
Mijn mening i.v.m. activiteiten Provincie Utrecht in 2018. 
 
Er valt heel veel over te zeggen maar hier een aantal zaken: 
 
Doorgaan met zichtbaar zijn naar inwoners van de provincie. Vind bijvoorbeeld deze oproep 
een goed initiatief.  
 
Wat doet provincie en waar kunnen mensen terecht met ideeën en vragen. 
Moedig inwoners aan om mee te denken en het samen te doen. 
 
Wekelijkse spreekuurinstelling op diverse plekken in steden en provincie waarbij bewoners 
in kunnen lopen bij wisselend een andere politieke partij of meerdere woordvoerders van 
diverse partijen.  Geef daar voorlichting over beleid, ga in gesprek met groepen en 
individuele bewoners. Luister naar inwoners i.p.v. overtuigen dat iets goed zou zijn. Koppel 
terug wat inbreng van inwoners heeft opgeleverd. Koppel terug naar betrokkene(n) als 
iemand wat gevraagd heeft.   
 
Hou tijd van behandeling in de gaten, dat iets niet vele weken duurt voordat iemand iets 
hoort of merkt. 
 
Gebruik kennis van inwoners en doelgroepen: 
Onderzoek wat het kost/oplevert als er tussen bepaalde rustige tijden op werkdagen 
bijvoorbeeld 50% (of 60 of 70) korting is op reizen met tram en bus binnen de provincie 
Utrecht.  Mooie opdracht voor de diverse onderwijsinstellingen variërend van middelbaar 
onderwijs tot Universitair.  Schrijf desnoods een wedstrijd uit met beloning waarbij mensen 
of opleidingen in het zonnetje worden gezet. 
 
Doe ditzelfde met ouderen van 60+, we krijgen er steeds meer. 
 
Laat oplossingen aandragen door jongeren voor bijvoorbeeld fietsparkeerplekken of 
parkeerplaatsen auto’s in wijken en randgemeenten.  En ook voor diverse andere 
onderwerpen. Geef jongeren het gevoel en de beleving, dat er naar ze geluisterd wordt en 
dat er wat met hun inbreng gebeurt. Jongeren denken anders en zijn vrijer in hun wijsheid 
en aandragen van oplossingen.  
 
Benut ook de kennis en inzet van ouderen, zodat zij een zinvol leven kunnen leven en hun 
capaciteiten benut worden voor een gezonde, aangename en veilige samenleving.  
 
Benut ook kennis en ervaring van mensen, die aan rand van samenleving staan en niet 
volwaardig mee kunnen of mogen doen. Luister naar ze en doe er wat mee. 
Geef ruimer mogelijkheid om mee te kunnen doen met reizen, onderwijs, werken e.a. 
 
Basisinkomen. Maak je als provincie hier hard voor en start er mee. 
 
Maak provincie schoner en mooier door inzet van inwoners, geen uurtje factuurtje maar in 
ruil voor korting op film? theater? vraag wat inwoners als beloning zien om voor te mogen 
werken. 



Maak regels ook mogelijk om dit te kunnen doen. Gebruik daarvoor ook weer inwoners met 
grenzen onderzoeken en ideeën aandragen.  
 
Maak beloftes waar. Wees integer. Stap op als je niet actief genoeg bent als provinciaal 
bestuurder of –afgevaardigde.  
 
Verbind mensen, geef ruimte om samen te kunnen komen in gebouwen van de overheid, 
zonder hoge kosten voor huur of gebruik te berekenen. 
Stap af van streven naar volledige werkgelegenheid voor iedereen in de vorm van betaalde 
arbeid. 
 
Tot zover, vriendelijke groeten, 
Marie-Alice Storimans 
m.storimans@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 


