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Jaarverslag  Stichting ROAT 2016: 

 

Voorwoord: 

Met gepaste trots presenteer ik u hierbij het jaarverslag van Stichting ROAT. Gedurende  het 
jaar 2016 stond de doorontwikkeling van onze organisatie centraal. Ik noem met name de 
inbedding van onze nieuwe huisvesting in de wijk Westerzicht, de groei van onze 
jongerencoaches als belangrijke samenwerkingspartner van de 2e lijns organisaties, de 
verdere professionalisering van de ROAT organisatie waaronder de instelling van de 
Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de invoering van het KEDO registratiesysteem.   

Verder zijn de uitbreiding van de buurtpreventieteams, de opzet van een klussendienst, de 
aanschaf van een volledig gesponsorde bus die voor velerlei doeleinden kan worden ingezet 
en de doorontwikkeling van de gebiedsteams van Porthos zaken waar de medewerkers en 
vrijwilligers hard aan hebben gewerkt. Een jaar met vele hoogtepunten.   

De jaarovergang kende helaas een vervelend incident. De gebeurtenissen in de 
Bloemenbuurt tijdens de jaarwisseling waren voor de pers aanleiding om stichting ROAT in 
een negatief daglicht te stellen. Dat doet pijn.  
Het is voor ons aanleiding geweest weer eens kritisch te kijken naar de manier waarop we 
als organisatie communiceren over wat we doen.  
Feit is namelijk, dat in 80 % van de overlastmeldingen de overlast direct wordt 
teruggedrongen in nauwe samenwerking met politie en Boa’s. Soms lukt er iets niet, 
simpelweg omdat niemand hierop was voorbereid.   
 
 
 
Angelo Anzola, 
directeur stichting ROAT  
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Inleiding: 

In dit jaarverslag legt Stichting ROAT inhoudelijke verantwoording af voor de 
overeengekomen prestatie afspraken, welke in de beschikkingen van de gemeente 
Vlissingen zijn vastgelegd.  

In hoofdstuk 1 worden de resultaten beschreven van de aanpak van risicojongeren in de 
wijken van Vlissingen. Naast het bereiken van deze doelgroep wordt aangegeven op welke 
manier voormalige risicojongeren worden ingezet als vrijwilliger bij activiteiten, hoeveel van 
deze jongeren/ jong volwassenen in het afgelopen jaar een startkwalificatie hebben behaald 
en hoeveel jongeren inmiddels zijn doorgestroomd naar scholing , werk  of een traject 
hebben doorlopen.  
De Sleutelwerkplaats vervult nog altijd een grote rol om risicojongeren te binden aan onze 
organisatie. In dit jaarverslag laten we ook een van deze jongeren zelf aan het woord. 
Tenslotte bieden wij u een doorkijkje in de aanpak van overlastsituaties gedurende het jaar 
2016. 
Hoofdstuk 2  gaat over de preventieve  functie die het jongerenwerk vervult zowel vanuit 
accommodaties, vindplaatsen en op straatniveau en de resultaten daarvan. Onze aandacht 
gaat daarbij uit naar zowel 12- als 12+ groepen. Dit alles moet leiden tot een vermindering 
van de spanningen tussen groepen in de buurt of wijk.  Met extra aandacht voor 
maatschappelijke participatie in de samenleving door de jeugd binnen hun eigen 
mogelijkheden en voor een reductie van het aantal opgroeiende risicojeugdigen. 

Hoofdstuk 3 gaat over de inzet van jongerenaccommodaties, waarbij jongeren zelf 
verantwoordelijk worden voor de inhoud en programmering van jongerenavonden. 

Hoofdstuk 4  beschrijft de resultaten van de inzet vanuit het opbouwwerk, waarbij een 
toename in de sociale samenhang, leefbaarheid en onderlinge verdraagzaamheid in de 
wijken centraal staan. 

Hoofdstuk 5  beschrijft de inzet van de opbouwwerkers binnen de gebiedsteams in 
Vlissingen en in hoofdstuk 6 worden de resultaten benoemd rondom de opzet van 
buurtpreventieteams in de Vlissingse wijken.  

In hoofdstuk 7  worden alle samenwerkingspartners in beeld gebracht en hoofdstuk 8 geeft 
een beeld hoeveel deelnemers er in 2016 hebben deelgenomen aan de reguliere en 
incidentele activiteiten waar Stichting ROAT bij betrokken is geweest.  Tenslotte beschrijven 
we in hoofdstuk 9 enkele belangrijke ontwikkelingen en signaleringen die de komende jaren 
de aandacht van Stichting ROAT zullen opeisen. 
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Hoofdstuk 1 Risicoaanpak:  

Stichting ROAT werkt vanuit de visie “Iedereen is kansrijk niemand staat alleen”. Dat geldt 
ook voor de aanpak van risicojongeren. We bereiken steeds meer jongeren met kans op 
risicogedrag en de doelgroep verjongt. Jongerencoaches komen achter de voordeur bij 
gezinnen waar de reguliere hulpverlening al een tijdje niet meer binnenkomt. Daardoor 
krijgen zij steeds meer erkenning bij 2e lijnorganisaties. De jongerencoaches van Stichting 
ROAT vormen geen directe bedreiging voor de hulpvrager, omdat we eenvoudigweg niet de 
beschikking hebben over dwang en drangmiddelen om ander gedrag te forceren. De coaches 
gaan juist uit van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de hulpvrager zelf. Daarbij 
maken ze zorgvuldig gebruik van opgebouwde sociale netwerken om jongeren in hun eigen 
kracht te zetten. Van belang daarbij is dat de jongerencoach  tijdens het toepassen van de 
Keerpuntmethodiek zich onvoorwaardelijk verbindt aan de hulp vragende jongere. Daarbij 
houdt hij/zij rekening met culturele identiteit, omgangsvormen, sociale omgeving en 
straatcultuur. Door jezelf te verbinden met het lot van de hulp vragende jongere, stel je 
jezelf ook enorm kwetsbaar op. Vooral jongeren met hoog risico gedrag kunnen nieuwe 
kansen ook weleens verpesten. Als organisatie wordt je dan in een adem genoemd met het 
ongewenste gedrag van de hulpvrager. Dan heb je daar extra last van om een hernieuwde 
start mogelijk te maken. Toch pakken we deze jongeren opnieuw op, waarbij we bereid zijn 
om onorthodoxe middelen in te zetten om de korte termijn doelen van de hulpvrager te 
kunnen realiseren. 

Inzet jongeren als rolmodel: 

In de wijken Bossenburgh, Westerzicht en Paauwenburg worden voormalige risicojongeren 
ingezet als rolmodel voor jeugdigen met kans op risicogedrag. Door een jarenlange opbouw 
en  expertise zijn we nu in staat om deze rolmodellen in te zetten.  Rolmodellen worden 
ingezet in de Sleutelwerkplaats, Studio Westerzicht , jeugdhonk Paraplu en tijdens de 
sportactiviteiten Vlissingen breed. In totaal fungeren 14 voormalige risico jongeren/ jong 
volwassenen nu als rolmodel binnen Stichting ROAT. Het inzetten van vrijwilligers als 
ervaringsdeskundigen en rolmodellen versterkt de aanpak van risicojongeren in de wijken 
van Vlissingen.  

In het Middengebied zijn we gestart met het trainen van deze jongeren om later ingezet te 
kunnen worden als ervaringsdeskundige en als rolmodel bij het leefbaar houden van deze 
wijk. 

Buurtsport: 

Als onderdeel van de risico aanpak is buurtsport een effectief middel om kinderen, jongeren 
en jong volwassenen te bereiken. Buurtsport loopt als een rode draad door het 
jongerenwerk heen. Buurtsport wordt vooral preventief ingezet om jongeren te binden aan 
de organisatie. Hierbij staan sportiviteit, onderling respect, talentontwikkeling en sociaal 
gedrag centraal. In samenwerking met de Richard Krajicek Foundation (RKF) kunnen we 
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jongeren een studiebeurs bieden waarvoor zij minimaal 100 uur vrijlligerswerk verrichten op 
de Play courts. Ook binnen buurtsport zetten we rolmodellen in die een positieve invloed 
hebben op opgroeiende kinderen met risicogedrag. 
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* er is dit jaar gekozen voor nieuwe weergave van de resultaten. Voor de met * gemerkte onderdelen is dit het 
eerste jaar waarin ze worden weergegeven 

 

 

De volgende  hotspots waren eenmalig of langduriger in beeld gedurende 2016 

 
     
     
Resultaten over totale projectperiode 2012 t/m 2015     
 2014 2015 2016  
Aantal jongeren met risicogedrag die bereikt werden 118 165 213  
Aantal trajecten * 0 0 27  
Aantal jongeren uitgestroomd naar werk * 0 0 16  
Aantal jongeren uitgestroomd naar scholing * 0 0 26  
Aantal jongeren dat gebruik maakte van postadres *  0 0 21  
Aantal unieke deelnemers in Sleutelwerkplaats 63 75 90  
Aantal behaalde startkwalificaties 9 12 15  
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Oost-Souburg  
➢ Schoolplein van Duijvenvoorde 
➢ Kroonjuweel 
➢ Parkje achter ouderenflats+ Wilgenhof  
➢ Jumbo/ Oranjeplein 
➢ Koeienput 
➢ Tunneltje van west naar Oost Souburg  
➢ Station 
➢ De Burcht Rietheim (Stenen podium) 

Middengebied 
➢ Bloemenlaan 
➢ Bosjeslaan 
➢ Kapper haarcreatie (brandgang)  
➢ Fort 
➢ Basketbalpleintje 

 Bossenburgh 
➢ Cruijff court 
➢ Voetbalkooi 
➢ Bunkerpad / tunneltje 

 Paauwenburg 
➢ Theo Thijssenschoolplein 
➢ Park Nelson Mandela 
➢ Luifel Lidl  
➢ Schoolplein Louise de Coligny 
➢ De Cirkel 

 Papegaaienburg 
➢ Container 
➢ De Blinkende Morgenster 

 Centrum 
➢ Aagje Dekenstraat 
➢ Bellamy park e.o.  
➢ Callenfelsstraat/ Winkelmanstraat 
➢ Ichtusschool Plein 
➢ Hofje Schutterijstraat (muurtje achter   Aldi) 
➢ Kasteelstraat 
➢ Nieuwstraat (coffeeshop Aarden) 
➢ Plein 4 winden 
➢ Scheldestraat (Turkse bakker, Tropische winkel, kapsalon 

Goldfinger) 
 
 
 
 
 

 

Doorontwikkeling Sleutelwerkplaats: 
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De Sleutelwerkplaats heeft zijn bestaansrecht gedurende de afgelopen jaren inmiddels wel 
bewezen. Deze werkplaats is geworden tot een belangrijke vindplaats voor jongeren met 
kans op risicogedrag. Jongeren voelen zich aangetrokken tot de Sleutelwerkplaats vanwege 
de sfeer, de aansturing en de  kansen die iedereen krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen, 
zonder iemand te stigmatiseren of te veroordelen wat  hij/ zij in het verleden gedaan heeft. 
Iedereen krijgt een nieuwe kans. 

Momenteel zien we een verjonging optreden binnen onze Sleutelwerkplaats. De oudere  
jeugd heeft diverse trajecten doorlopen en inmiddels allemaal een startkwalificatie behaald. 
Zij maken nu plaats voor de nieuwere generatie.  Een aantal oudgedienden blijft daarbij 
beschikbaar om ingezet te worden als rolmodel richting deze nieuwe jongeren.  

De Sleutelwerkplaats wordt letterlijk te klein om alle jongeren met risicogedrag een plek te 
kunnen geven.  We zijn in 2016 gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om (een 
deel van) de werkzaamheden te verhuizen naar een ruimere locatie. Het is een lastige 
opgave gebleken om voor het geheel van de Sleutelwerkplaats een geschikte nieuwe locatie 
te vinden. 

 

Voormalige jongere met risicogedrag aan het woord: 

R was 15 jaar toen hij als jongere met risicogedrag op straat (Sterkenburgplein) in aanraking 
kwam met onze jongerencoach. Deze coach haalde hem binnen bij de Sleutelwerkplaats. Als 
jochie van de straat voelde hij zich hier al snel thuis.  R was bezig met zijn VMBO- B  
opleiding autotechniek.  Toen R.  op latere leeftijd op zoek was naar een geschikte 
stageplaats kon hij al snel  terecht in de Sleutelwerkplaats; want dit is een erkend 
Leerbedrijf.  

“ De Sleutelwerkplaats voorkomt dat jongeren ontsporen”.  Uit eigen ervaring kan hij dit 
bevestigen. Binnen de Sleutelwerkplaats  voelde hij zichzelf al snel volledig geaccepteerd.  
“Je leert heel veel van elkaar en de sfeer is er prima. Het houdt de jongeren van de straat”. 
Jongeren  met passie voor sleutelen voelen zich aangetrokken tot de sleutelwerkplaats. “Je 
kunt gebruik maken van professioneel gereedschap en de deuren staan altijd open voor jou”  

R. vindt dat de Sleutelwerkplaats een belangrijk middel is om jongeren van de straat te 
houden om ervoor te zorgen dat jongeren niet afglijden. De deelnemers binnen de 
Sleutelwerkplaats corrigeren elkaar onderling!  We gaan op een respectvolle en 
gelijkwaardige manier met elkaar om! Niet jouw achtergrond telt mee, maar je wordt 
beoordeeld op wat je doet. Ieder heeft zijn eigen talenten en daarvan maak je gebruik. Je 
vult elkaar aan. Dat is het mooie aan deze werkplaats”.  

R. vond de Sleutelwerkplaats als stage beter dan een normale autogarage. Je wordt er prima 
begeleid en ik heb er veel geleerd. Ook voor vrienden is er altijd wel een plekje om te 
sleutelen! De Sleutelwerkplaats is inmiddels een begrip geworden onder de jeugd in 
Vlissingen en levert een belangrijke bijdrage om te voorkomen dat jongeren voor overlast 
zorgen in hun eigen woongebied! 
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Doorontwikkeling Sleutelwerkplaats: 
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Voor R geldt dat zijn verblijf binnen de Sleutelwerkplaats heeft gezorgd voor een keerpunt in 
zijn leven.  Er ontstond perspectief op een nieuwe toekomst.  

R. is inmiddels 20 jaar en na een werkplek in de binnenvaart is hij vervolgens doorgestroomd 
in de functie van pijpfitter/ sleutelaar binnen fabriekscomplexen. Momenteel is hij nu 
werkzaam in een fabriek in Bergen op Zoom.  Gedurende 2 avonden vervult R.  een functie 
als rolmodel voor andere risicojongeren binnen de studio van Westerzicht. Verder is R. in de 
luttele vrije uurtjes nog altijd actief in de Sleutelwerkplaats. Deze plek is en blijft voor hem 
“the  place to be” waar hij een bijzondere band mee heeft opgebouwd net als vele andere 
jongeren van de straat. 

 

Trajectbegeleiding: 

Trajectbegeleiding wordt vooral ingezet bij jongeren/ jong volwassenen met kans op 
risicogedrag. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de straatcoaches en de 
Sleutelwerkplaats. Risicojongeren worden doorverwezen naar trajectbegeleiding als zij op 
meerdere leefgebieden binnen het sociale domein risico lopen. Dat kan gaan om huisvesting, 
financiën, geen dagbesteding, geen startkwalificatie, het ontbreken van een sociaal vangnet, 
tienermoederschap etc. 

Gedurende het afgelopen jaar zien we een aantal opvallende ontwikkelingen: 

- Een stijgend aantal jongeren die op jonge leeftijd dakloos zijn geworden. Deze groep 
is lastig om te monitoren omdat zij voor tijdelijke huisvesting veelal shoppen in hun 
sociaal netwerk. Zij kloppen niet gauw aan bij de maatschappelijke opvang. De  
uitbreiding van het aantal postadressen binnen stichting ROAT was daarbij enorm 
helpend. 

- Opvallend veel jongeren uit jeugdsubculturen kloppen bij stichting ROAT aan voor 
een postadres. Deze groep was voorheen nauwelijks in beeld.   

- Trajectbegeleiding neemt deel aan de werkgroep kwetsbare meiden / jongens die op 
jonge leeftijd slachtoffer zijn van sexting, hetgeen leidt tot pestgedrag, sociale 
uitsluiting of  uitbuiting. Daarbij richten we ons vanuit welzijn vooral op de preventie 
mogelijkheden rondom dit onderwerp. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.     Jongerenwerk   

Trajectbegeleiding
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Het jongerenwerk is actief in alle wijken van Vlissingen. Wekelijks worden er voor en door 
jongeren een 18 tal activiteiten georganiseerd.  Sport, muziek, studio, diverse thema – en 
dialoogavonden en sociale ontmoeting zijn de pijlers waarmee we zowel de 12- als 12+ jeugd 
kunnen bereiken. Maar ook educatieve activiteiten zoals huiswerkbegeleiding staan op het 
programma.  

Al deze binnen- en buitenactiviteiten hebben een drieledig doel namelijk: 

• Alle activiteiten sluiten aan bij de behoefte van de doelgroep 
• Jeugdigen en jongeren in een vroegtijdig stadium goed te kunnen scouten om een 

goede inschatting te kunnen maken van de risico’s die zij wel/ niet lopen 
• Talentontwikkeling, sociale vaardigheden, respectvol gedrag stimuleren of indien 

noodzakelijk, tijdig bij te sturen wanneer een jongen of meisje dreigt af te glijden 
naar risicogedrag. 

Daarnaast staat maatschappelijke participatie centraal bij de vrijwilligers die deze 
activiteiten organiseren. Onder toeziend oog van de professional geven vrijwilligers samen 
met de deelnemers een eigen invulling aan deze activiteiten.  Zij leren daarbij hun eigen 
talenten te ontdekken en mogen daarbij ook fouten maken. Door eigen 
verantwoordelijkheid te stimuleren maken we jongeren verantwoordelijk voor hun eigen 
woon- en leefomgeving. Het klink allemaal heel simpel, maar daar gaat meestal een heel 
proces aan vooraf, waarbij ook de nodige hoogtepunten en dieptepunten de revue passeren. 

Tot voor kort werden onze jongerenwerkers samen met de vrijwilligers belast met de 
uitvoering van deze activiteiten. In de afgelopen jaren zien we een belangrijke verschuiving 
van deze rol. De jongerenwerker staat nu veel meer op afstand en krijgt daardoor meer 
gelegenheid voor de coachende rol die hij/ zij kan vervullen t.o.v. de deelnemers en 
vrijwilligers.   

Een goed voorbeeld van deze aanpak  is de wijk Bossenburgh. Jaren geleden regende het 
klachten vanuit bewoners en nam de onderlinge spanning in deze wijk behoorlijk toe. Door 
jarenlang te focussen op de aanpak van risicogedrag en tegelijkertijd aandacht te hebben 
voor de opgroeiende jeugd is het aantal overlastmeldingen uit deze wijk in de afgelopen 
jaren fors gereduceerd. Uiteraard  heeft stichting ROAT dat klusje niet alleen geklaard, want 
er is integraal samengewerkt met een aantal wijkpartners. Maar we mogen zeker vaststellen 
dat mede het jongerenwerk van stichting ROAT daar een fikse bijdrage aan heeft geleverd. 

Op de volgende pagina ziet u het overzicht van de reguliere activiteiten van het 
jongerenwerk in 2016: 
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uitsluiting of  uitbuiting. Daarbij richten we ons vanuit welzijn vooral op de preventie 
mogelijkheden rondom dit onderwerp. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.     Jongerenwerk   
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Dag Tijd Locatie Doelgroep Activiteit Gebied 

 
Maandag 

 
16:00 – 18:00 
 
19:30 – 22:00 
 
19:30 – 22:00 

 
De combinatie 
 
AC Laan ROAT 
 
De Paraplu 

 
6+ 
 
13+ 
 
13+ 

 
Sport 
 
Jeugdhonk 
 
Jeugdhonk 

 
Middengebied 
 
Middengebied 
 
Paauwenburg 

 
Dinsdag  

 
15:30 – 17:00 
 
19:00 – 22:00 

 
De Houtuyn 
 
De Paraplu 

 
13+ 
 
13+ 

 
Sport  
 
Inloop 

 
Bossenburg 
 
Paauwenburg 

 
Woensdag  

 
10:00 – 12:00 
 
14:00 – 16:00 
 
14:00 – 15:30 
 
14:00 – 17:00 
 
14:00 – 17:30 
 
17:00 – 19:00 
 
19:00 – 22:00 
 
19:30 – 22:00 

 
Stichting ROAT 
 
RKF Court / 
Combi 
Gymzaal Combi 
 
De Paraplu 
 
MultiCulti 
 
Gymzaal Louise 
de C 
De Paraplu 
 
AC Laan ROAT 

 
Alle leeft.  
 
6+ 
 
-7 
 
5 – 12  
 
13- 
 
16+ 
 
13+ 
 
13+ 

 
VUP  
 
Sport 
 
Sport 
 
Jeugdhonk 
 
Jeugdhonk 
 
Sport 
 
Jeugdhonk 
 
Jeugdhonk 

 
Middengebied 
 
Middengebied 
 
Middengebied 
 
Paauwenburg 
 
Oost- Souburg 
 
Paauwenburg 
 
Paauwenburg 
 
Middengebied 

  
Donderdag 

 
15:30 – 18:00 
 
15:30 – 17:00 
 
19:30 – 22:30 

 
De Paraplu 
 
Ichtus 
schoolplein 
MultiCulti 

 
13- 
 
13- 
 
13+ 

 
Huiswerkclub 
 
Sportplein 
 
Jeugdhonk 

 
Paauwenburg 
 
Centrum 
 
Oost- Souburg 

 
Vrijdag 

 
15:30 – 17:00 
 
16:00 – 17:30  
 
19:00 – 22:00 
 
19:30 – 22:30 

 
AC Laan ROAT 
 
De Belt  
 
De Paraplu 
 
MultiCulti 

 
13- 
 
Alle 
 
13+ 
 
13+ 

 
Jeugdhonk 
 
Sport 
 
Jeugdhonk 
 
Jeugdhonk 

 
Middengebied 
 
(Oost-) 
Souburg 
Paauwenburg 
 
(Oost-) 
Souburg 

 
Zaterdag OF 
zondag 

 
17:00 – 00:00 

 
Stichting ROAT 

 
Alle 

 
Open inloop 

 
Middengebied 

 
Zondag 

 
14:00 – 16:00 
 

 
Sportpunt 
Vlissingen 

 
Dames 16+ 

 
Sport 

 
Middengebied 
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Tenslotte zijn we blij dat we komend jaar extra kunnen investeren in het jongerenwerk plus. 
Middels de inzet van een meidenwerkster willen we de doelgroep meiden en kwetsbare 
meiden beter bereiken dan voorheen. Ook willen we de samenwerking met Orionis nog 
verder intensiveren om jongeren zonder werk te begeleiden naar nieuwe kansen voor 
scholing en werk. Onze jongerencoaches vervullen daarbij een brugfunctie en geven inhoud 
aan de nazorgfunctie richting jongeren om hun kansen verder te verzilveren. Een mooie 
nieuwe uitdaging voor het komende jaar. 
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Hoofdstuk  3.  Jongerenaccommodaties: 

Stichting ROAT heeft momenteel de beschikking over 4 jeugdhonken t.w. Paraplu 
(Paauwenburg) , Multi Culti (Oost Souburg), studio/  jongerenruimte hoofdlocatie ROAT 
(Westerzicht) en het gebruik van verenigingsgebouw Olympus ( Middengebied). Het 
exploiteren van een jeugdhonk is geen doel op zichzelf , maar wordt gezien als een middel 
om jongeren in een wijk beter te bereiken. Niet iedere wijk hoeft te beschikken over een 
jeugdhonk. Toch hebben we in het Middengebied in het afgelopen jaar ervaren dat de 
contacten op straatniveau niet altijd toereikend zijn om de binding met de kernjongeren uit 
de wijk goed vast te kunnen houden. Een jeugdhonk  kan een prima aanvulling zijn om eens 
rustig met jongeren te kunnen praten over hun dagelijkse beslommeringen. Vooral ook 
tijdens de winterperiode en het vroege voorjaar c.q. najaar kan een jeugdhonk uitkomst 
bieden om de contacten met de jongeren uit de wijk stevig te verankeren. Daarbij moeten 
we wel opmerken dat  de aanwezigheid van een jeugdhonk niet altijd straatterreur kan 
voorkomen. Een integrale sluitende aanpak tezamen met alle wijkpartners sorteert dan 
meer effect.  

In 3 jeugdhonken zijn jongeren en vrijwilligers zelf verantwoordelijk voor de programmering 
en inhoud van de jongerenavonden. In het Middengebied moet nog flink gesleuteld worden 
om deze werkwijze te kunnen implementeren. 

Steeds meer jongeren weten de weg te vinden naar de jongerenruimte annex opname 
studio in Westerzicht.  Deze 15 + jongeren zijn afkomstig uit de wijken Bossenburgh, Oost 
Souburg en het Middengebied. De activiteiten in de studio worden door de jongeren zelf 
verzorgd met hulp van een technische geluidsspecialist en is selfsupporting. De 
jongerencoach staat meer op afstand en houdt contact met de doelgroep. 

In Jeugdhonk MultiCulti wordt naast de opvang van 13 + jongeren nu ook preventie 
activiteiten ontwikkeld voor de 12- jeugdigen.  
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Hoofdstuk 4. Ontwikkelingen opbouwwerk: 

De opbouwwerkers van Stichting ROAT zijn actief in de wijken van Vlissingen. Daar vervullen 
zij ondersteunende taken om de leefbaarheid en burgerparticipatie  in de wijken te 
bevorderen.  In het afgelopen  jaar zijn de volgende opbouwwerktaken verricht: 

Centrum / Scheldebuurt: 

• Opbouwwerker is kartrekker wijktafel  Nieuwstraat/ Groenewoud n.a.v. overlast 
vanuit de koffieshop en horeca. 

• Opbouwwerker en jongerenwerker participeren binnen de wijktafel Scheldebuurt 
om de leefbaarheid  in deze buurt te versterken. 

• Ondersteunt bewonersinitiatieven vanuit de Glacisstraat om de sociale samenhang 
in deze straat te versterken. 

• De opbouwwerker is betrokken bij de ondersteuning en uitbreiding van het BPT in 
deze wijk. 

• Vanuit het opbouwwerk zijn contacten gelegd met lokale ondernemers/ 
middenstanders  voor de werving deelname aan wijktafel Scheldebuurt. 

Paauwenburg: 

• Vraaggerichte ondersteuning bieden aan wijkraad. m.n. rondom de ontwikkelingen 
van het Majoraat. 

• Deelname aan het wijkwerkersoverleg en aan de praattafels 
• Deelname als samenwerkingspartner bij realisatie wijkvisie 

N.B. Momenteel huurt de gemeente een externe partij in voor het maken van de wijkvisies 
Paauwenburg en Bossenburgh.  Ondanks een goede afstemming tussen  stichting ROAT en 
deze externe partij lopen ondersteuningstaken toch in elkaar over. Daardoor ontstaat 
verwarring wie wat doet. Stichting ROAT is van mening dat het ontwikkelen van een wijkvisie 
in samenspraak met bewonersgroepen en wijkpartners onderdeel  moet zijn van de 
reguliere ondersteuningstaken. 

 

Middengebied: 

• De opbouwwerker anticipeert samen met de jongerencoach op overlastmeldingen. 
• Stimuleren leefbaarheidsinitiatieven vanuit bewonersgroep m.b.t. toezicht en beheer 

speelvoorziening. 
• Ondersteuning verleend aan het bewonersinitiatief ouder kind activiteit in de 

Combinatie. 
• Ondersteuning verleend aan het bewonersinitiatief vanuit de Steenhuisstraat. 
• Contacten onderhouden met  de leden van de wijkraad Middenstad. 
• Ondersteuning bewonersinitiatief om te komen tot oprichting van een buurt 

preventie team. 
• Het leggen van contacten met netwerkpartners om te komen tot oprichting van een 

wijktafel Bloemenlaan e.o.. 
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Oost Souburg: 

• Ondersteuning bewoners ontwikkelen speelvoorziening Schoonenburg  Oost 
• Buurtgesprekken m.b.t. overlast  Mozaïek plein met gemeente,  schoolleiding en 

leerlingen van de school. 
• Opbouwwerker anticipeert samen met de jongerencoach in het netwerk om 

individuele risico jongeren op weg te helpen in hun ontwikkelingsproces. 
• Deelname aan de pilot  Entry / gekoppeld aan deze pilot deelname 

doorontwikkeling  jongerenloket  Orionis. 

Bossenburgh/ Westerzicht: 

• Opbouwwerker verleent vraaggerichte ondersteuning aan wijkvereniging 
Bossenburgh. 

• Participatie binnen het gezondheidsproject  Bossenburgh / Vlissingen gezond. 
• Opbouwwerker anticipeert samen met de jongerencoach in het netwerk om 

individuele risico jongeren op weg te helpen in hun ontwikkelingsproces. 
• Opstarten van het sportplein Westerzicht van en door bewoners/ vrijwilligers. 
• Versterken van de buurtfunctie van het ROAT gebouw in Westerzicht (bazaar, 

bingo avonden, St. Nicolaas  in de wijk, Halloween in Westerzicht etc.) 
• Ondersteuning bieden aan  bewonersinitiatief inrichting centrale speelvoorziening 

op voormalige locatie  Aldegonde. 
•  

Bijzondere projecten waarbij de opbouwwerker een ondersteunende rol vervult: 

➢ Sport impuls project Middengebied:  
Afronding en implementatie van dit project november  2016 
Resultaten:  
- uitvoering weerbaarheidstrainingen op 3 wijkscholen in het Middengebied 
- toeleiding van  30 Marokkaanse vrouwen naar sportschool uit  Middengebied 
- oprichting nieuwe  honkbalgroep in Vlissingen  ondergebracht bij Zeeuws Honk  
 - Kickbox groep die wekelijks bijeen komt onder de vlag van RKF club 
 - Nauwere banden tussen  ROAT buurtsport en sportverenigingen waardoor   
    doorverwijzingen soepeler verlopen 

➢ Klussendienst: 
Resultaten:  
- Steeds meer instellingen en bewoners doen een beroep op de klussendienst. 
- Vanaf  januari t/m december 2016  zijn 73 klussen uitgevoerd 
- Statushouders  melden zich regelmatig aan als vrijwilliger bij de klussendienst  
  om zich maatschappelijk in te zetten en hun taalvaardigheden te versterken.  
- In totaal zijn 7 vrijwilligers actief binnen de klussendienst. 
- De  klussendienst voorziet in een groeiende behoefte onder kwetsbare inwoners. 
- De klussendienst als collectieve voorziening wordt ondersteund vanuit het  
   opbouwwerk 

➢ Voedsel Uitgifte Punt: 
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Resultaten:  
- Sinds de verhuizing loopt het wekelijks bereik iets terug (nu gemiddeld 70  
   gezinnen per week). 
- Regelmatig wordt er ook kleding en huishoudelijke materialen uitgedeeld. 
- Een aantal kwetsbare gezinnen vanuit VUP doet regelmatig ook een beroep op                                     
  de klussendienst en voor hulpvragen  op onze opbouwwerkers vanuit de GBT.  
- Ongeveer de helft van deze kwetsbare gezinnen komt uit het Middengebied.  
  Verder zijn Bossenburgh en Oost  Souburg ruim vertegenwoordigd. 
- Een 2 tal  VUP vrijwilligers hebben bij het taalhuis de cursus laaggeletterdheid  
   gevolgd om analfabetisme beter te kunnen herkennen. 
- Ook deze collectieve voorziening wordt ondersteund vanuit het opbouwwerk. 
 
 
 

Nieuwe ontwikkelingen in de rol van opbouwwerker: 

De opbouwwerker trekt steeds vaker op met de jongerenwerker richting risico gezinnen. 
Door deelname in de gebiedsteams zijn de lijntjes met de hulpverlening kort. De 
opbouwwerker ontwikkelt zich als een spin in het web en ontvangt regelmatig signalen van 
buurtbewoners, woningcorporatie of wijkgerichte organisaties waarin men zich zorgen 
maakt om een bewoner of gezin. De opbouwwerker gaat polshoogte nemen en zit niet in de 
rol van hulpverlener Daardoor is de drempel lager om binnen te komen, specifiek bij die 
gezinnen waar men minder goede ervaringen heeft met hulpverleningsinstanties.  De 
opbouwwerker acteert laagdrempelig, staat pal naast de burger en werkt vanuit een 
pragmatische invalshoek. Op basis van het winnen van vertrouwen wordt getracht een 
nieuwe verbinding te maken, waarbij de opbouwwerker fungeert als vooruitgeschoven post 
en de hulpverlening meekijkt in de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden rondom het gezin.  

De opbouwwerker bezoekt ook regelmatig de vindplaatsen waar bewoners in de wijk 
samenkomen of stimuleert initiatieven vanuit bewoners die leiden tot samenkomst.  
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Hoofdstuk 5:  Deelname gebiedsteams Porthos: 

Tot 1 mei 2016  waren de opbouwwerkers actief binnen de 5 gebiedsteams van Vlissingen. 
Na deze datum werden een aantal gebieden bij elkaar gevoegd, waardoor er 2 gebiedsteams 
ontstonden in Vlissingen die aangestuurd worden door Porthos. De welzijnswerker werd 
steeds verder in de rol gedrukt van hulpverlener in plaats van dienstverlener. De specifieke 
rol vanuit welzijn binnen de beide gebiedsteams kwam daardoor niet helemaal uit de verf. 
Vaak ingegeven vanwege de hoge werkdruk gedurende het afgelopen jaar. Ook vond er veel 
verloop plaats onder de leden van de gebiedsteams, hetgeen leidde tot de nodige onrust op 
de werkvloer. Omdat het accent vooral gericht was op de doorontwikkeling van de beide 
gebiedsteams, kreeg het voorliggend veld niet de aandacht die het verdient. Terwijl juist 
binnen het voorliggend veld de  uitdaging ligt om een bundeling van krachten tot stand te 
brengen tussen formele en informele netwerkorganisaties, welke moet voorkomen dat 
kwetsbare burgers door de mazen van het net glippen en later zijn aangewezen op 
zwaardere hulp- en zorgverlening.  Een investering in de samenwerking tussen formele en 
informele organisaties, die zich later dubbel en dwars gaat terugverdienen! 

 

Overzicht casuïstiek  van de medewerkers van stichting ROAT binnen de 2 gebiedsteams: 

✓ In totaal zijn de opbouwwerkers binnen de Gebiedsteams betrokken geweest bij 111 
casussen. 

✓ In 85 casussen werd de rol van sleutelwerker/ regiehouder vanuit de betrokken 
opbouwwerkers ingevuld. 

✓ Specifiek voor de gebiedsteams werden 5200 uur opbouwwerk effectief ingezet 
gedurende 2016.  

 
Leefdomeinen: 
Financiën  25 
Dagbesteding 4 
Huisvesting 24 
Huiselijke relaties 10 
Geestelijke Gezondheid 29 
Lichamelijke Gezondheid  5 
Verslaving 12 
Activiteiten Dagelijks Leven 6 
Sociaal Netwerk 9 
Maatschappelijke participatie 4 
Justitie 7 
Lichamelijke Verzorging 4 
Sociaal Emotionele ondersteuning 26 
Scholing 9 
Opvang 3 
Tijdsbesteding 0 
Loverboy problematiek 2 
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Huisvesting, financiën, geestelijke gezondheid, LVB problematiek en sociaal emotionele 
ondersteuning scoren erg hoog in de behandelde casuïstiek van midden- en hoog risico 
niveau.  Huiselijke relaties en verslavingsproblematiek komen op een 2e plaats.   
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Hoofdstuk 6:   Buurtpreventie in de Vlissingse wijken 

Burgerparticipatie in de eigen wijken en buurten is van groot belang om verloedering en 
onveiligheidsgevoelens tegen te gaan en de tevredenheid over de eigen wijk te stimuleren. 
Het buurtpreventie project biedt voldoende aanknopingspunten om hierop te kunnen 
anticiperen. 

Aanleiding van het buurtpreventie project is het tegengaan van woninginbraken in de 
buurten en wijken van Vlissingen. Maar buurtpreventie doet veel meer! Het stimuleert de 
sociale samenhang in de wijk, levert een bijdrage aan de subjectieve veiligheidsbeleving, 
stimuleert de betrokkenheid van de bewoners met hun eigen leefomgeving en werkt 
integraal samen met wijkagent, BOA ’s,  en wijkcoördinator gemeente. 

Er zijn momenteel 3 operationele BPT actief in  Oost Souburg ( Middenhofsingel  e.o.), 
Centrum (Rooie buurt) en de wijk Paauwenburg. Een vierde buurtpreventieteam in het 
Middengebied staat inmiddels al gereed om te gaan starten in het Middengebied en ook in 
de wijk Bossenburgh is men momenteel bezig om  extra leden te werven voor een herstart in 
dit gebied. 

In het afgelopen jaar heeft Stichting ROAT een coördinerende rol toebedeeld gekregen om 
de voetjesacties in samenwerking met politie en boa’s in de wijken uit te voeren.  In het 
afgelopen jaar zijn 9 voetjesacties uitgevoerd in de wijken van Vlissingen. 

De buurpreventieteams worden ondersteund vanuit het opbouwwerk. Met de afzonderlijke 
buurtpreventieteams zijn regelmatig bijeenkomsten geweest waarin onderlinge ervaringen 
zijn uitgewisseld en verbeterpunten konden worden doorgevoerd. Tenslotte vindt er jaarlijks 
ook informele bijeenkomst plaats met de buurtpreventie teams onder het genot van een 
hapje en een drankje. Begin 2017 zal gestart worden met een trainingsaanbod voor alle 
gezamenlijke buurtpreventie teams. 
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Hoofdstuk 7: De Samenwerkingspartners van Stichting ROAT: 

• Wooncorporatie l‘escaut 
• Porthos 
• Indigo Preventie 
• Maatschappelijk Werk Walcheren 
• Bemoeizorg 
• Schuldhulpverlening 
• Buurtbemiddeling 
• Richard Krajicek Foundation 
• JIT 
• Politie organisatie /wijkagenten/ jeugdagent 
• Veiligheidshuis 
• Reclassering Middelburg 
• Gemeentelijke afdelingen Vlissingen 
• RMC Scholen werk/leertrajecten Vlissingen 
• ROC Middelburg 
• Zanshin Shotokan Karate Vereniging 
• Tennisvereniging LTC DOS 
• Het Zeeuwse Honk 
• Hockey vereniging  
• Vlissingen in Beweging 
• Orionis 
• Partners gebiedsteams  
• Wijkvereniging Bossenburg 
• Wijkraad Paauwenburg 
• Wijkraad Middengebied 
• Basisscholen en voortgezet onderwijs 
• Boa ‘s 
• Voedselbank Middelburg 
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Hoofdstuk 8:  Aantal deelnemers activiteiten Stichting ROAT 2016: 

Hieronder wordt op grafische wijze weergegeven hoeveel deelnemers er vorig jaar  aan de 
reguliere en bijzondere activiteiten hebben deelgenomen, waarbij Stichting ROAT een 
ondersteunende rol heeft vervuld. De aantallen hebben zowel betrekking op het 
jongerenwerk als op samenlevingsopbouw. 

    
  
Middengebied 9680   
Bossenburg 3100   
Paauwenburg 6694   
Oost-Souburg 2432   
Westerzicht 420   
Bijzondere activiteiten gehele stad (zie bijlage) 4377   
Centrum 240   
Totaal voor Vlissingen 26.943   
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Middengebied	   Bossenburg	   Paauwenburg	   Oost-‐Souburg	   Westerzicht	   bijzondere	  acCviteiten	  gehele	  stad	  (zie	  bijlage)	   Centrum	  

Totaal aantal deelnemers van alle soorten activiteiten per wijk
Middengebied 9680
Bossenburg 3100
Paauwenburg 6694
Oost-Souburg 2432
Westerzicht 420
bijzondere activiteiten gehele stad (zie bijlage) 4377
Centrum 240
Totaal voor Vlissingen 26.943

Middengebied,	  9680	  

Bossenburg,	  3100	  Paauwenburg,	  6694	  

Oost-‐Souburg,	  2432	  

Westerzicht,	  420	  

bijzondere	  acCviteiten	  gehele	  stad	  
(zie	  bijlage),	  4377	  

Centrum,	  240	  

Totaal	  aantal	  deelnemers	  aan	  alle	  acCviteiten	  van	  ROAT	  verdeeld	  over	  de	  wijken	  	  

Middengebied	   Bossenburg	   Paauwenburg	   Oost-‐Souburg	   Westerzicht	   bijzondere	  acCviteiten	  gehele	  stad	  (zie	  bijlage)	   Centrum	  

Totaal aantal deelnemers aan alle activiteiten 
van Stichting ROAT verdeeld over de wijken.

	  

Middelgebied,	  9680	  

Bossenburg,	  3100	  

Paauwenburg,	  6694	  

Oost-‐Souburg,	  2432	  

Westerzicht,	  420	  

Centrum,	  240	   Bijzondere	  acFviteiten	  
gehele	  stad,	  4377	  
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Hoofdstuk 9: Signaleringen vanuit het heden en de toekomst: 

• Er  is een groeiende tendens van jongeren uit de PI die een beroep op stichting ROAT 
doen in het kader van resocialisatie trajecten. In het afgelopen jaar is dit aanbod 
gegroeid naar 13 personen. Het wordt steeds lastiger om deze jongeren/ jong 
volwassenen intensieve ondersteuning en voldoende ervaringsplaatsen vanuit 
Stichting ROAT te kunnen bieden.   

• In de contacten met jongeren maken onze werkers zich expliciet zorgen over het 
wegvallen van de zorg voor de jeugd na het bereiken van hun 18de levensjaar. Op 
papier is deze overgangsfase goed geregeld, maar de praktijk is helaas een stuk 
weerbarstiger. Jongeren krijgen op hun 18de  te maken met andere zorgregelingen en 
financieringsvormen, waarvoor zij nauwelijks zijn toegerust. 

• Dagtraining: 
Het gebouw  “De Regenboog” wordt momenteel aangepast als lesruimte voor het 
geven van de dagtraining Walcheren waar drop outs direct geplaatst kunnen worden 
zonder het dilemma van een wachtlijst. Op basis van een ZRM risicotaxatie kunnen 
jongeren via Porthos aangemeld worden voor de dag training.  Deze nieuwe 
ontwikkeling biedt  stichting ROAT meer mogelijkheden om risico jongeren  full time 
een dagbesteding aan te bieden waarbij het aanleren van sociale vaardigheden in 
combinatie met gedragsverandering en talentontwikkeling centraal staan.  

• De doorontwikkeling van het voorliggend veld moet meer aandacht krijgen in de 
nabije toekomst.  De focus ligt nu nog teveel op midden- en hoog risico casuïstiek 
vanuit de gebiedsteams. Een verdere bundeling van krachten tussen formele en 
informele netwerkorganisaties binnen het voorliggend veld moet voorkomen dat 
kwetsbare burgers door de mazen van het net glippen en later zijn aangewezen op 
zwaardere hulp- en zorgverlening. Een extra investering in de samenwerking tussen 
formele en informele organisaties, die zich later dubbel en dwars gaat 
terugverdienen! Het opbouwwerk kan daar een forse bijdrage aan leveren. 

• Een nieuwe ontwikkeling is de speluitleen die wordt overgenomen vanuit de 
voormalige gemeentelijke afdeling Vlissingen in Beweging.  Naast het uitlenen van 
spelmaterialen aan sportverenigingen, biedt deze uitleen ook nieuwe kansen voor 
het ontwikkelen van bewonersinitiatieven om sportieve ontmoetingen op buurt- en 
straatniveau te promoten en daarmede de sociale samenhang in de buurt te 
versterken.  
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Slotwoord:   

Stichting ROAT is gestart vanuit een platte organisatie. Door de uitbreidingen in de afgelopen 
jaren werd het steeds lastiger om deze platte organisatie met een eenhoofdige leiding 
draaiende te houden.  
Halverwege het jaar 2016 hebben we het besluit genomen om een parttime teamleider aan 
te stellen voor de directe aansturing van het team. Dit geeft mij als directeur de ruimte om 
wat breder te kijken naar onze organisatie en meer aandacht te geven aan directietaken. 
Uiteraard  blijf ik voeling houden met de werkvloer en blijf ik aanspreekpunt voor al onze 
partners die met Stichting ROAT willen samen werken voor een  
leefbaarder, veiliger, socialer en initiatiefrijk Vlissingen.  Met dank voor het vertrouwen in 
het afgelopen jaar en niet in de laatste plaats voor de steun vanuit de gemeente Vlissingen 
die ik heb mogen ervaren in het afgelopen jaar.   
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Bijlage: Overzicht bijzondere activiteiten 2016 

Bijzondere jongerenactiviteiten en samenlevingsopbouw 2016 
Datum Activiteit Gebied Aantal bezoekers Doelgroep Samenwerkingspartners 
28-01-
2016 

Dialoog jongeren en 
bewoners 
Mozaïekplein 

Oost - 
Souburg 

19 12+ en 
buurtbewoners 

Bewonersgroep, 
jongeren 

10-02-
2016 

Vlissingse jeugd  
bezoekt kids dag 
ABN world tennis 
toernooi RKF 

Rotterdam 
Ahoy 

15 kinderen; 
 4 ouders 

Kinderen en ouders Richard Krajicek 
Foundation 

24-02-
2016 

Open Dag Stichting 
ROAT 

Westerzicht 250 Bewoners en 
samenwerkingspartn
ers 

Wijkbewoners en 
samenwerkingspartners 

27-02-
2016 

Honkbal clinic 
Middengebied 

Middengebied 30 kinderen 
6 ouders 

Kinderen en ouders 
Middengebied 

Sportimpuls project 
Zeeuws Honk; scholen 

12-03-
2016 

Honkbal clinic 
Zeeuwse Honk 

Terneuzen 15  jong 
volwassenen uit 
Middengebied 

16+ jongeren Sportimpuls project 
Zeeuws Honk; scholen 

04-05-
2016 

Deelname  RKF 
Danone Cup 2016 

Rotterdam 12 kinderen 
3 ouders 

12- RKF / buurtsport ROAT 

04-05-
2016 

Voorronde Cruyff 
6x6 toernooi kwart 
finale 

Bossenburgh 80 kinderen 
20 ouders 

12- JCF/ scholen/ buurtsport 
ROAT 

11-05-
2016 

2 e voorronde  
Cruijff 6x6 toernooi 

Bossenburgh 70 kinderen 
16 ouders 

12- JCF/ scholen/ buurtsport 
ROAT 

14 -
05-
2016 

Herstel wilgentenen 
schuttingen 
speeltuin 
Bloemenlaan door 
bewonersgroep 

Middengebied 8 bewoners Bewonersgroep 
Middengebied 

Gemeente, wijkraad 
Middengebied  i.o. 

14-05-
2016 

Cruijff toernooi 
kwart finale 

Bossenburgh 150 kinderen 
40 ouders 

Kinderen regio 
Zeeland 

JCF/ buurtsport ROAT / 
scholen 

21-05-
2016 

Cruijff halve finale Bossenburgh 80 kinderen 
30 ouders 

Kinderen regio 
Zeeland 

JCF/ buurtsport ROAT / 
scholen 

27-05-
2016 

Life skilz dag 
scholarshippers RKF 

Arnhem 
Papendal 

5 scholarshippers jongeren RKF/ buurtsport ROAT 

08-06-
2016 

Zwemactiviteit 
Meiden 

Zwembad 
Vrijburg 
Vlissingen 

22 kinderen 
6 ouders 

Meisjes 12- 
ouders 

Buurtsport ROAT 

15-06-
2016 

Voorronde  N.K. 
knikkeren 

Vlissingen 
Westerzicht 

60 kinderen 
15 ouders 

12- 
ouders 

Buurtsport ROAT 
Landelijke 
knikkerorganisatie 
House of Sports 

Dialoog jongeren
en bewoners
Mozaiek plein

Vlissingse jeugd
bezoekt kids dag
ABN world tennis
toernooi RKF

Open Dag
Stichting ROAT

Honkbal clinic
Middengebied

Honkbal clinic
Zeeuwse Honk

Deelname RKF
Danone Cup 2016
Voorronde Cruyff
6x6 toernooi kwart
finale
2e voorronde
Cruijff 6x6 toernooi

Herstel wilgentenen
schuttingen
speeltuin Bloemenlaan 
door bewonersgroep

Cruijff toernooi
kwart finale

Cruijff halve finale

Life skilz dag
scholarshippers RKF

Zwemactiviteit
Meiden

Voorronde N.K.
knikkeren

Werkbezoek nieuwe 
burgemeester aan
St. ROAT

BBQ buurtpreventie
Paauwenburg
Bewonersactiviteit
Steenhuisstraat

Ondersteuning 
burendag

Paauwenburg
Deelnamen HZ
vrijwilligersmarkt
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18-06-
2016 

Bazaar VUP i.s.m. 
wijkrommelmarkt 

Westerzicht 120 bezoekers 
35 kinderen 

Alle leeftijden Rommelmarkt 
organisatie Westerzicht 
/ VUP 

23-06-
2016 

Deelname 
vrijwilligersmarkt  
Porthos 

Domburg 250 bezoekers Volwassenen/ 
hulpverlening 
zorgverlening 

Porthos/ BPT / 
Klussendienst  ROAT/ 
VUP 

09-07-
2016 

Reünie Witte Wijk Oost Souburg 130 kinderen 
65 ouders 

Ouders en kinderen Jeugdhonk Multi culti/ 
jongerenwerk/ 
 

21-07-
2016 

Officiële onthulling 
bus door sponsor 

Westerzicht 6 genodigden Sponsoren en 
gemeente 
contactpersonen 

Rabobank 
Oranje Fonds 
Gemeente Vlissingen 

26-07-
2016 

zomerspelen Centrum 
Van 
Nispenplein 

130 kinderen 
38 ouders 

t/m 12 jaar Wijkbewoners/ Mi 
lover4 food/ gemeente 

28-07-
2016 

Zomerspelen Paauwenburg 
Nelson 
Mandelapark 

 95 kinderen 
 39 ouders 

t/m 12jaar  Wijkraad Paauwenburg. 
Vrijwilligers ROAT 

02-08-
2016 

Zomerspelen Middengebied Afgelast vanwege 
slechte weer 

t/m 12 jaar Wijkraad Middengebied 
i.o. 

04-08-
2016 

Zomerspelen Bossenburgh 
De Omnibus 

106 kinderen 
39 ouders 

t/m 12 jaar Wijkvereniging 
Bossenburgh/ Mir love  
4 food/ gemeente 

09-08-
2016 

Zomerspelen Oost-Souburg 
Karolingenbur
cht 

260 kinderen 
85 ouders 

t/m 12 jaar Bewonersgroep 
Schoonenburg Oost,  

16-08-
2016 

Zomerspelen Westerzicht 61 kinderen 
19 ouders 

t/m 12 jaar Kinderdagverblijf KOW 

03-09-
2016 

Festival Divers Machinefabrie
k 
Slotmanifestat
ie sport impuls 
project 

750 volwassenen 
250 kinderen 

Alle leeftijden Vita Events 
Diverse 
toeleveringsbedrijven 
Foodtrucks etc. 

21-09-
2016 

Werkbezoek nieuwe 
burgemeester aan 
ST. ROAT 

ROAT 6 genodigden 12 vrijwilligers en 
personeel 

Gemeente/ BPT/ 
vrijwilligersinitiatieven 
ROAT 

20-08-
2016 

BBQ buurtpreventie 
Paauwenburg 

ROAT 21 leden volwassenen BPT / ROAT 

17-09-
2016 

Bewonersactiviteit 
Steenhuisstraat 

Middengebied 75 bewoners 
22 kinderen 

Kinderen 
volwassenen 

Bewonersgroep 
Middengebied/ ROAT 

24-09-
2016 

Ondersteuning 
burendag 
Paauwenburg 

Paauwenburg 100 bezoekers 
35 kinderen 

Alle leeftijden Wijkraad Paauwenburgh 
met wijkpartners/ St. 
Majoraat 

29-09-
2016 

Deelname HZ 
vrijwilligersmarkt  

HZ 300 bezoekers/ 
studenten 
 

studenten HZ 

22-10-
2016 

RKF kick off  
sportleiders en 
scholarshippers 

Arnhem 
Papendal 

4 scholarshippers Jong volwassenen RKF/ buurtsport ROAT 

26-10-
2016 

Hockey toernooi 
Middengebied 

Middengebied 14 kinderen 
4 ouders 

kinderen Sportimpuls/ buurtsport 

Bazaar VUP i.s.m.
wijkrommelmarkt

Deelname 
vrijwilligersmarkt
Porthos

Reunie Witte Wijk

Officiële onthulling
bus door sponsor

Zomerspelen

Zomerspelen

Zomerspelen

Zomerspelen

Zomerspelen

Zomerspelen

Festival Divers

Werkbezoek nieuwe 
burgemeester aan
St. ROAT

BBQ buurtpreventie
Paauwenburg
Bewonersactiviteit
Steenhuisstraat

Ondersteuning 
burendag
Paauwenburg

Deelnamen HZ
vrijwilligersmarkt

RKF Kick off
sportleiders en 
Sholarshippers

Hockey toernooi
Middengebied
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28-10-
2016 

Ondersteuning KOW 
toernooi vanuit 
buurtsport 

Middengebied 50 kinderen kinderen KOW / buurtsport 

29-10-
2016 

Halloween tocht 
Westerzicht i.s.m. 
ROAT 

Westerzicht 95 kinderen 
35 ouders 

kinderen Bewonersgroep/ ROAT 

17-11-
2016 

Voorlichting 
werkzaamheden St. 
ROAT aan studenten 
HZ 

ROAT 40 studenten 
2 docenten 

studenten HZ / ROAT 

04-12-
2016 

Sinterklaas viering Westerzicht 80 kinderen 
38 ouders 

Kinderen en ouders Wijkbewoners/  
Vrijwilligersgroep 
evenementen St. ROAT 

18-12-
2016 

Deelname Basketbal 
jeugdtoernooi 
 

Almere 20 kinderen 
2 ouders 

kinderen RKF scholarshippers/ 
buurtsport ROAT 

Activiteiten door jongeren

Activiteiten door wijkbewoners

Activiteiten door vrijwilligers ROAT

Buurtsportactiviteiten

Sportimpuls

Ondersteuning KOW
toernooi vanuit 
buurtpoort

Deelname Basketbal
jeugdtoernooi

Voorlichting
werkzaamheden
St. ROAT 
aan studenten HZ

Halloween tocht
Westerzicht i.s.m.
ROAT

Sinterklaas viering


