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Samenvatting
Dit praktijkpaper gaat over de eerste ervaringen van de online applicatie PraatMee App, zoals
toegepast in de inventariserende fase van het communicatie- en participatieproces van het
fietstraject F50 tussen Apeldoorn en Epe. De fietsroute is onderdeel van het project Vlot en Veilige
Fietsroutes van Cleantech Regio. De PraatMee App biedt inwoners en andere betrokken partijen de
mogelijkheid om 24/7 online informatie te zien over de F50 en met behulp van geo-tags specifieke
opmerkingen achter te laten op de digitale kaart van de fietsroute en directe omgeving. De PraatMee
App is daarnaast ook ingezet in combinatie met zogenaamde Touchtables (interactieve digitale
kaarttafels) tijdens fysieke informatiebijeenkomsten in Apeldoorn en Emst.

Cleantech Regio
De Cleantech Regio bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem,
Voorst en Zutphen. Zij werken met ondernemers, onderwijs en onderzoekers samen aan een
duurzame economie en samenleving.

Project Vlot en Veilige Fietsroutes: F50
Gemeente Apeldoorn en Epe werken samen met andere gemeenten aan het verbeteren van het
fietsnetwerk in de regio, zodat fietsers zich vlot, veilig en comfortabel kunnen blijven verplaatsen.
Eén van de fietsroutes in Gelderland die voor verbetering in aanmerking komt is de fietsroute tussen
Apeldoorn en Epe (F50), met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst.

Het project F50 bevindt zich in de fase van ‘schetsontwerp naar voorontwerp’. Cleantech Regio
onderzoekt twee mogelijke routes voor dit traject. De vraag is wat de meest optimale ligging van een
fietsroute tussen Apeldoorn en Epe is.

Communicatie en participatie aanpak
Aangezien de F50 fietsroute op verschillende manieren invloed heeft op de samenleving, kiest
Cleantech Regio ervoor om vroegtijdig het goede gesprek te starten. In gesprek krijgen de bewoners
de ruimte om ‘hun probleem op tafel te leggen’ (dilemmalogica). Ruimte geven aan de bewoners en
echt luisteren zijn onderdelen in de aanpak.
Andere communicatiedoelen zijn: informeren over de wens om de fietsverbinding tussen Apeldoorn
en Epe te verbeteren, raadplegen en laten meedenken van omwonenden en gebruikers van de
fietsverbinding (directe belangen), en enthousiasmeren om samen te komen tot een aantrekkelijke
fietsroute voor alle typen fietsers, met aandacht voor veiligheid, gezondheid, bereikbaarheid,
landschap en milieu.
In dit praktijkpaper ligt de focus op informeren, raadplegen en laten meedenken van bewoners en
gebruikers over de F50 fietsroute. Vanzelfsprekend is de gehele communicatie en participatieaanpak
veel uitgebreider.

PraatMee App
Cleantech Regio gebruikt voor de inventarisatie fase diverse instrumenten, waaronder
telefoongesprekken, keukentafelgesprekken en de PraatMee App (of Denk Mee App). De PraatMee
App is ontwikkeld door Geo-ict bedrijf MapGear. Het is een nieuwe, online applicatie met een
interactieve kaart (website) waarmee inwoners kunnen reageren op ideeën en plannen in hun
leefomgeving.

Met de knop ‘PraatMee’ plaatsen inwoners eenvoudig hun reactie op de kaart op de exacte locatie
waar hun vraag, opmerking of bezwaar betrekking op heeft. De kaart laat direct zien op welke locatie
welke bezwaren spelen of wat voor aanvullingen of verbeteringen volgens de participanten mogelijk
zijn. Door verschillende kleuren te gebruiken worden de opmerkingen onderverdeeld in categorieën.
Bewoners en gebruikers van de fietsroute(s) kunnen op de website van Cleantech Regio bij het
project Vlot en Veilige Fietsroutes direct hun bezwaren, opmerkingen en verbeteringen achterlaten
met de PraatMee App.

Blended aanpak
Tijdens de informatiebijeenkomsten in Apeldoorn en Emst over de fietsroute F50 heeft Cleantech
Regio een ‘blended’ aanpak gekozen. Dat wil zeggen dat een combinatie van online en offline
instrumenten en methodieken wordt gebruikt. Naast informatiemateriaal en een presentatiefilm zijn
er 2 Touchtables met PraatMee App. Bezoekers zijn rond de interactieve digitale kaarttafels met
elkaar en met de projectleiders in gesprek gegaan. Hun opmerkingen zijn ter plekke op de online
kaart geplaatst met de PraatMee App.

Observaties tijdens de informatieavonden
Verschillende bewoners bleken goed geïnformeerd, omdat zij vooraf de website van Cleantech Regio
hadden bezocht. Ook hadden bewoners vooraf de PraatMee App gebruikt. Een andere observatie is
dat de discussie aan de Touchtables voor diverse bewoners belangrijk en begrijpelijk was. Zij konden
tijdens de bijeenkomst hun opmerkingen plaatsen met de PraatMee App op tablets. Bij vertrek gaven
bewoners aan ook online de PraatMee App nog te gaan gebruiken.
De inhoudsdeskundigen van het projectteam waren allen aanwezig. Zij konden de bewoners
persoonlijk toelichten hoe bepaalde keuzes in het ontwerp tot stand zijn gekomen. Zij toonden
hiermee hun deskundigheid en kennis van het gebied, maar ook hun betrokkenheid. Zij deelden hun
enthousiasme voor de woonomgeving en konden de vragen van de mensen uitgebreid
beantwoorden. Dit leverde het communicatie effect op dat het goede en relevante gesprek gevoerd
werd.

Relevantie
Geen project kan tegenwoordig gerealiseerd worden zonder bewonersparticipatie, vinden de auteurs
van dit praktijkpaper. Bewoners en gebruikers betrekken vraagt om een goed doordachte
communicatie en participatie aanpak. Cleantech Regio heeft voor het project Vlot en Veilige
Fietsroutes een keten van communicatie en participatie instrumenten opgezet. Eén daarvan is de
online PraatMee App, waarmee bijdragen vanuit de samenleving concreet met geo-tagging op de
digitale kaart van de fietsroute gezet worden.

Online participatie is momenteel veel urgenter en dwingender geworden, vanwege de gevolgen van
de Coronacrisis. Dat maakt de online PraatMee App al snel relevanter voor participatieprocessen,
simpelweg omdat men vanuit de eigen woning kan deelnemen. De toekomst moet uitwijzen of de
online participatie van de samenleving voldoende is voor publieke projecten als Vlot en Veilige
Fietsroutes van Cleantech Regio.

