stroperigheid’ van de besluitvorming, heeft dit politieke systeem lange tijd 
kunnen prevaleren.19 De autoriteit ligt binnen dit systeem dus bij de volks-
vertegenwoordiging.

Binnen de literatuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen majoritaire 
(aggregatieve), middels stemming en niet-majoritaire (integratieve) demo-
cratie, middels debat.20 Voor dit afstudeerverslag is met name belangrijk 
hoe democratische besluiten worden genomen. Is sprake van een aggre-
gatief proces, waarbij een eenvoudige meerderheid van 50%+1 uitein-
delijk de doorslag geeft, ook al kan dit een relatief grote minderheid met 
zich meebrengen, of is sprake van een integratief proces waarbij getracht 
wordt een zo breed mogelijke, bij voorkeur volledige, overeenstemming te 
bereiken. Daarnaast bestaat er de vraag wanneer er sprake is van directe en 
wanneer van indirecte democratie; en daarmee directe of indirecte auto-
riteit. Kortom, wie neemt de beslissingen? Kiest de gemeenschap verte-
genwoordigers die uiteindelijk de beslissingen nemen, of nemen de leden 
van de gemeenschap uiteindelijk zelf de beslissingen? Met deze gegevens 
en samen met het onderscheid tussen directe democratie versus indirecte 
democratie omschrijft Hendriks (2006) vier grondvormen van democratie: 
consensus-, pendule-, kiezers- en participatiedemocratie. 

huidige initiatieven rondom de 
participatiedemocratie
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Integratief (praten)
Consensusdemocratie
Participatiedemocratie

Indirect (representatie)
Direct (zelfbeschikking)

Aggregatief (stemmen)
Penduledemocratie
Kiezersdemocratie

afb. 4

In een penduledemocratie mag de burger eens in de zoveel tijd stemmen; 
het mandaat ligt vervolgens bij de gekozen politici.21 
In de kiezersdemocratie participeert men door zijn stem af te geven in 
volksstemmingen.22

Voor dit afstudeerverslag staat echter de vierde vorm, de participatiedemo-
cratie, centraal. In Nederland wordt in toenemende mate de participatie van 
burgers steeds gewichtiger. In de aanleiding tot dit verslag is al uitgebreid 
ingegaan op de toenemende nadruk die de politiek legt op participatie bin-
nen de gemeenschap, lees: de gemeente. Binnen dit gemeentelijke kader 
ontwikkelt zich een beweging richting een beeld van een grotere mogelijk-
heid voor de maakbaarheid van de eigen gemeente. Hierbij worden taken 
en bevoegdheden van burgers, vaak ook noodgedwongen door bezuinigen, 
uitgebreid en daarmee wordt een groot deel van de verantwoordelijkheden 
van de gemeente verschoven naar het volk. In dit kader zijn meerdere publi-
caties omtrent burgerparticipatie verschenen vanuit het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierbij worden verschillende 
vormen van burgerparticipatie geopperd, worden voorbeelden aangedragen 
en worden voor- en nadelen uiteengezet.

In het rapport Bestuur in samenhang - De bestuurlijke organisatie in Ne-
derland, wat in opdracht van het ministerie van BZK is geschreven, wordt 
uiteengezet dat steeds meer buurten op allerlei terreinen eigen initiatief 
nemen. Hierbij kan het gaan over taken die gericht zijn op groenvoorzie-
ning, sport, vrijwilligersparticipatie in openbaar vervoer, natuurbeheer et 
cetera. Dit proces loopt parallel aan de politieke besluiten en is, in essentie, 
een onderdeel van de uitvoering van bepaalde beleidskeuzes van gemeen-
ten. Hierbij faciliteert en moedigt de gemeente aan tot initiatieven. In dit 
rapport wordt gesproken over de zogenaamde “doe-democratie”, waarbij 
initiatieven vanuit (een vereniging van) burgers worden geïnitieerd.23

Wat echter ook uit dit rapport blijkt is dat deze burgerparticipatie er nog te 
weinig toe leidt dat gemeenten bij taken, die voorheen tot hun verantwoor-
delijkheid behoorden, meer gebruik gaan maken van de input die burgers 
kunnen leveren op beleid. Zoals eerder omschreven zijn de initiatieven 
veelal gericht op reeds bestaand beleid. Hierin maakt de gemeente ruimte 
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voor burgers om te participeren in de uitvoeringssfeer, maar de stap naar 
directe invloed om beleidsbepaling af te stemmen en voor te leggen aan 
de burgers van een bepaalde gemeente wordt nog niet gezet. Transparan-
tie over gemeentelijke budgetten en besluitvorming beperkt zich dus ook 
hierbij tot het beperkte aantal taken waarbinnen de gemeente ruimte laat 
voor burgerinitiatief.

In een andere publicatie die is verschenen vanuit het ministerie van BZK, 
Nederland op weg naar de burgerbegroting, wordt een vorm van burgerpar-
ticipatie beschreven die een stap verder gaat, namelijk de burgerbegroting.

Een burgerbegroting wordt in dit stuk als volgt omschreven:
“Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meeden-
ken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen. Bijvoor-
beeld van de gemeente of maatschappelijke partijen.”24

In de burgerbegroting wordt de bevolking van een gemeente gevraagd met 
een voorstel te komen voor de besteding van gelden op bepaalde terrei-
nen. Hierbij dient een intensief proces van samenwerking gerealiseerd te 
worden, waarbij een uiteindelijk collectief advies geformuleerd wordt aan 
de gemeenteraad over een deel van de gemeentelijke begroting. Dit ver-
groot de verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot inspraak van burgers bij 
gemeentelijke besluitvorming en intensiveert tevens de betrokkenheid bij 
de gemeentelijke politiek.

Het rapport beschrijft vier opbrengsten van het werken met een burgerbe-
groting:
_directe burgerparticipatie bij besluitvorming van de overheid;
_transformatie van inwoners naar actieve burgers die bewust omgaan met 
hun democratische rechten;
_transparantie in de organisatie en overheidsfinanciën, wat vriendendien-
sten en corruptie tegengaat;
_merkbare verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de infra-
structuur daarvan, bijvoorbeeld de Brede school of de huiswerkgroep.

Naast inspraak en advies over bepaalde taken en budgetten, is er binnen 
het systeem van de burgerbegroting ook meer ruimte voor burgers om pro-
jecten zelf uit te voeren. Hierbij is gebleken dat gemeenten bereid zijn om 
burgers bezoldigd uitvoerende taken te laten verrichten bij zelf geïnitieer-
de projecten. Ook hierbij wordt dus getracht om de betrokkenheid van de 
overheid bij een aantal taken te minimaliseren. Het rapport beschrijft tevens 
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dat het Marc Bloch Center in Berlijn onderzoek heeft verricht naar negen-
tien Europese steden, waar de burgerbegroting, in uiteenlopende vormen, 
is geïmplementeerd. In dit onderzoek worden de effecten van deze bur-
gerbegrotingen geanalyseerd. Uit het resultaat van dit onderzoek bleek dat 
binnen politieke bestellen die het concept van de burgerbegroting reeds 
hebben ingevoerd er een betere dienstverlening en een betere coördinatie 
zijn en dat de snelheid van procedures toeneemt.

De burgerbegroting lijkt dus vele voordelen op te leveren, mede in het licht 
van de groeiende behoefte aan meer participatie van burgers. Echter, in het 
rapport worden ook enkele beperkingen van het systeem beschreven. Zo 
blijkt dat de burgerbegroting die wordt opgevraagd slechts een zeer klein 
deel omvat van de gehele gemeentebegroting. Dit geeft aan dat de invloed 
van de burgers nog steeds beperkt blijft tot een aantal primaire en vaak ook 
banale taken die overgeheveld, of uitbesteed worden aan burgers. Daar-
naast blijkt dat binnen het deel van de gemeentebegroting waar de burgers 
een burgerbegroting voor aanleveren geen mandaat is voor de burgers om 
hierover collectief formeel te beslissen, bijvoorbeeld met een wijk. Het is 
en blijft slechts een advies dat meegenomen wordt in de besluitvorming 
van de gemeenteraad. In het rapport worden verschillende soorten van 
burgerbegrotingen gepresenteerd, waarbij de vorm die de meeste inspraak 
verschaft aan burgers nog steeds slechts resulteert in een advies. Besluit-
vorming wordt nog steeds niet meegenomen in het uiteindelijke “product” 
van de inspanningen van burgers. 

Behalve de limitaties van een burgerbegroting, blijkt uit het rapport dat de 
gemeente, naast het uiteindelijke budgetrecht, nog een aantal kerntaken 
blijft uitvoeren:

1: Volksvertegenwoordiging 
Binnen dit systeem blijft een volksvertegenwoordiging aanwezig
2: Kaderstelling
De gemeenteraad bepaalt de beleidsdomeinen en maatschappelijke vraag-
stukken die ingebed mogen worden binnen de burgerbegroting.
3: Controle
De gemeenteraad blijft een controlerende rol houden over de projecten 
die worden uitgevoerd, waarbij de kosteneffectiviteit van projecten gewaar-
borgd moet blijven. Daarnaast controleert de raad of bepaalde keuzes wel 
of niet aanslaan, waarmee de gemeenteraad de autoriteit blijft houden om 
bepaalde projecten te schrappen. 
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Wat daarnaast blijkt uit het rapport is dat burgers enerzijds en processen 
anderzijds moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om dit systeem te 
laten slagen. 

Zo wordt in het rapport beschreven dat burgers in relatie tot het maken van 
een burgerbegroting aan een bepaald beeld moeten voldoen om voldoende 
nuance en reflectie aan te brengen in hun burgerbegroting. Burgers dienen:
_afwegingen te maken;
_naar oplossingen te zoeken;
_prioriteiten te durven stellen;
_winst en ook verlies te kunnen nemen;
_bereid te zijn er samen uit te komen.

Het proces wat ten grondslag ligt aan dit systeem dient tevens laagdrempe-
lig en uitnodigend te zijn, zo wordt in het rapport beschreven. In het rapport 
blijkt tevens dat de toegankelijkheid tot het participeren reeds verhoogd 
wordt door het geven van trainingen aan jongeren over hoe om te gaan 
met de burgerbegroting (voorbeeld Berlijn-Lichtenberg). Of deze vorm van 
voorbereiding en begeleiding afdoende is voor een vorm van participatie 
die verder reikt dan dit voorbeeld, zoals de “Neodemocratie” die later in dit 
hoofdstuk beschreven wordt, is echter de vraag. 

Een andere voorwaarde die beschreven wordt in het rapport is dat de 
“bevlogenheid” van bestuurders dit proces moet voeden. Wanneer politieke 
bestuurders aan de macht komen die niet de trekker van dit proces willen 
zijn of er geen heil in zien, dan is het systeem lastig te handhaven. Hierbij 
blijkt dus ook dat de mate van inspraak die burgers kunnen hebben sterk 
afhankelijk blijft van de gevestigde politiek en de spelers hierbinnen. 

Tevens blijkt het een uitdaging om er binnen een burgerbegroting voor te 
zorgen dat de participerende burgers zich ook bekommeren om de algehe-
le status van de gemeente, in tegenstelling tot een betrokkenheid die zich 
beperkt tot de grenzen van de wijk. Ook blijkt uit het rapport dat de beslui-
ten van burgers zich veelal richten op het “hier en nu” en er een mindere 
lange-termijn visie ontstaat binnen dit systeem. Het periodieke karakter 
limiteert hiermee ook de continue betrokkenheid van burgers.

Deze randvoorwaarden laten zien dat het implementeren van een burger-
participatie-initiatief aan zeer veel eisen moet voldoen om het te laten 
slagen. De burger moet hierbij voldoende geëquipeerd zijn om gedegen 
besluiten te nemen, processen moeten hierin laagdrempelig voorzien in de 
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behoefte en het politieke apparaat moet achter het systeem blijven staan.

In een ander rapport vanuit het ministerie van BZK, Bewonersbudgetten, 
wat schuift het? - Ervaringen van gemeenteambtenaren met bewonersbud-
getten, wordt een variant van burgerparticipatie besproken waarbij burgers 
meer toegang hebben tot budgetten en ook daadwerkelijk besluiten over 
die budgetten. In dit stuk wordt het zogenaamde burgerbudget besproken, 
waarbij meer zeggenschap bij de burgers wordt gelegd. Burgers hebben 
binnen dit systeem direct budget beschikbaar voor bepaalde activiteiten 
binnen vooraf vastgestelde domeinen. Hierbij wordt het voorbeeld aange-
dragen van het vouchersysteem dat is geïmplementeerd in Amsterdam om 
burgerinitiatieven te financieren. Binnen dit systeem konden voor bepaalde 
taken waarbij het wenselijk was dat burgers deze zelf uit zouden gaan voe-
ren vouchers ingeleverd worden om budget te verkrijgen voor het initiatief 
dat de burgers op deze vlakken opperden. Het nadeel van deze opzet is 
echter dat er van tevoren nog steeds door de gemeente wordt bepaald 
welk budget beschikbaar is per wijk en dat ook de aandachtsgebieden 
vooraf vastgesteld worden door de gemeenteraad. Het systeem beperkt 
zich dus tot “probleem”-gebieden en niet tot een bredere inspraak in be-
sluitvorming en besteding van middelen. Daarnaast wordt de bewaking van 
dit systeem niet goed gewaarborgd.25

Bovenstaande initiatieven laten zien dat er binnen het gemeentelijk bestel 
wel degelijk bewegingen worden gemaakt om burgerinspraak bij gemeen-
telijke besluitvorming te vergroten. Deze initiatieven laten ook zien dat 
bepaalde voorwaarden noodzakelijk zijn om een dergelijk systeem te laten 
werken. Wat echter ook blijkt is dat veel van deze initiatieven slechts in 
beperkte mate autoriteit bij de burgers weglegt en dat inspraak daarmee 
nog gelimiteerd blijft tot een aantal aandachtsgebieden. Hiermee blijft de 
primaire autoriteit over budgetten bij de volksvertegenwoordiging binnen 
de consensusstructuur van de gemeentelijke politiek.
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Wat blijkt is dat ambities tot meer participatie reeds omgezet worden in 
concrete initiatieven vanuit het rijk, maar dat, wanneer het om daadwerke-
lijke inspraak in beleidsvoering van de gemeente gaat, burgers nog steeds 
slechts zeer beperkt hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in de eerder 
beschreven initiatieven. Het nieuwe gemeentelijk politiek systeem, de “Neo-
democratie”, gaat hierbij een stap verder om de betrokkenheid van burgers 
bij de gemeente, en daarmee de verantwoordelijkheden binnen dit proces, 
te vergroten.

De vraag die binnen de ontwikkeling van de “Neodemocratie” centraal staat 
is hoe participatie in de huidige maatschappij de bevolking wederom kan 
bewegen om zich met zaken die haar aangaan en een directe invloed op 
haar leefomgeving hebben te bemoeien. En hoe kan ook de gemeente, dus 
de autoriteit van de samenleving, binnen een nieuwe vorm transparanter 
gevolgd worden door de bevolking?

Het antwoord luidt: door de verantwoordelijkheid voor alle politieke be-
sluiten en het gehele gemeentelijke budget te leggen bij de burgers. Alle 
burgers van de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het formu-
leren van voorstellen en voor het ter stemming voorleggen van deze voor-
stellen aan de gemeentelijke bevolking, waarbij ook de gevolgen van het 
goed- danwel afkeuren van deze voorstellen op financieel en sociaal gebied 
uiteengezet worden. Na een stemming over elk voorstel is de uitkomst 
bindend en zal deze dan ook uitgevoerd worden door ervaren professionals, 
het ambtelijk apparaat en burgers zelf. In onderstaande afbeelding is te 
zien hoe dit proces verloopt.

PROBLEEM / INITIATIEF 
gemeente, inwoners

PROJECT(TEAM) ANALYSES STEMMING

uitgesproken %

feedback/debat inwoners

AANNEMEN/AFWIJZEN
toezicht uitvoering projectteam

afb. 5

Probleem/Initiatief
Het proces van de “Neodemocratie” begint bij de vaststelling van een be-
paald probleem, waar een initiatief aan kan worden gekoppeld. De burgers 
van de gemeente hebben de vrijheid om initiatieven aan te dragen voor 

neodemocratie
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problemen in de wijk, of voor gemeente-brede problemen.

Project(team)
Het burgerinitiatief wordt aangeleverd bij projectteams die in dienst zijn 
van de gemeente. Ook externe professionals kunnen betrokken worden bij 
dit team. Het aangeleverde initiatief wordt, na een check op overlap met 
eerdere of reeds uitgevoerde initiatieven, opgezet als project met ervaren 
ambtelijke mensen binnen het aandachtsgebied/functie van het initiatief.

Analyses
Door het projectteam wordt in een uniform format een analyse uitgewerkt 
over de financiële en sociale baten en lasten van het uitvoeren van het 
project en de effecten op de status van de gemeente in haar geheel. Hierbij 
wordt dus ook ingegaan op de ruimte die nog beschikbaar is binnen het 
budget voor de gehele gemeente. Dit wordt uiteindelijk omgevormd naar 
een voorstel dat voorgelegd gaat worden aan de betrokkenen.

Stemming
Wanneer de analyse is uitgewerkt tot een voorstel wordt een stemming 
georganiseerd bij de betrokken personen binnen de gemeente. Dit wordt 
zowel binnen de wijken als op het gemeentehuis gedaan. Daarnaast wordt 
op visueel vlak ook een handreiking gedaan naar de mensen, om zich effec-
tief en uniform een beeld te kunnen vormen over het voorstel. Dit betekent 
dat op locaties waar het voorstel betrekking op heeft ook een visualisatie 
van de uitwerking van het mogelijk uit te voeren project wordt voorgelegd. 
Daarnaast kan op het gemeentehuis direct contact worden gelegd met de 
betrokken personen in het projectteam. De mensen beoordelen daarbij de 
gemaakte analyse en maken een afweging of het voorstel geaccepteerd 
kan worden in het licht van de nog beschikbare financiën van de gemeente 
en de baten/lasten van het voorstel zelf. Wanneer nog veel onenigheid be-
staat over het detailniveau van het voorstel of wanneer blijkt dat er een bre-
de gedragenheid is voor een addendum op het voorstel, wordt het voorstel 
via feedback van de betrokkenen opnieuw uitgewerkt in de Analyses-fase.

Aannemen/Afwijzen
Na een definitieve stemming wordt geëvalueerd of minstens 2/3 van de 
stemmen voor of tegen het voorstel is. Indien dit niet zo is, zal wederom dis-
cussie en feedback plaatsvinden om het voorstel aan te passen. Indien er 
wel een grote meerderheid voor of tegen het voorstel is, dan is deze uitslag 
bindend en wordt het voorstel uitgevoerd, danwel verworpen. De gemeente-
lijke projectteams zullen bij een acceptatie van het voorstel de coördineren-
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de en controlerende schakel vormen bij de uitvoering.

Alle gezamenlijke voorstellen bepalen de status van de gemeente, en 
daarmee de status van de financiële en sociale welgesteldheid binnen die 
gemeente (zoals gevisualiseerd is in onderstaande afbeelding).

1

2

3

etc

ONTWIKKELING

STATUS GEMEENTE

afb. 6

Omdat alle gemeentelijke taken tot de verantwoordelijkheid van de burgers 
gaan behoren, worden ook de primaire- of kerntaken van de gemeente 
omgevormd binnen het proces. Gevestigde functies, zoals afvalverwer-
king, groenvoorziening, wegenonderhoud, subsidiering van kunst et cetera 
worden vanuit het gemeentelijk apparaat dus ook ter stemming voorge-
dragen aan de bevolking. Het is dus niet zo dat de gevestigde taken van 
de gemeente per definitie gecontinueerd zullen worden. Hetgeen echter 
wel zeker zal blijven zijn de landelijk opgelegde verplichte taken, zoals het 
verschaffen van paspoorten. Maar dit deel beperkt zich dus tot de, van-
uit landelijk perspectief, noodzakelijke administratieve basistaken van de 
gemeente. Al de overige functies staan dus ter discussie en kunnen door 
burgers (dus ook door burgers die werkzaam zijn bij de gemeente) voorge-
legd worden aan de (mede)burgers.

Tevens wordt de kloof tussen de bevolking en de gemeente in dit systeem 
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drastisch verkleind en ontstaat er een gedragen autoriteit. Dit wil zeggen 
dat, omdat alles ter stemming wordt voorgelegd en omdat naar een grote 
meerderheid wordt gezocht, de uitkomst per definitie zijn autoriteit heeft 
verdiend. Dit betekent dat de gedragenheid gewaarborgd is binnen dit sys-
teem. De maatschappij wordt ook sneller en in deze vorm van gemeentelij-
ke politiek komt er nagenoeg voor elk besluit een aparte/dynamische vorm 
van autoriteit. Autoriteit is afhankelijk van de onderbouwing van een besluit 
dat getoetst wordt bij de bevolking. In een maatschappij waarin de burgers 
steeds mondiger worden, kan hun feedback een grote invloed hebben op 
het besluitvormingsproces binnen gemeenten. Middels deze ontwikkeling 
wordt de top-down benadering vervangen door een bottom-up benade-
ring, waarin de burger initieert en terugkoppeling geeft over een voorstel. 
Vervolgens betrekt de gemeente deze terugkoppeling bij het verbeteren 
van een voorstel, zodat het proces opnieuw verandert in een top-down 
benadering.26 Deze cyclus van “terugkoppeling, verbetering en toepassen” 
zou ik willen omschrijven als het 360-graden terugkoppel model, wat als 
effect tot een wijziging in de functionaliteit van gemeentehuizen zal leiden. 
Het 360-graden (proactieve) feedback systeem zorgt ervoor dat je elkaar 
altijd blijft voeden. Bij het 360-graden systeem kan je de burger betrekken 
bij het creëren van ideeën en het tevens beoordelen ervan en dat maakt 
een bevolking proactief. 

Aan het succes van dit systeem zit wel een aantal voorwaarden verbonden:
1: Complete transparantie over besluiten en de financiële en sociale situa-
tie van de gemeente
Om het mogelijk te maken voor burgers om verantwoordelijkheid te nemen 
voor alle processen die gaan over de invulling van functies van de gemeen-
te, moet alle informatie gedeeld worden. Daarnaast moet informatie snel 
toegankelijk zijn en moet in een oogopslag te zien zijn wat de status van de 
gemeente is en hoe het aannemen of afkeuren van voorstellen een effect 
heeft op deze status. Informatie en dan met name het visueel maken van 
deze informatie is een aansporing voor mensen om zich ergens voor te 
interesseren. Desalniettemin is in de huidige vorm van politiek bedrijven het 
effect op de financiële en sociale situatie van burgers (in al haar facetten) 
niet altijd helder. Burgers zouden betrokken moeten worden bij alle afwe-
gingsfactoren van gemeentelijke besluiten, vanuit een compleet overzicht 
van de gevolgen.27 Daarom moet het mogelijk zijn voor burgers om voorstel-
len in te dienen op alle vlakken van het gemeentelijk politiek proces met 
daarbij alle informatie die het betreft.

Het implementeren van informatie- en communicatietechnologie in 
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gemeenten is het laatste decennium explosief gestegen.28 Dit is gunstig 
gebleken voor de administratieve dienstverlening maar heeft niet geleid tot 
een grotere betrokkenheid binnen gemeentelijke besluitvorming. De wer-
kelijke digitale revolutie is het visueel maken van ontwikkelingen binnen de 
gemeente en dat overbrengen op haar inwoners. Bij wijze van experiment 
zouden visies, cijfers en openstaande besluiten in de vorm van analyses 
visueel kunnen worden gemaakt op locatie of op een object centraal ge-
plaatst binnen de gemeente. Een analyse die wordt uitgevoerd betreffende 
een voorstel of initiatief is niet ‘alleen maar’ een financiële afweging van 
kosten en baten, maar bevat ook een indicatie van de sociale gevolgen, een 
globaal ontwerp van de doelsituatie, de effecten op de gemeenschap en 
een aanpak voor uitvoering en invoering. Actuele informatie wordt door de 
gemeente real-time verstrekt. Hierdoor kan de burger participeren op een 
meer proactieve manier door de mogelijkheid om zich te mengen in open-
staande besluitvorming met de volledige achtergrond. Voorstellen kunnen 
op die manier rekenen op meer gedragenheid vanuit een wijk of gebied. Dit 
werkt alleen als er complete transparantie van gemeenten bestaat over de 
voor- en nadelen van het doorvoeren van besluiten.

Een en ander zorgt voor een situatie waarin de bevolking directer aangezet 
wordt om zich te verdiepen in gemeentelijke besluiten en waarin bovendien 
een zeker evenwicht tussen autoriteit en gehoorzaamheid ontstaat. In die 
situatie krijgt een gemeentehuis de rol om de inwoners compleet transpa-
rant te voorzien van de (financiële) status van de gemeente.29 Denk hierbij, 
naast de status van lopende voorstellen, aan grondprijs, huizenprijzen, 
belastingen, et cetera. Door op dit niveau de status van de gemeente te 
delen worden de inwoners aangespoord om vanuit hun eigen situatie ook 
na te denken over de lange termijngevolgen van het gemeentelijk besluit-
vormingsproces (vanuit een grotere betrokkenheid en sturingsmogelijkheid 
van de bevolking, ziet zij directer de ontwikkeling en het effect van haar 
beslissingen op bijvoorbeeld huizenprijzen, gezondheidszorg of gemeente-
lijke belastingen, en kan zij daar vervolgens weer op inspelen).

2: Aangepaste rol van het bestuurlijke apparaat
De bestuursvorm op gemeentelijk niveau zal een ander karakter krijgen 
binnen dit nieuwe democratische systeem. De, voorheen, volksverte-
genwoordiging zal veranderen in een uitvoerend ambtelijk apparaat dat, 
naast het uitwerken van gemeentelijke initiatieven naar analyses, ook een 
controlerende en coördinerende rol zal gaan innemen. Het zorgt voor de 
informatievoorziening in het kader van voorstellen. Een verandering in de 
bestuursvorm op gemeentelijk niveau is noodzakelijk voor een toename van 
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het participatieniveau binnen een gemeenschap. Enkele voorwaarden waar-
aan voldaan moet worden om een goed politiek klimaat voor de proactieve 
burger te ontwikkelen zijn de volgende:

_Gemeenten geven de inwoners volledige zeggenschap over wat er in hun 
wijk gebeurt. Wat de inwoners beslissen is bindend. Hierdoor verdwijnt en 
vervaagt de functie die politieke partijen innemen en zouden deze politieke 
partijen kunnen komen te vervallen. 

_Hetgeen hiervoor in de plaats komt is een uitvoerend ambtelijk bestel. 
Met uitvoerend wordt bedoeld dat het ambtelijk apparaat dienend is aan de 
inwoners en hun initiatieven. Wanneer een inwoner een probleem (initiatief) 
signaleert is het aan de gemeente en de inwoner om hierbij een passende 
oplossing te vinden die wordt verwerkt in een analyse. Daarbij geeft het 
ambtelijk apparaat openheid van zaken en presenteert het het complete 
plaatje van afwegingen over de gehele linie. Zowel financiële en sociale 
afwegingen als overige consequenties van het uitvoeren van een bepaald 
project worden daarbij op een rijtje gezet en gekwantificeerd. De gemeente 
legt deze analyse voor aan haar inwoners, die daar vervolgens over beslis-
sen. 

Binnen deze vorm van democratie wordt informatie direct verkrijgbaar en 
zal achterkamertjespolitiek niet meer voor kunnen komen door het verdwij-
nen van de politieke partijen. Gunsten van politieke partijen over en weer 
en het vormen van een coalitie zijn hierbij ook verleden tijd. De volledige 
status van zowel projecten die voortvloeien uit burgerinitiatieven als de 
bredere, high-level status van de gemeente worden volledig transparant 
en real-time gedeeld. Hiermee wordt de participatiegraad van mensen ver-
hoogd en zal de directe verantwoordelijkheid die burgers hiermee dragen 
een positieve uitwerking hebben op zelfvertegenwoordiging die zij ten-
toonspreiden binnen een gemeenschap. Dit is immers de essentie van een 
gemeente; het creëren van een gemeenschap die een equilibrium bereikt 
vanuit haar eigen overtuigingen. Het bestuurssysteem van volksvertegen-
woordigers verdwijnt hiermee en dat zorgt voor een transparanter ge-
meentelijk politiek systeem, waarna de inwoners actief en volledig in staat 
worden gesteld om initiatieven, en de daarmee gepaard gaande verant-
woordelijkheid, te vertalen naar een eerlijker en breder gedragen utilisatie 
van overheidsgelden voor de gemeenschap. 

Door de verantwoordelijkheid voor alle gemeentelijke besluiten bij de 
burgers te leggen wordt een situatie gecreëerd waarin burgers hun po-



37

litieke verantwoordelijkheid wel moeten nemen. Wanneer voorstellen na 
een stemming uitgevoerd gaan worden heeft dit immers direct effect op 
de leefomgeving van de burgers. Wanneer hier ongewenste resultaten uit 
voortvloeien voor een deel van de burgers die niet hebben geparticipeerd 
bij de voorstellen, dan zal hier een zelfregulerend systeem ontstaan, waarbij 
betrokkenheid en participatie vanzelf ingebed worden. Door dit continue 
proces wordt de lange-termijnvisie van plannen een belangrijk aspect in de 
beoordeling van voorstellen.

Met deze nieuwe vorm van gemeentelijke democratie wordt de participa-
tiedemocratie uitgebreid tot een zeer pure vorm van absolute inspraak. 
Volledige verantwoordelijkheid, volledige autoriteit en een systeem dat 
faciliterend is voor dit proces.
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De noodzaak voor een nieuw gemeentelijk politiek besturingssysteem waar-
in participatie centraal staat wordt steeds groter. Daarnaast is de moge-
lijkheid tot inspraak en de transparantie van gemeenten niet toereikend. 
Lopende initiatieven rondom burgerparticipatie beperken zich tot slechts 
enkele terreinen en informatie over de bredere gemeentelijke processen en 
besluitvorming is moeilijk te vinden. Dit systeem is niet meer afdoende voor 
de essentiële besluiten die een gemeente neemt. Een grotere participatie 
van inwoners is noodzakelijk. 

In de literatuur wordt veel geschreven over de verschillende vormen van 
democratie. De participatiedemocratie vindt zijn oorsprong in het oude 
Griekenland. De indirecte vorm van democratie die in Nederland gehan-
teerd wordt is die van een consensusstructuur, waarbij volksvertegenwoor-
digers streven naar een breed draagvlak voor een besluit. Dit systeem dient 
op gemeentelijk niveau, gezien de negatieve ontwikkelingen op het vlak van 
betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke politiek en de wens van de 
politiek voor meer participatie, omgevormd te worden naar een systeem dat 
meer, of zelfs absolute, participatie van inwoners mogelijk maakt. De oude 
Grieken pasten een participatiedemocratie toe, waarbij “alle” burgers actief 
betrokken werden bij besluitvorming. Ook toen bleek al dat deze directe 
vorm van betrokkenheid tot een beter gedragen en gedegen besluitvorming 
leidde. 

Deze oude vorm van participatiedemocratie wordt vernieuwd in het nieuwe 
gemeentelijk politiek systeem dat in dit onderdeel van het afstudeerverslag 
gepresenteerd is. Binnen dit systeem worden inwoners directer betrokken 
bij lopende besluitvorming, en dus niet na de besluitvorming. Daarnaast 
wordt complete en uniforme informatie verschaft, op een zeer toegankelijke 
wijze, om burgers in staat te stellen zich te mengen in politieke besluit-
vorming. Hierbij worden de directe financiële en sociale gevolgen voor 
gemeenschappen binnen de gemeente uiteengezet in analyses, waarna 
deze worden voorgelegd in stemmingen onder de inwoners van de ge-
meente. Het besluit dat de inwoners nemen is bindend en wordt uitgevoerd. 
Het gemeentelijk bestel van partijen zal verdwijnen en zal veranderen naar 
een projectmatig, uitvoerend ambtelijk apparaat. Daarnaast kunnen inwo-
ners, naast de initiatieven die de gemeente/ambtelijke apparaat wenst voor 
te leggen aan de burgers, zelf plannen indienen die dan ook uitgewerkt 
worden in projecten en analyses door het uitvoerend ambtelijk apparaat. 
De aansturing van de ambtenaren wordt gedaan vanuit een vast bestuur 
bestaande uit professionals, te vergelijken met het college van burgemees-
ter en wethouders. De aard van de gemeentelijke taken verandert dus 

conclusie
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van beslissend naar faciliterend. Nadat initiatieven binnen een project zijn 
uitgewerkt in gekwantificeerde analyses worden ze in stemming gebracht, 
die niet alleen op een centrale plaats bij het gemeentehuis wordt voorge-
legd, maar, in deze sterk gedigitaliseerde samenleving, ook op de locatie 
in kwestie in digitale vorm gepresenteerd kan worden. Real-time informatie 
op compleet gemeentelijk niveau en op projectniveau zorgt hierbij voor 
een gedegen afweging voor de inwoner, die dus zelf direct verantwoorde-
lijk is en informatie in zal willen winnen over lopende stemmingen. Ook bij 
het voorleggen van voorstellen zal input en feedback van de inwoners en 
uitvoerders/initiatiefnemers verwerkt worden om besluiten aan te scher-
pen. Daarnaast is er ruimte voor debat wanneer daar vanuit de inwoners 
behoefte aan is.

Dit zorgt voor een breed gedragen autoriteit en democratie, waarbij de 
participatie hoog is, volledige transparantie ontstaat en de verantwoorde-
lijkheid voor de nuttige besteding van overheidsgelden bij de inwoners zelf 
ligt, die hier ook naar moeten handelen. Wanneer volledig voldaan wordt 
aan de nodige voorwaarden van dit systeem, zal dit zorgen voor een eerlij-
ke, flexibele en participerende gemeente, die als voorbeeld kan dienen voor 
alle gemeenten in Nederland. Het ontwerp van een gemeentehuis en de 
locatie moeten dus faciliterend en dienend zijn aan dit systeem.
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hoofdstuk 2 Almere



Almere



Oppervlakte: 248,8 km2

_land: 129.6 km2

_water: 199.2 km2

Bevolking: 196.290 (2014, bron: CBS)
Provincie: Flevoland
Belangrijkste stadsdeel: Almere Stad
Burgemeester: Annemarie Jorritsma (VVD)
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In dit onderdeel van het afstudeerverslag zijn de architectonische kern-
waarden van de context uiteengezet. De context voor het eindontwerp is 
gelegen in de stad Almere. In dit onderdeel wordt ingegaan op de historie, 
ruimtelijke structuren en postmodernistische montagecultuur van Almere. 

De keuze om de stad Almere als locatie te kiezen ligt in de exemplarische 
situatie die zich daar voordoet in relatie tot de dalende interesse van men-
sen in de gemeentelijke politiek.  
De jonge stad Almere is een gemeente waar minder dan de helft van de 
stemgerechtigden zijn stem uitbracht tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2014. Dit was een daling van 10 procent ten opzichte van 4 
jaar ervoor. Ter referentie, landelijk gezien vond tijdens deze verkiezingen 
gemiddeld 53,8 procent van het electoraat zijn weg naar de stembus. 
Alhoewel dit geen enorm verschil lijkt te betreffen, de sterke daling van 
10 procent over 4 jaar spreekt boekdelen. Bovendien is Almere een zeer 
jonge stad, wat een zekere wispelturigheid, of, positiever geformuleerd, een 
bepaalde mate van flexibiliteit met zich meebrengt. Deze flexibiliteit vertaalt 
zich ook naar de architectonische kenmerken van de stad, zoals hieronder 
zal blijken. Daarom acht ik Almere als de ideale context om de “Neodemo-
cratie” te introduceren.



48

2
.1

 A
lm

er
e 

_h
is

to
ri

sc
he

 c
on

te
xt



49

historische context

In vele steden en dorpen is het huidige centrum een gevolg van eeuwen-
lange opeenvolging van grote en kleine aanpassingen. Dit proces van 
aanpassing en ontwikkeling is voor de jonge stad Almere pas onlangs 
begonnen. De historische context van Almere kan dan ook logischerwijs als 
flinterdun worden bestempeld.
Almere is in 4 decennia uitgegroeid tot een stad met bijna 200.000 
inwoners. De stad en gemeente, in de Nederlandse provincie Flevoland, 
grenst aan de gemeenten Lelystad en Zeewolde. Tevens ligt Almere aan het 
Gooimeer, IJmeer en Markermeer. Vanaf het eerste studierapport ‘Verken-
ning’ (1970) zou Almere worden opgezet als meerkernige stad. Dit beleid 
is gedeeltelijk losgelaten. Almere Buiten en Almere Stad zijn via de buurt 
Tussen De Vaarten aan elkaar gegroeid. Almere Stad vormt de grootste 
wijk van Almere; met ruim 100.000 inwoners vormt het een stad op zich te 
midden van de andere wijken. Het functionele en geografische midden van 
Almere Stad is Almere centrum. 
Als nieuwe stad in de polder heeft Almere vooral naam gemaakt met haar 
woningbouw. In 1976 zijn de eerste woningen opgeleverd en sindsdien 
geldt de stad als overloopgebied voor Amsterdam, Utrecht en het Gooi. 
Betaalbaar en comfortabel wonen in een groene omgeving zijn de speer-
punten van Almere. De keerzijde is dat de stad het imago heeft van een 
slaapstad zonder identiteit. 
Vanwege haar ontstaansgeschiedenis neemt Almere een bijzondere positie 
in binnen de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en stedenbouw. 
De verschillende tijdsperiodes en stijlkenmerken zijn duidelijk aan te wijzen, 
elke periode kent haar eigen bijzondere momenten. 
Mede door de nadruk op het wonen vormt de stad als het ware een staal-
kaart van stedenbouwkundige concepten van de laatste decennia. De stad 
heeft altijd voldoende ruimte voor nieuwe ontwikkeling gehad.  
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afb. 8 _ongedateerde schets van de groenstructuren en waterpartijen in Almere (tekening Teun Koolhaas)

afb. 9 _structuurschets voor Almere door Teun Koolhaas, 1974-1975
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afb. 10 _het Projektburo Almere in het Smedinghuis

afb. 11 _eerste inwoners van Almere, Henk en Lia de Clerk, ontvangen van minister W.Th.E. Westerterp van Verkeer en 
Waterstaat, de sleutels van hun woning in de Schoolwerf in Almere Haven.
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Almere Stad 1981



Almere Stad 1989
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Almere Stad 2000



Almere Stad 2006
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beeld essay
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Situatie Almere 2011 _1:25000
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CAMPUS A

Urban Entertainment Centre B

The Wave C

De Sfinx Almere D

Hardglas E

Kasteel Almere F

Klein India G

Rode Donders H

50 125       250               500 meter
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CAMPUS
De Realiteit
Prof. Han Slawik Architect
1988 - 1992

afb. 18 _A
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Urban Entertainment Centre
Brouwerstraat/Koetsierbaan
Alsop Architects
2002 - 2004

afb. 19 _B
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The Wave
Koetsierbaan
René van Zuur Architekten
2003 - 2004

afb. 20 _C
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De Sfinx Almere
De Binderij
19 Het Atelier architecten
2003

afb. 21 _D
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Hardglas
De Fantasie
Jan Benthem
1982

afb. 22 _E
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Kasteel Almere
Oude Waterlandseweg
Penta Architecten
2000 -

afb. 23 _F
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Klein India
Hennahof
DOK Architecten
1996

afb. 24 _G
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Rode Donders
Pastelweg
DOK Architecten
1994 - 1998

afb. 25 _H
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In deze paragraaf wordt de beeld-identiteit van de jonge stad Almere 
uiteengezet. Almere heeft wegens het ontbreken aan historie beeldcultuur 
geïmporteerd. Met alle positieve en negatieve gevolgen van dien. Daarmee 
komt Almere erg sterk in de buurt van een postmodernistisch model. In 
deze paragraaf wordt ingegaan op dit onderwerp. 

het verlangen naar een imago
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Carte blanche
De stad Almere heeft niet een door de geschiedenis gevormde culturele 
infrastructuur. Het ontbreekt Almere aan historie en cultuur, die normaliter 
bepalen hoe de architectuur in een stad eruit ziet en waaraan de architec-
tuur kan worden getoetst. Dit hoeft echter niet problematisch te zijn. Het 
ontbreken van deze elementen kan juist ruimte geven voor architectonische 
experimenten. Architecten en stedenbouwers hadden in Flevoland een car-
te blanche in handen, waarin ze vrij waren van enige barrières.30 Alles was 
mogelijk omdat er niets was. In de stad zonder verleden, zal het eigen ma-
ken van architectuur worden bepaald door een toevallige aanleiding. Hoe 
anders is dat in steden met een geschiedenis, waar vanuit een bepaalde 
stijl of in vele gevallen elementen uit het stedelijk weefsel worden gebruikt 
voor de architectonische doorontwikkeling. Nieuwe vormen komen normali-
ter immers tot stand door het verzamelen van bestaande structuren. 
Het is voor een nieuwe stad ook haast onmogelijk om eenzelfde culturele 
lijn te volgen. De stad kan zich immers aan alles en aan niets aanpassen. 
Van continuïteit in vormgevende principes is in Almere geen sprake. Vele 
projecten in het stadscentrum, maar ook in de overige wijken, beginnen 
telkens met een carte blanche.

Samenvattend is de bebouwing in de nieuwe stad niet gebonden aan één 
stijl of beeldtaal. Het ontbreken van context maakt het mogelijk om te expe-
rimenteren in het stedelijk weefsel. 

Contextloosheid
De gevolgen van het ontbreken van een context binnen Almere op de 
architectuur zijn waarneembaar in de wooncultuur. Door de toestroom van 
nieuwe bewoners was huisvesting de primaire taak geworden voor een 
architect die werkzaam was in Almere.
De in 1982, 1986 en 2006 gebouwde straten De Fantasie, De Realiteit en 
De Eenvoud. Drie ontwerpwedstrijden met het thema “ongewoon wonen” 
waarmee bouwgrond, percelen van ca. 20x20 m, kon worden gewonnen. 
Door hun opzet boden de prijsvragen gelegenheid tot de meest vrije ont-
werpen. Het straatbeeld werd gevormd door containers, een zeiltoren, een 
steigerhut en een vogelhuis. Ongewoon wonen werd door de architecten 
vertaald in beeld-identiteit die niet geassocieerd wordt met wonen.
Zo ook in de eerste woningen van Almere-Haven die gepositioneerd ston-
den aan een kunstmatige gracht. De daarbij toegepaste ornamenten verwe-
zen naar Amsterdamse grachtenpanden.31 Met de keuze voor deze beeld-
taal, mede bepaald door de positionering aan het water, werd gerefereerd 
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aan een kenmerkend beeld in een omgeving waarvan je dit niet direct zou 
verwachten. De programmatische organisatie van een grachtenpand strookt 
niet direct met de nieuwerwetse woonwensen van de stadsmens. Het blijft 
bij een beeld dat wordt geschetst in de gevel, maar het is tekenend dat de 
Amsterdamse beeld-identiteit meeverhuist naar Almere.
In de jaren die volgen wordt het lukraak toekennen van stijlen in nieuw-
bouwwijken en individuele woningen een veelvoorkomend thema.
De woonprojecten Klein India (1996), Towerhouses (1996-1998), Rode 
Donders (1994 – 1998) en The Wave (2003 – 2004) zijn voorbeelden van 
de verdere uitrol van experimentele ontwerpen binnen gebouwen met een 
woonfunctie. Klein India tracht een aaneengeschakeld geheel van enkele 
rijtjeswoningen te laten zien als de Taj Mahal, waarin de bovenste verdie-
ping omsloten is door een metalen kraag die de gedachte aan een paleis 
moet oproepen. Het project Towerhouses laat woningen zien die in de 
vorm van gele torens achtereenvolgens worden beschreven met het motto 
“een kasteel voor iedereen”. De Rode Donders laat een beeld zien van flats 
in felrode kleur, die geïnspireerd zijn op de silo’s in de polder. The Wave is 
eveneens een flat die met een experimentele vorm de woonfunctie vorm-
geeft, door de buitengevel op te bouwen met schubben-achtige overlap-
pende gedeelten, waardoor het lijkt alsof woningen uitschuifbaar zijn. Deze 
voorbeelden laten opnieuw zien dat Almere in de architectuur betreffende 
de woonfunctie een breed spectrum aan avant-gardistische architectuur 
laat zien, die vaak slechts in beperkte mate refereert aan de context, en aan 
de functie, van het gebouw.

Samenvattend, het gevelbeeld van woningen in Almere refereert aan beel-
den die zijn losgekoppeld van de programmatische organisatie achter de 
gevel. De beelden die worden opgeroepen, benadrukken een werkelijkheid 
buiten het eigen programma. Zo strandt een poging om het wonen opnieuw 
uit te vinden in programmaloze architectuur. Immers hoe moet men wonen 
in een zeiltoren? En waarom ziet een woning eruit als een pakhuis? Het 
opnieuw uitvinden van wonen doet men niet alleen door het exterieur aan 
te pakken. Ook de manier van wonen, de functies van het gebouw, moeten 
onder de loep worden genomen. 

Hetzelfde als bij de wooncultuur, wordt ook architectuur die een andere 
functie vervult dan de woonfunctie aangepakt. Bestaande beelden worden 
vanuit een andere context toegepast op plaatsen in Almere. Een uitgebrei-
de reeks van thema’s komt voorbij wanneer de nieuwe vormen in Almere 
bekeken worden. Het Urban Entertainment Centre (2002-2004) is een 
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popzaal die gevormd is als een blob, opgebouwd uit zinken platen. Andere 
voorbeelden zijn een Frans kasteel, een sfinx die een hotel en een kantoor-
pand vermommen. 

Deze voorbeelden worden moeilijk opgenomen in hun omgeving en zijn 
ook niet representatief voor de functie die ze uitoefenen.32 Daarvoor zijn ze 
te apart in het licht van de originele functie die zij vervullen. Het roept de 
vraag op of het afstemmen van architectuur op de context nog zin heeft in 
een nieuwe stad. Het gebouw staat op zichzelf en heeft geen wisselwerking 
met de omgeving meer nodig. Maar welke gevolgen heeft dit contextloze 
denken?

De vervreemdheid van de rest van de omgeving kan op zichzelf een defi-
niërend effect hebben op de architectuur. De hoeveelheid aan beelden die 
architectuur in Almere heeft voorgebracht maakt duidelijk dat het verlangen 
naar een imago groot is. 

Representatie tegenover werkelijkheid 
Objecten die vanuit een andere context in een nieuwe worden geplaatst 
krijgen daarmee een andere betekenis. Contextloze objecten halen expres-
sie uit het vervreemden van de omgeving. De gevels van de jonge stad 
refereren aan beelden buiten haar eigen werkelijkheid, los van het program-
ma en de functie.
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bestaande ruimtelijke structuren

In deze paragraaf wordt het contextueel kader van het plangebied uiteen-
gezet. Dit contextueel kader richt zich op het gebied Almere centrum. 
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Almere Stad

zakencentrum 
stadscentrum 
schipperplein 

stadhuis-ziekenhuis 
het gebogen maaiveld 

Ruimtelijke structuur
In de ruimtelijke structuur van het stadscentrum zijn vijf deelgebieden te 
onderscheiden. Het oudste gedeelte bestaat uit gesloten bouwblokken, 
geordend in een rechthoekig grid. De zone stadhuis – ziekenhuis heeft een 
soortgelijke structuur, alleen hebben de bouwblokken hier een veel grotere 
maat. De vorm van de openbare ruimte wordt bepaald door de wanden van 
de bebouwing.
Het Gebogen Maaiveld heeft een afwijkende opzet. De bouwblokken zijn 
gedraaid, en er is hier geen sprake van een grid. De openbare ruimtes ver-
wijden en vernauwen zich.
Het gedeelte rond het hotel en het Schipperplein wordt gekenmerkt door 
bebouwing die vrij in de ruimte staat. De gebouwen zijn objecten waardoor 
het mogelijk is om langs alle zijden te lopen. Overeenkomstig is de opzet in 
het zakencentrum ten noorden van het station. Ook hier staan de gebouwen 
vrij in de ruimte.33



10  25        50                100 meterSituatie _1:5000



78

2
.4

 A
lm

er
e 

_b
es

ta
an

de
 r

ui
m

te
lij

ke
 s

tr
uc

tu
re

n

Almere Stad

locatie aanwezig individu 

(gemeten door observatie op 22.07.14 tussen 12:00 - 16:00)

Dichtheid
Het stadscentrum van Almere heeft door het winkelende publiek in ver-
gelijking met de overige wijken een hoge dichtheid. Met name rond het 
treinstation Almere Centrum en het Busplein is er een verhoogde concen-
tratie. Verbindende elementen zoals het Stationsplein en de Stationsstraat 
hebben dezelfde hoge dichtheid. Verder is een hoge concentratie waar te 
nemen in de buurt van het busstation aan het Stadhuisplein en rond de 
bibliotheek. Het Stadhuisplein fungeert als knooppunt, hier is de grootste 
samenkomst en dichtheid waargenomen.
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Almere Stad

bushalte 
parkeerplaats 

parkeergarage 

Parkeren
In de verdere ontwikkeling van het stedelijk centrum is het gebruiksgemak 
van de auto centraal komen te staan met de aanleg van het Gebogen Maai-
veld in het centrum. Het programma schreef voor dat onder dit gebied een 
parkeergarage met maar liefst 4500 parkeerplaatsen moest worden gesi-
tueerd. Het voornemen dat 40 jaar geleden heerste was om te investeren 
in openbaar vervoer. Met de nieuwe plannen lijkt dit voornemen voorgoed 
teniet te zijn gedaan.
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Almere Stad

groen 
bomen  

Groen
Groenzones vormen de verbindende elementen tussen verschillende wij-
ken. Openbaar groen is in het stadscentrum beperkt gebleven tot de dreven 
(Landdrostdreef, Spoordreef en Stadhuispromenade/Wandellaan).
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Almere Stad

<9 
9-15 

15-24 
>24 

Hoogbouw
In het stadscentrum is hoogbouw toegestaan in vier zones: het Schipper-
plein, het Gebogen Maaiveld, stadhuis – ziekenhuis en het zakencentrum.
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Almere centrum wordt begrensd 
door twee parken (Hanny Schaft-
park, Doctor J.m. den Uylpark) en 
het Weerwater. Beide parken zijn 
met het Weerwater verbonden via 
watergangen met recreatieve oe-
vers (Olstgracht, Stadswetering).

Ontsluitingsstructuur
Aan de buitenzijde van het stads-
centrum, parallel aan de watergan-
gen (Olstgracht, Stadswetering), 
wordt het stadscentrum ontsloten 
door het ‘dreven’-systeem (Land-
drostdreef, Spoordreef) van Almere. 
Achter het station worden beide 
dreven met elkaar verbonden. Zij 
vormen samen de hoofdas voor de 
ontsluiting van het stadscentrum.
Een belangrijke levensader van 
Almere is de A6 samen met de 
A27. Deze snelwegen zijn voor het 
gemotoriseerde vervoer de verbin-
ding met de rest van de Randstad.



87

Continuïteit stadsweefsel 
De verbinding met de omgeving 
wordt gemaakt door de continuïteit 
van het stadsweefsel. De blokstruc-
tuur wordt over de watergangen 
doorgezet aan de oost en westkant 
van het stadscentrum.

Zwaartepunten
Routes leiden naar bijzondere 
openbare ruimten, gesteund door 
inrichting en bebouwing. Focus-
punten worden verbonden met 
het water, het stadscentrum wordt 
daardoor verlengd en gekoppeld 
aan de omgeving. 
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Conclusie ruimtelijke structuren

Een veelbesproken onderwerp binnen het plangebied is de openbare 
ruimte in het stadscentrum. Eén belangrijk voorbeeld van zo’n openbare 
ruimte is het gebied Gebogen Maaiveld. Het blijkt dat de bezoekers aan dit 
gebied slechts korte perioden blijven en zich vaak snel in en uit het gebied 
begeven. De belangrijkste reden hiervoor is de beperkte belevingswaarde 
die het gebied oproept.34 Desalniettemin blijkt dat de ruimtelijke structu-
ren rondom dit gebied wel degelijk faciliterend zijn in makkelijke toegang 
van mensen en het bewegingsgemak binnen het gebied. Daarnaast vormt 
dit gebied een zwaartepunt binnen Almere Centrum en grenst het huidige 
stadhuis aan dit gebied. Het is echter wel van belang dat de bezoeker het 
openbare gebied als verblijfsgebied gaat beschouwen.
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conclusie

Zoals in dit hoofdstuk van het afstudeerverslag is omschreven ontbreekt 
het Almere aan een historische context. De stad is immers slechts enkele 
decennia jong. Daarnaast blijkt dat de ambitie omtrent openbare ruimten 
nog niet gerealiseerd kan worden. De openbare ruimten hebben een sterk 
gebrek aan belevingswaarde. Een interessante open ruimte is daarbij het 
gebied Gebogen Maaiveld, omdat dit een zwaartepunt betreft voor de con-
centratie en route binnen Almere. 

Het gebrek aan historie en cultuur, en het daarmee samenhangende gebrek 
aan een overeenkomstig beeld in de architectuur, heeft geresulteerd in een 
aantal pogingen tot het verkrijgen van inzicht. Daarbij zijn vele experimente-
le projecten opgestart, die hebben geresulteerd in een uiteenlopend palet 
aan ontwerpen. Binnen het experimentele karakter van dit type architectuur 
wordt vaak voorbijgegaan aan het constructieve en functionele doel van het 
gebouw. De leidraad lijkt het voldoen aan bepaalde, sterk uitlopende, exte-
rieure thematiek. Tevens zijn bestaande gebouwen, bij wijze van experiment, 
omgedoopt tot een kunstwerk, terwijl de ‘oude’ functie van deze gebouwen 
nog vers in het geheugen staat bij de bewoners die blootgesteld worden 
aan deze probeersels. In de radeloze zoektocht naar een imago dreigt Al-
mere door experimentele architectuur een karikatuur van zichzelf te worden. 

In het ontwerp dat in dit afstudeerverslag gepresenteerd wordt, is gebroken 
met de thematische ontwerpen van de stad Almere en de complete ver-
vreemding van de functie die binnen het gebouw vervuld wordt. Exterieur 
en interieur moeten weer een symbiose vormen, waarin het één het ander 
versterkt. De functie die vervuld wordt binnen het ontwerp en de ruimten 
die daarvoor gewenst zijn dienen gefaciliteerd te worden door het exteri-
eur. Op deze manier kan het nieuwe gemeentehuis een voedingsbodem 
zijn voor het doorbreken van het contextloze karakter van Almere, waarbij 
daarnaast de openbare ruimte weer belevingswaarde krijgt door de nieuwe 
interactieve functie, namelijk de “Neodemocratie”.
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