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ONDERWERP

Stand van zaken pilots Leefbaarheid

Geachte heer/mevrouw,

In 2016 is gestart met de uitvoering van de pilots leefbaarheid. Hiermee is vorm gegeven aan 
de op 21 juli 2016 door de gemeenteraad vastgestelde visie op leefbaarheid en uitvoering 
gegeven aan het collegebesluit van 4 oktober 2016 betreffende het plan van aanpak 
leefbaarheid.

Sinds de start van de pilot projecten in Bossenburgh en Paauwenburg is door de begeleiders 
Eddy de Seranno en Jaap Keijmel op voortvarende manier samen met de inwoners gezocht 
naar wat de bewoners van de respectievelijke wijken belangrijke onderwerpen vinden 
betreffende de leefbaarheid van hun wijk. Het project volgt de in het plan van aanpak 
afgesproken inhoud en tijdsplanning. Zie ook bijgevoegde bijlage.

In beide wijken is een divers samengestelde kerngroep samengesteld, ieder bestaande uit 
circa 10 tot 15 personen. Hiermee werd gebrainstormd over leefbaarheidsthema’s en is een 
grote wijkbijeenkomst voorbereid.
De grote wijkbijeenkomsten werden druk en enthousiast bijgewoond door circa 60 inwoners in 
Paauwenburg en 30 inwoners in Bossenburgh. De aanwezigen hebben van gedachten 
gewisseld over de leefbaarheidsonderwerpen en de basis gelegd voor verdere uitwerking de 
komende periode van de thema’s, zodat er door de wijk aan het eind van 2017 een wijkplan 
leefbaarheid kan worden opgeleverd.

Tijdens de eerste helft van het project kwamen enkele punten van aandacht naar voren. Deze 
hadden te maken met de wederzijdse perceptie van inwoners van de wijk en de gemeente. 
Het optimaliseren van de communicatie is een belangrijke voorwaarde voor het verder 
uitwerken van de overige thema’s. Daarnaast blijft het belangrijk om de diversiteit van de 
groepen (jongeren en andere culturen) in het beeld te houden. Tenslotte wordt aandacht 
besteed aan de draagkracht en diversiteit van de wijkraad/vereniging. Hiervoor wordt gezocht 
naar manieren om ook de nieuw bereikte betrokken inwoners te betrekken bij de bestaande 
wijkraad/vereniging. 
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Tijdens de tweede periode zullen de overige stappen zoals voorzien in het stappenplan en het 
indicatieve tijdspad gezet worden. Doel is  om in december 2017 een wijkplan met 
uitvoeringsplan (met daarin verwoord welke rol en taak de inwoners en de netwerkpartners 
hebben bij het realiseren van het plan) op te kunnen leveren dat gedragen wordt door een zo 
groot mogelijk aantal wijkbewoners en met leerpunten voor verdere samenwerking tussen de 
wijk en gemeente en voor toekomstige participatieve leefbaarheidsprojecten in Vlissingen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


