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ONDERWERP
Evaluatie wijkplannen

Geachte heer/mevrouw,

Op 4 oktober 2016 heeft het college van B&W besloten een pilot ter uitvoering van de visie op 
leefbaarheid (vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2016) uit te voeren. Hierbij zijn 
wijkplannen ontwikkeld in Paauwenburg en Bossenburgh. De looptijd van de pilot was 1 jaar. 
Inmiddels zijn de wijkplannen  opgeleverd en is het proces geëvalueerd. In januari 2018 zijn de 
wijkplannen overhandigd aan de wijkwethouders van de twee wijken. Ook zullen de twee 
wijkplannen door de bewoners worden gepresenteerd aan de gemeenteraad op 5 april 2018. 

Het wijkplan is ontwikkeld door en voor de inwoners, ondersteund door de gemeente en 
andere relevante netwerkpartners zoals de woningbouwcorporatie, ROAT, de wijkagent, etc. 
Tijdens het ontwikkelen van de wijkplannen zijn diverse ambtenaren betrokken geweest bij de 
verschillende, voor hun vakgebied relevante, thema’s. Op deze manier worden de ideeën en 
wensen van inwoners en de kennis en kunde van het ambtelijk apparaat direct betrokken bij 
de planontwikkeling. De ontwikkeling en uitvoering van de wijkplannen is een nieuwe vorm van 
samenwerken tussen bewoners, netwerkpartners en de gemeente. 
De evaluatie heeft plaatsgevonden op de beoogde resultaten zoals benoemd bij aanvang van 
de pilot. Door middel van de gekozen werkwijze zijn op alle evaluatiecriteria concrete 
resultaten behaald (zie bijlage “Evaluatie wijkplannen leefbaarheid Bossenburg en 
Paauwenburg”). 
Het college neemt kennis van de uitkomst van de evaluatie en zal de evaluatie meegeven aan 
het nieuwe college. Het college laat zich over het vervolgproces en de uitkomsten daarvan
informeren.



Blad 2 behorend bij 781823 / 781828

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


