
Pagina 1 van 10 
 

 
 

 
EVALUATIE WIJKPLANNEN LEEFBAARHEID BOSSENBURGH EN PAAUWENBURG 
 
Door: Eddy De Seranno en Jaap Keijmel 
Aan: Mariët Kaptein 
Datum: 16 februari 2018 
 

 
 
1. SITUERING VAN DE OPDRACHT 
 
Eind 2016 werd door de gemeente Vlissingen een begeleidingsopdracht toegewezen aan de 
participatie-professionals Eddy De Seranno en Jaap Keijmel. Hun taak was het ondersteunen van de 
twee pilotwijken Paauwenburg en Bossenburgh bij het opstellen van een leefbaarheids-wijkplan: het 
ontwikkelen van een door de buurt en stakeholders gedragen plan, dus een leefbaarheidsplan door, 
van en voor de wijk. 
 
De begeleiders kozen voor een aanpak waarbij volledig werd uitgegaan van de (mogelijk heel 
verschillende) wensen en verwachtingen in de beide wijken, zodat de eigenheid van de wijk in iedere 
stap tot  verrassende resultaten zou kunnen leiden. Zo ontstonden een reeks visie- en 
planningsactiviteiten en verkennings- / communicatie-acties, in voortdurend goed overleg met de 
Wijkraad Paauwenburg en de Wijkvereniging Bossenburgh, en met de wijkcoördinatoren en 
projectleider Leefbaarheid vanuit de gemeente. 
 
De ‘oogst’ van al deze acties - in de vorm van volledig uitgewerkte wijkplannen - werd aangeboden 
aan de wijk en aan de gemeente tijdens druk bijgewoonde nieuwjaarsbijeenkomsten: in Bossenburgh 
op 23 januari 2018 (aan burgemeester-wijkwethouder Bas van den Tillaar en participatie-wethouder 
Josephine Elliott) en in Paauwenburg op 27 januari 2018 (aan wijkwethouder John de Jonge en 
participatie-wethouder Josephine Elliott)  
 
2. EVALUATIE VAN HET RESULTAAT OP BASIS VAN HET TOETSINGSKADER 
 
Het beoogd resultaat van de B&W-nota van 4 oktober 2016 betreffende de aanpak van deze 
wijkplannen vormt het toetsingskader voor de evaluatie van (de totstandkoming van) deze 
wijkplannen: 
a) In samenspraak met de wijk verlevendigen en verfraaien van de wijk 
b) Het enthousiasmeren en betrekken van nog niet eerder betrokken inwoners 
c) Een leefbaarheidsplan ontwikkelen met en voor de inwoners van de pilotwijken, hierbij 

gebruik makend van de aanwezige netwerken 
d) Het verstevigen van de onderlinge binding in de wijk 
e) Er wordt gefocust op mogelijkheden in plaats van op problemen  
 
 
a) In samenspraak met de wijk verlevendigen en verfraaien van de wijk 
 
De succesvolle invulling van dit toetsingscriterium kan het beste geïllustreerd worden door een 
oplijsting van de prioritaire leefbaarheidsthema’s die door de medewerking van 150 wijkbewoners 
van Paauwenburg en 100 wijkbewoners van Bossenburgh naar boven kwamen. Niet alleen werd de 
verlevendiging en verfraaiing van de wijk een onderdeel van meerdere thema’s in beide wijken, maar 
twee keer kwam er ‘bottom-up’ ook zelfs een expliciet thema bovendrijven met betrekking tot ‘het 
aangezicht van de wijk’. 
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De prioritaire leefbaarheidsthema’s voor de wijk Paauwenburg: 
 

A. HET NIEUWE WIJKCENTRUM ‘DE BURGERIJ’         

B. HET UITZICHT VAN DE WIJK (OVER 15 JAAR)       

C. KINDEREN EN JONGEREN         

D. VEREENZAMING EN EENZAAMHEID        

E. VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEERSITUATIES       

F. WINKELS EN VOORZIENINGEN          

G. DUURZAME ENERGIE          

H. ARMOEDE           

I. DE WIJKRAAD 

 
De prioritaire leefbaarheidsthema’s voor de wijk Bossenburgh: 
 

A. COMMUNICATIE /  RESPECT / IMAGO / BETROKKENHEID BEWONERS     

B. BOSSENBURGH VITAAL             

C. INFRASTRUCTUUR EN AAN- (GE-) ZICHT VAN DE WIJK      

D. SPEELMOGELIJKHEDEN EN SPEELTOESTELLEN       

E. ZORG / VEREENZAMING / EENZAAMHEID       

F. (VERKEERS-) VEILIGHEID          

G. MILIEU (AFVAL)           

H. ARMOEDE           

I. JEUGD 15+           

J. WIJKVERENIGING / WIJKRAAD       

 
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 tot 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. Dit heeft op korte termijn in elk van beide wijken tot een eerste succeservaring 
geleid in het kader van het project.  
 
Met betrekking tot het prioritair thema ‘wijkcentrum’ in Paauwenburg: 
 
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 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. Een stichting heeft - in overleg met alle verenigingen - het beheer  
op zich genomen van het nieuwe wijkhuis ‘De Burgerij’, op de locatie van het voormalige Majoraat. 
Dit eerste resultaat van het project leefbaarheid heeft overigens ook in de pers de nodige positieve 
media-aandacht opgeleverd.  
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Tevens was op deze wijze ook de voorwaarde vervuld en de energie beschikbaar om tijdens de 
tweede helft van de projectperiode even voortvarend de andere leefbaarheidsthema’s in de wijk aan 
te pakken. 
 
Met betrekking tot het prioritair thema ‘communicatie / respect / imago / betrokkenheid bewoners’ 
in Bossenburgh: 
 
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 was de ‘Bossenburgh Code voor Communicatie’, en werd later ook opgenomen 
in het wijkplan. Deze code werd leidend bij iedere actie binnen het verdere projectverloop, en breed 
gecommuniceerd binnen en buiten de wijk, onder meer door opvallende aandacht van de 
commissaris van de koning, de burgemeester en wethouders en de media. Het was en 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. Ook hier werd dus op 
deze wijze een belangrijke voorwaarde vervuld en kwam de nodige energie beschikbaar om tijdens 
de tweede helft van de projectperiode even voortvarend de andere leefbaarheidsthema’s in de wijk 
aan te pakken. 
 
 
b) Het enthousiasmeren en betrekken van nog niet eerder betrokken inwoners 
 
In Paauwenburg zijn in 2017 in totaal ongeveer 150 wijkbewoners betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de inhoud van het wijkplan voor de leefbaarheid van hun wijk:  
in diverse bijeenkomsten, interviews of als antwoord op een flyer die verspreid werd in de 2500 
brievenbussen van de wijk. 
 
In Bossenburgh zijn in 2017 in totaal bijna 100 wijkbewoners betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de inhoud van hun wijkplan voor de leefbaarheid: eveneens in diverse 
bijeenkomsten en interviews, of als antwoord op een flyer die verspreid werd in meer dan 1000 
brievenbussen van de wijk.  
 
De begeleiders kozen voor een aanpak waarbij volledig werd uitgegaan van de (mogelijk heel 
verschillende) wensen en verwachtingen in beide wijken, zodat de eigenheid van elke wijk in iedere 
stap tot  verrassende resultaten zou kunnen leiden. Zo ontstonden een reeks visie- en 
planningsactiviteiten en verkennings- / communicatie-acties, in voortdurend goed overleg met de 
Wijkraad Paauwenburg / Wijkvereniging Bossenburgh, en met de wijkcoördinatoren voor beide 
wijken en de projectleider Leefbaarheid vanuit de gemeente. 
 
In beide wijken werd vrij snel een kernploeg opgericht, bestaande uit een tiental wijkbewoners (die 
geen lid waren van de wijkraad / wijkvereniging!) en enkele vertegenwoordigers van de gemeente en 
netwerkpartners zoals ROAT en L’Escaut. In Bossenburgh werd deze kernploeg later in het project 
wijkplan-raad genoemd. In meerdere brainstormsessies werden in deze kernploegen middels 
interactieve werkvormen de prioritaire leefbaarheidsthema’s voor de wijk vastgesteld en mee 
gedacht over de verdere aanpak om tot een wijkplan te komen.  
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Het is precies door deze aanpak dat in Paauwenburg uiteindelijk in totaal ongeveer 150 
wijkbewoners en in Bossenburgh ongeveer 100 inwoners betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van de inhoud van dit wijkplan, evenals een 15-tal ambtenaren van de gemeente en 
vertegenwoordigers van netwerkpartners die actief zijn in de wijk:  
- in een algemene vergadering van de wijkraad / wijkvereniging en een aantal grote bijeenkomsten 

(waar het project werd toegelicht en de leefbaarheidsthema’s werden uitgewerkt); 
- in een fors aantal besprekingen en werkvergaderingen in beide wijken, met de gemeente en met 

vertegenwoordigers van diverse organisaties; 
- via interviews in de wijk, afgenomen door leden van beide kernploegen en HZ-studenten van de 

opleiding Social Work (8 in Paauwenburg en 4 in Bossenburgh) 
- en via antwoorden op de flyer die verspreid werd in de 2500 brievenbussen van de wijk 

Paauwenburg en de 1000 brievenbussen van de wijk Bossenburgh. 
 
De eindversie van beide wijkplannen kwam tot stand op basis van alle binnengekomen teksten en 
formuleringen, en werd geredigeerd door meerdere leden van de kernploegen en de proces- / 
projectbegeleiders. De ‘oogst’ in de vorm van de volledig uitgewerkte wijkplannen werd tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomsten van beide wijken aangeboden aan de wijk en aan de burgemeester en 
wethouders van de gemeente: op 23 januari 2018 in Bossenburgh en op 27 januari 2018 in 
Paauwenburg. Beide keren kon er gerekend worden op een grote belangstelling vanuit de wijk, de 
gemeente en netwerkpartners en de media. 

 
 

c) Een leefbaarheidsplan ontwikkelen met en voor de inwoners van de pilotwijken, hierbij 
gebruik makend van de aanwezige netwerken 

 
De begeleidingsopdracht die eind 2016 werd toegewezen door de gemeente Vlissingen, omvatte het 
ondersteunen van de twee pilotwijken Paauwenburg en Bossenburgh 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 groepen en netwerken die werden betrokken bij de ontwikkeling van het leefbaarheidsplan, 
werden in globale termen reeds aangeduid bij criterium a en b.  
 
Meer specifiek en concreet: bij het bedenken, uitwerken en uitschrijven van de diverse thema’s werd 
reeds een diversiteit aan groepen en netwerken betrokken. Bovendien zijn nog meer lokale groepen 
en netwerken nu reeds in beeld voor de realisatie van het wijkplan. Al deze actoren zijn in het 
wijkplan bij ieder thema te vinden onder het kopje ‘samenwerking: wie doet mee / wie is nodig?’.  
 
We lijsten deze hier in alfabetische volgorde op: 
 
In Paauwenburg: 
       ●     Arthouse (architecten vormgevers) 

 Basisscholen Louise de Coligny en Theo Thijssen (directies / schoolvertegenwoordigers / 
ouderraad) 

 Belastingadvies 

 Bewindvoerders 

 Burgerij (bestuur, vrijwilligers, verenigingen en clubjes die er hun thuisbasis hebben) 

 Buurtpreventieteam 

 Buurtzorg 

 Dok41 

 Fysiotherapie Paauwenburg 
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 Gemeente (wijkcoördinator / Vlissingen in Beweging / communicatie-afdeling / 
maatschappelijk werk / stedenbouwkundige / verkeersdeskundige / …) 

 Huisartsen 

 HZ studenten Social Work 

 KipVis 

 Klankbordgroep huurdersvereniging 

 Kledingbank 

 Kringloopwinkel 

 L’Escaut 

 Orionis Walcheren 

 Particuliere instanties (die gratis hulp willen bieden / advies willen geven) 

 Pedagoog / psycholoog 

 Porthos 

 Praktijkondersteuners  

 ROAT (+ vrijwilligersproject klussendienst) 

 Sabewa Zeeland 

 Scalda 

 Sportverenigingen 

 Stichting Door 

 Stichting Leergeld Walcheren  

 Taalhuis Walcheren 

 Theo van Doesburgcentrum (voormalig): hobbyisten, kunstenaars 

 Vereniging Regenboogflats  

 Vertegenwoordiger(s) jeugd uit de wijk 

 Voedselbank 

 Vrijwilligerscentrale (vrijwilligerspunt@vlissingen.nl) 

 Wijkagent 

 Wijkbewoners 

 Wijkraad 

 Winkeliers en hun vertegenwoordigers 

 WVO Zorg 

 Zeeuwse Zorgschakels (+ casemanagers dementie) 

 Zorgstroom (incl. Dagbesteding) 
 
In Bossenburgh: 
       ●     Arduin 

 Buurtpreventieteam 

 Gemeente (wijkcoördinator / milieubeheer / afvalinzameling / communicatie-afdeling /  
Boa’s / gezondheidsbeleid / verkeersdeskundige / groenonderhoud-team en stratenmakers / 
politiek / wethouder / …) 

 GGD 

 HZ studenten Social Work 

 Jongeren 

 Klusploeg 

 Krant-, folder-, postbezorgers 

 Leveranciers van speeltoestellen 

 Makelaars 

 Ondernemers 

 Orionis Walcheren 

 Politie / wijkagent 

mailto:vrijwilligerspunt@vlissingen.nl
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 Porthos 

 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) 

 ROAT (onder meer de jongerenwerker) 

 Scholen: De Omnibus, Scheldemondcollege 

 Verhuurders 

 VVN (verkeersveiligheidscampagnes) 

 Wijkbewoners 

 Wijkvereniging en toekomstige wijkraad  

 Zorgverleners 
 
 
d) Het verstevigen van de onderlinge binding in de wijk 

 
In Paauwenburg: 
 
In de loop van het project werd duidelijk dat de onderlinge binding in de wijk Paauwenburg vooral 
berust op de volgende pijlers:  
 

 het winkelcentrum, de basisscholen, de voorzieningen (onder meer gezondheidszorg) en het 
wijkcentrum De Burgerij als de ‘voertuigen’ van sociale cohesie en samenhang in de wijk: je hoeft 
de wijk niet uit (vooral belangrijk voor ouderen!). 

 een grote samenhorigheid: betrokken mensen, we kennen elkaar in de straat, open mentaliteit. 

 een relatief veilige wijk, weinig trammelant / criminaliteit, mensen zijn hier op hun gemak, 
kindvriendelijke buurt, sociale controle op een prettige manier, geeft ook gevoel van veiligheid, 
Buurtpreventie werkt goed (even contact, leuk, prettig). 

 de Wijkraad (“doen enorm hun best, daarom nog beter faciliteren!”). 
 
In het wijkplan van Paauwenburg wordt op deze pijlers verder gebouwd om de verbinding te 
verstevigen, onder meer met volgende thema’s: 
 
HET NIEUWE WIJKCENTRUM ‘DE BURGERIJ’: 
“Een wijkcentrum als ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk, al dan niet in 
verenigingsverband, voor jong en oud, arm en rijk. Ze leren elkaar beter begrijpen, kunnen elkaar 
helpen en geholpen worden en een actieve en betrokken houding ontwikkelen. We streven naar een 
vitale wijk waar wijkbewoners een grotere positieve gezondheid ervaren tegen lagere kosten, onder 
meer via collectieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid.” 
 
KINDEREN EN JONGEREN: 
“Benaderen van de jeugd binnen de wijk: in gesprek gaan met, warm draaien voor participatie in een 
projectgroep, wensen bundelen: wát wil de jeugd? Komen tot een multiculturele groep: ‘bruggen’ 
bouwen. Een duidelijk beeld krijgen van de huidige stand van zaken (de huidige mogelijkheden voor 
de jeugd en de tekortkomingen), vervolgens een Jeugdplan Paauwenburg opmaken en concreet 
zichtbare initiatieven opzetten.” 

 
VEREENZAMING EN EENZAAMHEID: 
“We willen de samenhang in de wijk verder ontwikkelen, ook door tegemoet te komen aan de 
behoefte bij eenzame Paauwenburgers aan meer sociaal contact en door  hulp te bieden bij ouderen, 
zieken, mensen die niet goed meer te been zijn. Hen vitaal houden (lichamelijk en geestelijk), zodat 
ze onder de mensen komen en actief en in beweging blijven, leidt tot meer zelfredzaamheid.” 
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ARMOEDE: 
“Realiseren dat zoveel mogelijk bewoners van onze wijk zelf kunnen voorzien in de eerste 
levensbehoeften (= schoon drinkwater, gezond voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en kleding) en 
kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat we 
een beeld krijgen van de omvang van het armoedeprobleem in onze wijk en dat we te weten komen 
wie we kunnen helpen en hoe.” 
 
In Bossenburgh: 
 
In de loop van het project kwam duidelijk naar voren dat de onderlinge binding in de wijk vooral 
berust op de volgende pijlers:  
 

 “het prettige woonklimaat”, “de kleinschaligheid”, “een rustige wijk” 

 “de samenhorigheid”, “iedereen kent iedereen” 

 “een sociale wijk”, “veel contacten en sociale controle” 

 “het burencontact”, “de buurt staat voor je klaar” 

 “een kinderrijke wijk”, “veel speelplekken voor kinderen” 

 “het multiculturele karakter” 

 “de gezelligheid” 

 “de parkeergelegenheid” 

 “het wordt steeds netter” 

 “een diervriendelijke wijk” 

 “de vele door de wijkvereniging georganiseerde activiteiten” 
 
In het wijkplan van Bossenburgh zijn onder meer volgende thema’s er op gericht om de verbinding in 
de wijk te verstevigen: 
 
COMMUNICATIE /  RESPECT / IMAGO / BETROKKENHEID BEWONERS: 
“Verbetering van de leefbaarheid in de wijk Bossenburgh door positieve communicatie, stimulering 
van contact tussen wijkbewoners en van elkaar aanspreken (bijvoorbeeld bij moeilijkheden), 
bevordering van de samenwerking tussen bewoners en  organisaties en verbetering van de 
uitstraling naar buiten uit.” 
 
BOSSENBURGH VITAAL : 
“Een overzichtelijk en gecoördineerd breed aanbod op het gebied van gezondheid en beweging, 
waarmee we tegemoet kunnen komen aan de behoefte aan activiteiten voor alle leeftijden en 
doelgroepen, waaronder senioren / ouderen (zodat hun eenzaamheid doorbroken wordt, obesitas 
wordt tegengegaan, etcetera).” 
 
ZORG / VEREENZAMING / EENZAAMHEID: 
“Oog hebben voor / meer vertrouwen onderling / eerlijkheid en respect / meer sociale controle ten 
behoeve van bewoners die dreigen te vereenzamen: bijvoorbeeld oudere mensen, gehandicapten, 
mensen met gezondheidsachterstand, mensen in de geestelijke gezondheidszorg, laaggeletterden.” 
 
ARMOEDE: 
“We willen verborgen armoede sneller opsporen in de wijk en op zodanige manier oog hebben voor 
minder bedeelden, dat zij ook (financieel) kunnen (blijven) meedoen in onze lokale samenleving.” 
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e)    Er wordt gefocust op mogelijkheden in plaats van op problemen  
 
Wie het wijkplan doorneemt, kan verrast zijn door de positieve toon, zowel met betrekking tot het 
proces dat werd doorlopen, als in de inhoud van de thema’s, zelfs bij heikele punten. Dit kan 
verklaard worden vanuit meerdere gezichtspunten. 
 
De gehanteerde methode en vraagstelling ging bij iedere interventie (bijeenkomsten en interviews) 
uit van de ‘Appreciative Inquiry’- invalshoek. Hierbij wordt steeds eerst gepeild naar wat reeds goed 
loopt, waar men trots op is, wat op de rails staat. Vervolgens wordt gezocht naar de dromen en de 
ambities: wat zouden we kunnen bereiken als we alles wat reeds goed loopt nog sterker zouden 
kunnen uitbouwen? Tot welke concrete ideeën leidt dat dan (inclusief het aanpakken van 
verbeterpunten)? En wat zouden wij daar zelf kunnen toe bijdragen, en wat of wie hebben we 
daarbij nodig? 
 
Zowel tijdens de hele duur van het project als in het wijkplan werd dus voortdurend de nadruk 
gelegd op het uitgangspunt: ‘wat kunnen we zelf als wijk opnemen?’ (waar we misschien soms in 
eerste instantie zelfs niemand anders voor nodig hebben!). Om pas daarna de vraag te bekijken en te  
beantwoorden: ‘wie hebben we straks toch ook nodig?’ (bijvoorbeeld in de gemeente en / of bij de 
netwerkpartners). Hierbij is in het wijkplan ook de suggestie opgenomen om rekening te houden met 
de timing en planning van de gemeente en de diverse netwerkpartners. Zij moeten de diverse acties 
en hun tijdbesteding namelijk in hun eigen timing en planning kunnen inbouwen.  
  
En tenslotte hebben we in beide wijken een bedreiging als kans beschouwd: in Paauwenburg het  
faillissement van het Majoraat, en in Bossenburgh de vaststelling dat het verleden een negatieve 
schaduw bleef werpen op iedere communicatie. De begeleiders lieten zich in deze beide gevallen 
(zoals in het gehele project trouwens) niet meesleuren door (individuele) sentimenten in de wijk of 
door eenpersoons-acties. Hun aanpak van deze knelpunten (zoals beschreven bij criterium a) leidde 
in beide gevallen niet alleen tot een eerste collectieve succeservaring, maar toonde ook aan dat de 
gekozen manier van werken eveneens tot succes kon gaan leiden in alle andere thema’s. Dit zorgde 
met name dan ook bij alle betrokkenen voor de nodige positieve inspiratie om tijdig het beoogde 
wijkplan te kunnen opleveren.  
 
 
3. AANBEVELINGEN 
 
AANBEVELING 1:  
PARTICIPATIEVE EVALUATIE ‘OPMAAK WIJKPLANNEN’ (PAAUWENBURG EN BOSSENBURGH) 
 
Een participatief project en proces kan uiteraard ook het beste participatief geëvalueerd worden.  
 
We stellen daarom voor om over niet al te lange tijd een dagdeel vast te leggen, samen met 
(representanten van) de partijen die betrokken waren bij het opmaken van de wijkplannen 
leefbaarheid in Paauwenburg en Bossenburgh: zowel vanuit de wijk, de gemeente als van de 
netwerkpartners en stakeholders. 
 
Deze participatieve evaluatie kan het beste opgezet worden vanuit dezelfde principes die gehanteerd 
werden tijdens het project zelf, namelijk deze van de ‘Appreciative Inquiry’ (AI).  
Dit betekent bijvoorbeeld dat vooraf de vragenlijst voor de interactieve wederzijdse bevraging 
opgesteld wordt volgens de “4 D’s” van de AI-logica: 
- Discover: Wat liep goed? 
- Dream: Wat waren onze ambities en hoe (in welke mate) zijn deze gerealiseerd?  
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- Design: Welke concrete ideeën en verbeterpunten zien we met betrekking tot dit project en 
proces? 

- Deliver: Wat / wie is daarvoor nodig en wat zouden we zelf willen bijdragen? 
 
Het rapport van deze interactieve evaluatie dient uiteraard achteraf ter beschikking te zijn voor alle 
deelnemers en hun achterbannen.  
 
AANBEVELING 2: TOEKOMSTIGE PROJECTEN ‘OPMAAK WIJKPLAN’ OPSPLITSEN 
 
Vanuit de ervaring opgedaan tijdens dit pilotproject, komen de begeleiders tot een aantal 
aanbevelingen m.b.t. het toepassen van dit soort aanpak in andere wijken van de gemeente.  
 
Om een stevig fundament te kunnen aanbrengen en vervolgens tot een efficiëntere aanpak van het  
project te kunnen komen met alle partners (wijk, gemeente, netwerkpartners), stellen we voor om 
toekomstige gelijkaardige opdrachten om wijkplannen te laten ontwikkelen, op te splitsen in twee 
projecten: 

 
A. Een voorbereidend project (duur: 3 tot 6 maanden), gericht op het versterken van de dragende 

structuren zowel in de wijk als in de gemeente (gevolgd door een GO / NOGO voor project B) 
 

B. Het eigenlijke wijkplan-project (duur: max. 6 maanden), gericht op de gezamenlijke ontwikkeling 
van het wijkplan zelf met deze dragende structuren 

 
Beoogde doelen 
 
- zicht krijgen op / versterken van onder meer de ‘personele’ capaciteit in wijk, gemeente en 

netwerkpartners vóór in project B de hele wijk betrokken wordt 
- voorkomen van verrassingen en vooraf maken van afspraken, zodat belangrijke kwesties die 

vooraf bekend zijn in de gemeente en / of in de wijk tijdig boven komen, en mee kunnen 
genomen worden in de planning 

- behoud van ‘momentum’ vanaf het ogenblik dat grote groepen wijkbewoners betrokken zijn 
- tijds- en efficiencywinst, waardoor dieper kan worden doorgegaan op de thema’s in 

themagroepen 
- voorkomen dat de begeleiders noodgedwongen niet-afgesproken taken moeten overnemen (en 

daarin vele tientallen extra uren moeten spenderen) om tijdig te kunnen ‘leveren’ 
- professionals van de gemeente en de netwerkpartners kunnen voorbereiden op hun bijdrage in 

project B, en hen in staat stellen om dit tijdig in hun werkplanning op te nemen   
 
Een aantal mogelijke werkzaamheden bij project A: Voorbereidend project (3 tot 6 maanden) 
 
In de wijk: 
 

 opmaken van een scan met betrekking tot de sterkte van de draagstructuur in de wijk: 
o met betrekking tot de wijkraad:  

 voldoende visie op de eigen rol? 
 administratieve organisatie op orde? 
 huidige algemene slagkracht op wijk-beleidsthema’s? 
 personele samenstelling en sterktes paraat voor breedte van het wijkplan? 
 efficiënte overlegcultuur? 
 communicatiekanalen (binnen en buiten de wijk) klaar? 
 duidelijke relatie met de wijkvereniging of evenementen-vereniging? 
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 waar zitten de handjes? (bijvoorbeeld ten behoeve van project B: 
interviewen, uitnodigen, organiseren, flyeren,… 

o met betrekking tot de netwerkstructuur en -partners:  
 hoe ziet hun concrete betrokkenheid op de wijk er momenteel uit? 

(zowel van hun wijkwerkers + hun verantwoordelijken) 
 planning en timing ten behoeve van project B? 
 kwaliteit van hun bestaande samenwerking? 

 

 opzetten van begeleiding / ondersteuning / training / … ter versterking van de draagstructuur 
op diverse punten uit de scan: 

o ten behoeve van efficiency en effectiviteit van project B 
o samenstellen / briefen / trainen van de kernploeg voor project B 
o opzetten van een leeratelier: kernploeg + gemeenteambtenaren + netwerkpartners 

 projectplan B doornemen en aanpassen, concrete planning en afspraken maken  
 

In de gemeente:   
 

 met de wijkcoördinator en andere stakeholders opmaken van een SWOT-analyse (= analyse 
van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) ten behoeve van het opmaken van het 
wijkplan in wijk X  

 opmaken van een vooruitziende planning vanuit de gemeente ten behoeve van de 
continuïteit van het project (minstens voor de duur van het project)  met name de borging 
van: 

o de personele bezetting (wijkcoördinator + ambtenaren die een rol hebben in de 
wijk):  

 concrete betrokkenheid op de wijk 
 planning en timing ten behoeve van project B 
 kwaliteit van de bestaande samenwerking 
 briefing en overleg met hun leidinggevenden en bestuurders 

o de communicatiekanalen, inclusief de toewijzing van een communicatieadviseur aan 
het project (inclusief rol, aantal uren, planning en timing) 

o de continuïteit van de financiële stromen richting de wijk, onder meer met 
betrekking tot het facilitair aspect (namelijk wijkcentrum als eigen geschikte plek en 
uitvalsbasis voor het project, vergaderen, ontmoeten, evenementen ,…) 

o het informeren van de wijk en de projectbegeleiders met betrekking tot alle voor de 
duur van het project beoogde ontwikkelingen vanuit de gemeente in de wijk 

o briefing van en afspraken maken met de op de wijk betrokken ambtenaren + hun 
leidinggevenden 

o het opzetten van een leeratelier: kernploeg wijk + gemeenteambtenaren + 
netwerkpartners  projectplan B doornemen en aanpassen, concrete planning en 
afspraken maken  

 
Hierna GO / NO GO – moment voor project B. 
 
Werkzaamheden bij project B: het eigenlijke wijkplanproject (max. 6 maanden) 
 
 Zie de eerder uitgebrachte offerte en gehanteerde werkwijze in de wijken Paauwenburg en 
Bossenburgh, maar dan met een veel kortere doorlooptijd voor de projectactiviteiten in de wijk zelf 
(duur: max. 6 maanden). 
 


