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Enschede, 5 juni 2018

Aan de leden van de gemeenteraad en het College van B&W van

Geachte raadsleden, Collegeleden,

Mogen wij ons even aan u voorstellen!

Wij zijn de Twentse Noabers. Een groep actieve, bij de samenleving in Twente betrokken burgers.
Wij hebben ons georganiseerd in de Cooperatie Twentse Noabers. Deze coöperatie werkt op basis
van vertrouwen, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Wij voelen ons
met elkaar verbonden omdat wij allen een nieuwe manier van samenleven in Twente nastreven. Wij
hebben een Twentse samenleving voor ogen waarin de lijnen tussen burgers en bestuur nog korter
worden dan ze nu zijn en waarin meer ruimte komt voor initiatieven en acties van (groepen) burgers
op allerlei thema's en schaalniveaus. Die initiatieven zijn nu al gaande in diverse Twentse
gemeenten. In onze cooperatie delen wij onze kennis en vaardigheden op het gebied van
burgerinitiatieven en helpen wij elkaar om genomen initiatieven tot een succes te maken. Voor
nadere info en/of contact: www.twentsenoabers.ni

U bent onlangs gestart met uw gemeenteraadswerk in een nieuwe samenstelling. En er zijn nieuwe
Colleges van B&W (op komst). Wij wensen u veel succes toe met het uitvoeren van die cruciale
taken. Des te meer cruciaal omdat het Rijk veel taken heeft neergelegd bij gemeenten. Dat is op
zich goed; de gemeentelijke bestuurslaag staat het dichtst bij de burgers.

Maar het kan en moet nog beter!

Wij, Twentse Noabers zijn er van overtuigd dat de belangrijke opgaven waar Twente nu staat en
nog komt te staan alleen goed zijn aan te pakken, als groepen burgers nog meer dan nu de
mogelijkheid krijgen om zelf een actieve rol in de aanpak van de vele opgaven te vervullen. Of het
nu gaat om bijvoorbeeld de zorg, voorkomen van eenzaamheid, energietransitie, klimaat -/
waterbeheersing, robotisering, digitalisering, biodiversiteit, armoedebestrijding of circulaire
economie. De Twentenaren hebben / krijgen er allemaal mee te maken. En steeds meer mensen
willen zelf de handen uit de mouwen steken. Niet afwachten, maar in actie komen. Dat zal
ongetwijfeld ook in uw gemeente spelen.

Wij willen graag op nader te bepalen wijze de dialoog met u en actieve burgers in uw
gemeente aangaan over de wijze waarop burgers in uw gemeente nog meer ruimte en
ondersteuning kunnen krijgen om zelf initiatieven te nemen en tot actie over te gaan.
Twentenaren kunnen zo een grote(re) rol te krijgen in een geheel nieuwe vorm te geven samenspel
tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en burgers. Ons
vertrekpunt is dat alle spelers daaruit voordeel halen ten bate van de regio Twente als geheel.
Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet en groeten u,
Namens het bestuur van de Cooperatie Twentse Noa prs
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