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Gemeente Vlissingen: PILOTS LEEFBAARHEID  
IN DE WIJKEN BOSSENBURGH EN PAAUWENBURG  
 

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE (30 JUNI 2017) 
 
Van:  Eddy De Seranno en Jaap Keijmel 
Aan:  Gemeente Vlissingen 
Datum:  30 juni 2017 
 

 
 
1. PROJECT-OPDRACHT EN -DOEL 
 
In september 2016 heeft het college van B&W van de gemeente Vlissingen beslist om uitvoering te 
geven aan een plan van aanpak “Uitrollen pilot leefbaarheid”, om wijken meer zeggenschap te geven 
over de leefbaarheid in de wijk. Door ruimte te geven aan wijkinitiatieven en door het ondersteunen 
daarvan, wil de gemeente bereiken dat meer inwoners betrokken worden bij het werken aan en voor 
de wijk.  
 
Er werden twee pilotwijken aangeduid: Bossenburgh en Paauwenburg. Voor de uitvoering van een 
begeleidingsopdracht werd door de gemeente een ‘proces van uitrol’ en een ‘gezamenlijke aanpak’ 
geschetst. De doelen van deze pilots en van de begeleidingsopdracht zijn helder:  

- hoofddoel: de deelnemers in het participatieproces actief uitnodigen om mee te denken aan 
initiatieven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren (trefwoorden: zeggenschap, 
burgerinitiatieven, hogere betrokkenheid en participatie) 

- ‘hoger’ doel: inwoners die uitgaan van eigen kracht en potentieel om hun eigen woon- en 
leefomgeving te verbeteren, en deze schoon, heel en veilig te houden 

- en als doel m.b.t. de rol van de gemeente: het – als facilitator - mogelijk maken voor burgers 
om te participeren  

 
De begeleidingsopdracht houdt derhalve in: 

- het ondersteunen van de twee pilotwijken bij het opstellen van een wijkplan 
- het ontwikkelen van een door de buurt en stakeholders gedragen plan, dus een 

leefbaarheidsplan door, van en voor de wijk 
 
De opdracht werd in oktober 2016 toegewezen aan Eddy De Seranno en Jaap Keijmel. In november 
en december werden door hen diverse voorbereidende besprekingen gehouden met wethouder 
Josephine Elliott, met projectleider Mariët Kaptein en beleidsmedewerkers René Ouwerkerk en Sergé 
van Thienen’, en - last but not least - met de Wijkraad Paauwenburg en de Wijkvereniging 
Bossenburgh.  
 
Uit deze gesprekken werd ondermeer het pilot-karakter van de opdracht nog duidelijker. Daardoor 
lag het voor de hand om - naast de hoger geschetste doelen - tegelijk ook maximaal aandacht te gaan 
besteden aan ‘transfer’-mogelijkheden. En dit op twee gebieden: 

- de beide pilots zullen leiden tot inzichten die (later) bruikbaar zijn voor de gemeente bij het 
ontwikkelen van gelijkaardige projecten in andere wijken van Vlissingen 

- vóór en tijdens de beide pilots zal er zodanig samengewerkt worden met ambtenaren en 
bestuurders van de gemeente, dat er leereffecten ontstaan t.b.v. latere ontwikkelingen en 
op diverse beleidsgebieden. 
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2. VERLOOP VAN DE OPDRACHT (JANUARI – JUNI 2017) 
 
Het indicatieve tijdspad zoals geschetst in de projectofferte (28-09-2017) was in de voorbije 6 
maanden uiteraard leidend.  
 
Toch werd in beide wijken reeds vooraf (in december in Paauwenburg en begin februari in 
Bossenburgh) tijdens een algemene vergadering van de wijkraad / wijkvereniging het project 
aangekondigd bij een grote groep geïnteresseerde wijkbewoners, en breed bekend gemaakt via 
betrokken doelgroepen en de media.   
 
In plaats van de voorziene driemaandelijkse besprekingen met de wijkraad Paauwenburg en de 
wijkvereniging Bossenburgh, was al gauw de noodzaak helder om maandelijks bij elkaar te komen, 
terug te blikken op de voorbije en vooruit te kijken naar de eerstvolgende acties. 
 
Met de projectleider en de beleidsmedewerkers van de gemeente werd veelvuldig overlegd. 
Bijkomend werden ook info-sessies georganiseerd voor enkele afdelingen van de gemeente, waarin 
de begeleiders toelichting gaven over de pilots leefbaarheid in de wijken Paauwenburg en 
Bossenburgh. Tussentijds werd ook afgestemd met andere beleidsmedewerkers van de gemeente, 
bijvoorbeeld mbt ‘illegale bouwsels’ in Bossenburgh en ‘Bossenburgh Vitaal’.  
 
In beide wijken werd met succes een kernploeg samengesteld, ieder bestaande uit 10 tot 15 
wijkbewoners. De leden werden gerekruteerd op suggestie van de wijkraad / wijkvereniging, en zijn 
allen personen met een goed overzicht van wat er speelt in de wijk en die belangen-overstijgend 
kunnen meedenken met de projectaanpak. Zo werd bijvoorbeeld (per wijk in 2 sessies) 
gebrainstormd over de leefbaarheidsthema’s, over de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding 
van de grotere bijeenkomsten, en over de verdere stappen. 
 
De grotere bijeenkomsten werden druk en enthousiast bijgewoond: in Paauwenburg door een 60-tal 
en in Bossenburgh door een 30-tal wijkbewoners. Over de leefbaarheidsthema’s (zie bij punt 3. DE 
LEEFBAARHEIDS-THEMA’S PER WIJK) werd levendig van gedachten gewisseld, en een goede basis 
gelegd voor de verdere uitwerking van ieder thema in werkgroepen (zodat tegen december 2017 het 
beoogde wijkplan leefbaarheid kan opgeleverd worden).  
 
Precies door de grote openheid bij alle betrokkenen (zowel in de wijken, in de gemeente als bij 
bijvoorbeeld belanghebbende organisaties) werd in elk van beide wijken gaandeweg duidelijk dat – 
om uiteenlopende redenen - één thema vooraf alle prioriteit moest krijgen, en voorwaarde zou zijn 
voor een succesvolle uitwerking van alle andere thema’s. In Paauwenburg was dat prioritaire thema 
‘het wijkcentrum’, en in Bossenburgh het thema ‘communicatie / respect / imago / betrokkenheid 
inwoners’. Dit had voor gevolg dat in ieder van de twee wijken extra energie geïnvesteerd diende te 
worden in het ontwikkelen van dit prioritaire thema. Voor beide thema’s werd dan ook - na 
tussentijds extra overleg - vervroegd een werkgroep in het leven geroepen, wat ook op korte termijn 
tot een tussentijds resultaat heeft geleid: zie verder bij punt 3. 
 
3. DE LEEFBAARHEIDS-THEMA’S PER WIJK 
 
De leefbaarheidsthema’s in Paauwenburg (in alfabetische volgorde - toelichting: zie bijlage)  
 

 HOE ZIET DE WIJK ERUIT OVER 15 JAAR? 

 JONGEREN 

 NOLLEBOS 

 OVERLAST 
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 VEREENZAMING EN EENZAAMHEID 

 VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEERSITUATIES 

 VERPAUPERING EN VERLOEDERING 

 WIJKCENTRUM 

 WINKELS EN VOORZIENINGEN 

 
Mbt het prioritair thema ‘wijkcentrum’: 
 
Na het faillissement van de stichting Majoraat, ontstond er een onmiddellijke behoefte aan een 
nieuw perspectief voor (het beheer van) een wijkgebouw, als onderdak en uitvalsbasis voor de 
talrijke verenigingen en initiatieven in de wijk. Vanuit de grote bijeenkomst werd een werkgroep 
bijeengeroepen, en daaruit werd een kleine taskforce van wijkbewoners samengesteld. Deze laatste 
is voortvarend te werk gegaan, en is er ondertussen in geslaagd het gezochte nieuwe perspectief te 
schetsen in samenwerking met alle betrokken partners (L’Escaut, Zorgstroom, de wijkraad, ROAT,…) 
en de stichting DOOR als nieuwe partner. Het is de bedoeling dat straks - in overleg met alle 
verenigingen -  een nieuwe stichting (nu nog in oprichting) het beheer op zich gaat nemen van het 
nieuwe wijkhuis ‘De Burgerij’, op de locatie van het voormalige Majoraat. Dit eerste resultaat van 
het project leefbaarheid heeft ook in de pers de nodige positieve media-aandacht opgeleverd. 
 
Tevens is op deze wijze nu ook de voorwaarde vervuld en de energie beschikbaar om tijdens de 
tweede helft van de projectperiode even voortvarend de andere leefbaarheidsthema’s uit de 
bovenstaande lijst aan te pakken. 
 
De leefbaarheidsthema’s in Bossenburgh (in alfabetische volgorde - toelichting: zie bijlage)  
 

 AAN-(GE-)ZICHT VAN DE WIJK 

 ARMOEDE 

 BOSSENBURGH VITAAL 

 COMMUNICATIE / RESPECT / IMAGO / BETROKKENHEID BEWONERS 

 GEZONDE LEEFBAARHEID 

 INFRASTRUCTUUR 

 JEUGD 15+ 

 MILIEU (AFVAL) 

 SPEELMOGELIJKHEDEN / SPEELTOESTELLEN (10+) 

 (VERKEERS-)VEILIGHEID 

 ZORG 

 
Mbt het prioritair thema ‘communicatie / respect / imago / betrokkenheid bewoners’: 
 
Zowel uit de wijze waarop de bijeenkomsten in de wijk verliepen, als uit de aandacht die bij het  
brainstormen klaarblijkelijk uitging naar dit thema, bleek de noodzaak om dit vooraf en prioritair aan 
te pakken. Een werkgroep werd bijeengeroepen (met 20 deelnemers, gelijk verdeeld over 
wijkbewoners enerzijds en beleidsmedewerkers van gemeente en organisaties anderzijds), en 
brainstormde aan de hand van hun eigen concrete ervaringen en verhalen over gewenste 
toekomstige spelregels rond de communicatie binnen, met en over de wijk Bossenburgh. Het eerste 
tussentijds resultaat is de ‘Bossenburgh Code voor Communicatie’ (zie in de bijlage Bossenburgh op 
pagina 3-4). Deze code zal leidend zijn bij iedere actie binnen het verdere projectverloop, en zal 
breed gecommuniceerd worden binnen en buiten de wijk. Het is de bedoeling dat de geplante 
zaadjes na afloop van het project verder gaan groeien en vrucht dragen, met een positief effect op  
zowel de zelfbeleving als het imago van de wijk.  
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Ook hier is dus op deze wijze nu een belangrijke voorwaarde vervuld en de nodige energie wellicht 
beter beschikbaar om tijdens de tweede helft van de projectperiode even voortvarend de andere 
leefbaarheidsthema’s uit de bovenstaande lijst aan te pakken. 
 
4. VOORUITBLIK OP DE VOLGENDE STAPPEN 
 
Enkele aandachtspunten vanuit de eerste helft van de projectperiode 
 
Tijdens de eerste helft van de projectperiode was het voor de begeleiders zeer aangenaam om - in 
beide wijken - voortdurend te kunnen vaststellen hoe alle betrokken partners tijd, aandacht en 
energie wilden besteden aan het samen nadenken over het toekomstige wijkplan.  
 
Hierbij kwamen ook enkele punten van aandacht naar voren die we kunnen meenemen tijdens de 
tweede helft van de projectperiode, met name: 

- het ombuigen van wederzijdse percepties die leven in wijk en gemeente, en het 
optimaliseren van de wederzijdse communicatie, met het oog op toekomstige constructieve 
samenwerking op ieder van de leefbaarheidsthema’s in de wijk 

- het betrekken van de diversiteit aan bevolkingsgroepen die in de wijk aanwezig zijn 
(jongeren, andere culturen), met het oog op samen aan de slag gaan 

- het voorbereiden op / toegroeien naar een grotere representativiteit van diezelfde groepen 
in de bestaande wijkraad/wijkvereniging, met het oog op het verhogen van de draagkracht 
van deze laatste. 

 
Voorziene en geplande acties in de tweede helft van de projectperiode 
 
Vooreerst is er het geplande bezoek op 5 juli aanstaande van Han Polman, Commissaris van de 
Koning, aan de projecten in Bossenburgh en Paauwenburg, dat wellicht binnen en buiten de wijken 
de nodige weerklank zal krijgen en een opsteker zal zijn voor alle betrokkenen. 
 
Tijdens de tweede helft van de projectperiode zullen de overige stappen zoals voorzien in het  
indicatieve tijdspad aanbod komen. Gezien de hoger geschetste aandachtspunten, zal de nadruk 
hierbij onder andere komen te liggen op  

- het kiezen en realiseren van enkele symboolacties per wijk: 

• zodat het toekomstige ‘nieuwe samenwerken’ tussen wijk en gemeente fysiek 
gestalte krijgt, waardoor de inwoners met toenemend vertrouwen gaan meewerken 
aan het formuleren van realistische doelen in het wijkplan 

• en zodat de diversiteit aan bevolkingsgroepen in de wijk (jongeren, andere culturen) 
zodanig betrokken worden dat dit straks een blijvend effect heeft bij het realiseren 
van het wijkplan 

- met name de geplande interviews (in het kader van de ABCD-methode – zie offerte) en de 
burendag op 23 september 2017 zullen in dit licht worden opgezet en georganiseerd 

- en daarna zullen de eerder aangereikte thema’s voortvarend worden opgenomen middels 
het aanstellen van een trekker en een werkgroep per thema 

- zodat - zoals voorzien – in december 2017 per wijk een wijkplan kan worden opgeleverd 

• dat gedragen wordt door een zo groot mogelijke diversiteit aan wijkbewoners  

• met duidelijke leerpunten voor de verdere samenwerking tussen wijk en gemeente, 
en voor toekomstige participatieve leefbaarheidsprojecten in de Vlissingen.  

 
BIJLAGEN: 
Wijk Paauwenburg – Project Leefbaarheid: VERSLAG GROTE BIJEENKOMST 16 MAART 2017  
Wijk Bossenburgh – Project Leefbaarheid: VERSLAG GROTE BIJEENKOMST 9 MEI 2017  




