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Raadsinformatiebrief Strategische visie in coronatijd 

Geachte raadsleden 

Net op het moment dat we met Vlissingen in gesprek wilden gaan over de toekomst van 
Vlissingen, werden de coronamaatregelen van kracht. De aanpak die we hadden bedacht , 
konden we niet uitvoeren. Bijeenkomsten en evenementen waren immers niet meer 
mogelijk.  

Om in deze bijzondere tijd toch verder te gaan met het project, hebben we in eerste instantie 
besloten om te starten met een digitale enquête. Dit idee hebben we ook gedeeld met de 
gemeenteraad in de raadsinformatiebrief over de raadsbijeenkomst van 10 maart. Tijdens de 
voorbereiding van de vragenlijst werd echter duidelijk dat de maatregelen langer gingen 
duren dan verwacht. En dat de maatregelen de Vlissingers hard raakten. Een gesprek over 
de toekomst van Vlissingen was dan ook niet op zijn plaats. 

Inmiddels is duidelijk dat we voorlopig niet terugkeren naar de situatie van voor maart. Dit 
betekent dat de bedachte participatieaanpak niet meer werkbaar is. Veel activiteiten in deze 
aanpak kunnen we in de ‘anderhalvemetersamenleving’ niet uitvoeren. Om planmatig om te 
gaan met de nieuwe situatie, hebben we twee scenario’s ontwikkeld voor de aanpak en 
planning van het project in deze bijzondere tijden. En een scenario uitgewerkt naar een 
concept-planning voor de strategische visie en een aanpak voor de participatie.  

De scenario’s 
De coronacrisis raakt het project vooral daar waar het gaat om de dialoog met Vlissingen, de 
participatie-aanpak dus. Grofweg zien we op dit moment twee mogelijke scenario’s voor de 
participatie: 

 Online en op anderhalve meter afstand. In dit scenario zijn live ontmoetingen 
mogelijk. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter afstand en de op dat 
moment geldende normen voor groepsgrootte. De routekaart die het kabinet op 7 
mei heeft gepresenteerd geeft daar aanknopingspunten voor. 

 Online en op afstand. In dit scenario vindt er geen live contact plaats, ook niet op 
anderhalve meter. Persoonlijk contact is wel mogelijk, bijvoorbeeld telefonisch en via 
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allerlei online toepassingen. Verder bevragen we inwoners en andere stakeholders 
online of op afstand, bijvoorbeeld met papieren vragenlijsten of ideeënbussen op 
verschillende plekken in Vlissingen. 

De originele aanpak maakt bewust geen onderdeel uit van de mogelijkheden. Zeker gezien 
de routekaart van het kabinet, verwachten we namelijk niet dat de we deze aanpak met een 
mix aan online middelen en live ontmoetingen op korte termijn kunnen gaan volgen. We 
hebben gekozen voor het scenario ‘online en op anderhalve meter afstand’. We verwachten 
dat we op die manier een beter gesprek met de inwoners en andere betrokkenen kunnen 
voeren en daarmee kwalitatief betere input kunnen krijgen voor de strategische visie. Het 
scenario ‘online en op afstand’ houden we achter de hand. Mochten we onverhoopt toch 
weer minder bewegingsvrijheid krijgen doordat het virus weer de kop op steekt, dan kunnen 
we toch aan de slag. Uiteraard geldt dan wel dat we weer moeten bekijken of een dialoog 
met de stad zinvol is. 

Hieronder werken we het eerste scenario uit naar een concept-planning voor de strategische 
visie en een aanpak voor de participatie. We beginnen echter met de uitgangspunten die 
leidend zijn voor de concept-planning en uiteindelijk ook de participatieaanpak voor de 
strategische visie. 

Uitgangspunten 
In het startdocument dat door de gemeenteraad is vastgesteld, staan uitgangspunten voor 
het proces en voor de participatie. Deze uitgangspunten blijven onverminderd van kracht. 
Voor de volledigheid vindt u deze uitgangspunten in bijlage 1. Naast deze uitgangspunten 
hebben we aanvullende uitgangspunten geformuleerd. Uitgangspunten die helpen bij het 
bepalen van de (doorloop)planning en de (participatie)aanpak voor beide scenario’s. 

 De Voort-methode blijft leidend voor de aanpak. We proberen de doorlooptijd van de 
strategische visie daar waar mogelijk in te korten. Hierbij geldt wel het devies: 
kwaliteit gaat voor snelheid. Dit betekent dat we alleen versnellen als dat geen 
afbreuk doet aan de kwaliteit van het proces en de uiteindelijke strategische visie. 

 We streven ernaar dat de participatie in de ontwerpfase binnen maximaal 12 weken 
na de start van de participatie plaatsvindt. Dit betekent dat we de participatie 
bundelen. Zo ontstaat synergie, houden we betrokkenen gemotiveerd en zorgen we 
ervoor dat de gemoedstoestand van de participanten zoveel mogelijk gelijk blijft. 

 Vlissingen wordt hard geraakt door de coronacrisis: toerisme en horeca hebben vele 
maanden stil gelegen. Daarom starten we de participatie in september. Als we de op 
7 mei jl. gepresenteerde routekaart blijven volgen, zijn ook het toerisme en de horeca 
tegen die tijd weer enigszins opgestart. Dit betekent dat een gesprek over de 
toekomst van Vlissingen weer passend en mogelijk is. Bovendien zijn tegen die tijd 
de uitkomsten van de compensatie van de Markaz bekend. Deze resultaten kunnen 
we meenemen in de eerste participatieronde. 

 Ook in de nieuwe werkelijkheid moeten de gebruikte participatiemiddelen uitnodigen 
om mee te denken. Dit vraagt om omdenken: hoe kunnen we de nieuwe 
werkelijkheid vormgeven op een aantrekkelijke en leuke manier. 

 De omgevingsvisie blijft volgen op de strategische visie. Dit betekent dat de 
strategische keuzes van de strategische visie in de omgevingsvisie worden vertaald 
naar de fysieke omgeving. 

 De planning van de strategische visie en omgevingsvisie stemmen we op elkaar af. 
De strategische visie stellen we vast voordat we de omgevingsvisie vaststellen. 

Aangepaste concept-planning strategische visie 
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Op basis van de beschreven uitgangspunten hebben we de aanpak voor de verschillende 
fasen van de VOORT-methode uitgewerkt en van een doorlooptijd voorzien. Waar mogelijk 
hebben we de doorlooptijd verkort ten opzichte van de planning zoals deze is vastgesteld 
door de gemeenteraad. Deze planning is voor de volledigheid bijgevoegd in bijlage 2. 
Conform een van de uitgangspunten hierboven gaan we er in de concept-planning vanuit 
dat het gesprek met de stad op 1 september 2020 start. Dit betekent niet dat we de 
komende weken achterover kunnen leunen. We gaan hard aan de slag om de participatie-
aanpak verder uit te werken en af te stemmen. Hierbij moeten we omdenken. Eigenlijk 
moeten we terug naar de tekentafel om iets te doen wat we nog nooit hebben gedaan. 
Wanneer we vanaf 1 september de VOORT-methode doorredeneren, komen we op de 
volgende concept-planning uit: 

 De ontdekfase, waarin onderzoek wordt gedaan en extra informatie wordt opgehaald 
in gesprek met de stad. De conceptaanpak voor deze fase vindt u in de volgende 
alinea. Deze fase ronden we af in week 46. 

 De ontwikkelfase, waarin de opgehaalde informatie leidt tot een aantal 
richtinggevende keuzes en waarin getoetst wordt hoe realistisch/haalbaar deze 
keuzes zijn. Deze richtinggevende keuzes leggen we voordat we de volgende fase in 
gaan ter reflectie voor aan de gemeenteraad. De werksessie die we hiervoor gaan 
houden bereiden we uiteraard samen met de raadswerkgroep voor. Deze fase 
ronden we af in week 3 van 2021 

 De reflectiefase, waarin de richtinggevende keuzes ter reflectie worden voorgelegd 
aan de betrokkenen die in eerdere fases hebben meegedacht en uiteindelijk ter 
besluitvorming aan het college worden aangeboden. Deze fase ronden we af in week 
10 van 2021. 

 De terugkeerfase, waarin de gekozen en getoetste richtinggevende keuzes worden 
uitgewerkt in een samenhangende strategische visie. Deze visie wordt ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Deze fase ronden we op zijn 
vroegst af in week 18 van 2021. De precieze datum is afhankelijk van de 
raadsplanning van dat jaar. 

Dit alles betekent dat we ongeveer vijf maanden vertraging oplopen in het project. 

Participatieaanpak 
Zoals beschreven gaan we voor het scenario ‘online en op anderhalve meter afstand’. In dit 
scenario zijn live ontmoetingen mogelijk. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve 
meter afstand en de op dat moment geldende normen voor groepsgrootte. De routekaart die 
het kabinet op 7 mei heeft gepresenteerd geeft daar aanknopingspunten voor. 
Voordat we de aanpak beschrijven, gaan we nog even in op de uitgangspunten die we in 
maart samen met elkaar voor de participatie hebben bepaald. Bij het opstellen van de 
participatieaanpak hebben we rekening gehouden met deze uitgangspunten. 

Even terug in de tijd: de uitgangspunten 
Op 10 maart 2020 vond de raadsbijeenkomst over de strategische visie plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben de aanwezige raadsleden op interactieve wijze nagedacht over de 
verdere inkleuring van onder andere de kaders voor het participatietraject. Het bureau 
Citisens presenteerde hun methodiek van de betrokkenheidsprofielen. Zij onderzoeken al 
jaren de communicatie- en participatievoorkeuren van mensen, hun vertrouwen in de 
overheid en hun betrokkenheid. Op basis van deze onderzoeksresultaten hebben ze acht 
typen inwoners (betrokkenheidsprofielen) onderscheiden. Ook hebben ze in kaart gebracht 
in welke mate ieder type in Nederland en in de gemeente Vlissingen voorkomt. Per wijk of 
zelfs per postcode kunnen we dan ook zien hoe we deze inwoners het beste kunnen 
betrekken en over welke onderwerpen ze mee willen praten. 
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Met de betrokkenheidsprofielen van de gemeente Vlissingen in het achterhoofd is de mening 
van de aanwezige raadsleden over een aantal stellingen in kaart gebracht. Over een aantal 
stellingen waren de aanwezigen het behoorlijk met elkaar eens. Het gaat hierbij om de 
volgende stellingen: 

 Bij het betrekken van de samenleving gaat het om zoveel mogelijk diepgang en om 
een inhoudelijke bijdrage; 

 Het doel van participatie is ideeën ophalen en samen plannen maken; 
 De input van inwoners dient als inspiratie en is niet bindend; 
 Wij stellen als raad de richtinggevende keuzes vast. 

Deze mening past bij het profiel van de honkvaste buurtbewoners (30% van alle inwoners). 
Als college hebben we dan ook de conclusie getrokken dat we voor het participatieniveau 
‘raadplegen’ gaan. Dit betekent dat het college en de gemeenteraad zelf de onderwerpen 
bepalen waarover we met inwoners en andere betrokkenen in gesprek gaan. We zien de 
inwoners en andere betrokkenen als een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling van 
de visie. Zij kunnen meningen, ervaringen, nieuwe ideeën en opvattingen laten horen. Bij de 
ontwikkeling van de visie gebruiken we deze zo veel mogelijk. College en gemeenteraad 
besluiten uiteindelijk. We houden betrokkenen goed op de hoogte van het proces en laten 
hen weten hoe hun inbreng is meegewogen. 

Aanpak online en op 1,5 meter afstand 
Voor de aanpak zijn we dan ook uitgegaan van het participatieniveau ‘raadplegen’, de 
betrokkenheidsprofielen van Vlissingen en de aanvullende wensen van de raad. In de 
anderhalvemetermaatschappij zien wij de volgende mogelijke participatiemiddelen: 

- Online participatieplatform -> Citizenlab. 
- Projectpagina www.vlissingen.nl/2040. Dit wordt dé plek waar alles is te vinden over 

de strategische visie en participatie. Hier kunnen we links naar de online enquêtes 
plaatsen, video’s, documenten en presentaties delen. Maar ook een 
participatieprogramma waarin iedereen kan zien wanneer men kan deelnemen en op 
welke manier. Eventueel met afgeschermd deel voor het burgerpanel. 

- Online enquête 
o Voor alle inwoners -> Citisens, maar ook papieren enquêtes uitzetten via 

publieksbalie; 
o Voor verenigingen; 
o Voor studenten; 
o Voor bezoekers; 
o Voor ondernemers. 

- Social media: polls, flitspeilingen, stellingen. 
- Burgerpanel -> via Citisens en bij elk participatiemoment vragen we deelnemers of 

ze lid willen worden van het burgerpanel. 
- Ideeënbus op diverse plekken in de gemeente. 
- Mobiele, grote picknicktafel voor 1,5 meter gesprekken. In te zetten als keukentafel in 

de tuin of spreekuur in de wijken (avond). 
- 1,5 meter roadshow waarbij mensen op een toegankelijke en snelle manier hun 

mening kunnen geven, bijvoorbeeld door smiley stickers te plakken op borden met 
ideeën/beelden. 

- Speeddates met ondernemers -> interviewtafels op anderhalve meter van elkaar in 
he gemeentehuis. 

- Virtuele ideeënbus -> via miro.com nodigen we mensen uit om online geeltjes te 
plakken. Ook voor ondernemers 

- Teken/knutselwedstrijd over de toekomst van Vlissingen voor kinderen 
- Verenigingen die een video maken over hoe zij de toekomst zien. Vooraf krijgen ze 

vragen die ze in de video beantwoorden. 
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- Tik tok filmpjes om jongeren bij de strategische visie te betrekken. 
- Via leraar maatschappijleer Scheldemond vragen we of leerlingen bijvoorbeeld een 

tijdschrift van de toekomst kunnen maken. 
- LinkedIn groep voor ondernemers om over bepaalde onderwerpen te kunnen 

discussiëren. 
- Werksessie met de gemeenteraad (tegen het eind van het participatietraject) 

Deze middelen hebben we ondergebracht in een concept-planning. Zo is duidelijk wat we op 
welk moment doen. Deze concept-planning vindt u in bijlage 3. Op twee momenten gaan we 
met u in gesprek. Zo staat de roadshow voorlopig begin september voor u in de hal van het 
gemeentehuis gepland en organiseren we in november een werksessie voor u. Deze 
werksessie is niet voor niets een van de laatste momenten in onze concept-planning. In die 
werksessie willen we namelijk de reeds opgehaalde resultaten met u verder betekenis 
geven. 

Hoogachtend, 

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

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

Blad 5 behorend bij 1139591 / 1217558 


