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ONDERWERP

RIB beleid inspraak en participatie inwoners
Geachte heer/mevrouw,
Op 8 november 2018 heeft de raad een motie aangenomen omtrent het beleid met betrekking
tot burgerparticipatie, wijkaanpak, samen- en inspraak.
In deze raadsinformatie brief wordt u geïnformeerd over de manier waarop wij de afgelopen
jaren vorm aan hebben gegeven aan participatie en hoe we dit in de komende tijd willen
vervolgen. De visie op communicatie maakt integraal onderdeel uit van de doorontwikkeling van
totale communicatieproces.
Beleidskaders
De kaders van het beleid met betrekking tot burgerparticipatie, wijkaanpak, samen- en inspraak
worden bepaald door de Inspraakverordening Vlissingen 2009 (formele inspraak) en Visie op
leefbaarheid 2016 en Plan van aanpak leefbaarheid en participatie 2016 (informele inspraak)
In de inspraakverordening is geregeld in welke situaties er zonder meer gelegenheid moet
worden gegeven voor inspraak. Het gemeentebestuur attendeert de inwoners in voorkomende
gevallen op de inspraakmogelijkheid.
Naast deze formele inspraak willen wij inwoners ook de mogelijkheid geven om op eigen
initiatief het samen werken aan leefbaarheid mogelijk te maken en hiermee een hogere
tevredenheid en betrokkenheid bij hun woon- en leefomgeving te realiseren. Om dit te bereiken
wordt ingezet op:
•
Zeggenschap bieden aan burgers, organisaties en instanties over de wijk
•
Faciliteren van burgerinitiatieven in de wijken
De visie op leefbaarheid is op meerder manieren geconcretiseerd. Kern is dat door bewoners
en netwerkpartners wordt samengewerkt om de leefbaarheid te vergroten. De te kiezen aanpak
wordt bepaald door de groep die wil en kan participeren en het onderwerp. Op dit moment zijn
er meerdere methoden die we in Vlissingen toepassen, o.a.
1.
Wijktafels (een structureel overleg tussen bewoners, ondernemers, relevante
organisaties (bijv. politie) en de gemeente n.a.v. een problematische situatie. Het
initiatief hiervoor wordt genomen door de gemeente maar het plan van aanpak wordt
gezamenlijk ontwikkeld en vastgesteld)
2.
Wijkplannen (een groep inwoners neemt zelf het initiatief om een plan te ontwikkelen en
uitvoeren om hun directe leefomgeving te verbeteren)
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3.
4.

Diverse bewonersinitiatieven (zoals bewoners die het initiatief nemen om de handen uit
de mouwen te steken en hun leefomgeving samen met de relevante netwerkpartijen
en/of gemeente te verbeteren)
Op diverse beleidsterreinen worden actief bewoners en belanghebbenden betrokken bij
de voorbereiding van projecten en nieuw beleid.

Ook een mengvorm kan voorkomen. Deze methoden zijn niet limitatief, wanneer er een andere
methode door de deelnemers beter passend wordt gevonden, is dit ook mogelijk.
Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe vormen van participatie door middel van digitale
burgerpanels, reactiemogelijkheden op (online) nieuws, online enquêtes, workshops etc.
In de praktijk wordt daarmee zoveel mogelijk aangesloten op de mogelijkheden en wensen
(betrokkenheidsprofielen) van inwoners en ondernemers uit Vlissingen. Het is daarmee
maatwerk.
Organisatievorm bewoners
Bewoners worden ondersteund op een manier die in hun situatie het meest passend is. De
organisatievorm van de participerende inwoners is niet in beton gegoten. Soms is een wijkraad
de vorm waarin bewoners zich organiseren, soms is het een structuur die meer thema gericht is
en zich beter laat omschrijven door een werkgroep. Soms is er (nog) geen belangstelling bij
groepen bewoners om op een structurele basis samen te werken met netwerkpartners of de
gemeente.
Daar waar er voldoende draagkracht en draagvlak is onder bewoners om een wijkraad op te
zetten als gesprekspartner willen wij dit initiatief ondersteunen. Echter ook andere vormen van
samen aan leefbaarheid werkende bewoners kunnen op de ondersteuning van de gemeente
rekenen.
Wat vooraf ging
Wijkplannen
Op 21 juli 2016 heeft de raad besloten de visie op leefbaarheid vast te stellen, twee pilots uit te
voeren en na de evaluatie, één jaar na de start van de pilots, de echte keuzes te maken. Met
het ondersteunen van bewoners bij het maken van hun wijkplan is op een voor Vlissingen
nieuwe manier vorm gegeven aan bewoners-en overheidsparticipatie.
Op 5 juli 2017 heeft de Commissaris van de Koning, dhr. Polman, de wijk Bossenburgh bezocht
en was onder de indruk van de enthousiaste en constructieve wijze waarop zij bezig zijn om
deze wijk een positieve wending te geven.
Op 27 maart 2018 heeft u kennis genomen van de evaluatie van het faciliteren van inwoners bij
het maken van hun wijkplan. We hebben hierbij geconstateerd dat het draagvlak voor het
ontwikkelen en uitvoeren van het wijkplan door de inwoners van een wijk of buurt van
doorslaggevende invloed is op het slagen van het wijkplan. Daarnaast is extra aandacht voor
de draagkracht van de bewoners noodzakelijk. Als een van beide ontbreekt kan het traject op
een moment stagneren of zelfs tot stilstand komen. De raad is door middel van een RIB
geïnformeerd.
De raad is 21 februari 2019 tijdens een raadsbijeenkomst geïnformeerd over de voortgang van
het wijkplan Bossenburgh.
Wijktafels
Wijktafel Nieuwstraat / Groenewoud was de eerste wijktafel die is opgericht. Doel van de
wijktafel is om het veiligheidsgevoel te verhogen en korte lijnen te hebben tussen bewoner,
studenten, ondernemers, politie en de gemeente. Aanvankelijk werd er door de bewoners veel
overlast ervaren door Club Bellamy, De Dop / Triple Blond en de Coffeeshop Aarden. Door
handhaving van de gemeente en goede afspraken tussen bewoners, studenten en
ondernemers wordt er geen onaanvaardbare overlast meer ervaren.
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12 december 2016 is het plan van aanpak Scheldebuurt vastgesteld. Hiermee is de
gezamenlijke aanpak ter verbetering van de leefbaarheid door een aanpak van de overlast
gevende factoren door de buurtbewoners, gemeente en andere partners vormgegeven. De
ervaren overlast is inmiddels afgenomen. Het plan is geëvalueerd en besloten is het
wijktafeloverleg te continueren in een afgeslankte vorm omdat de eerdere knelpunten
hanteerbaar zijn geworden.
In het Middengebied is sinds een aantal jaren een wijktafel actief. Deze wijktafel is ontstaan
nadat de jaarwisseling van 2016/2017 in de Bloemenlaan en directe omgeving daarvan uit de
hand liep. De wijktafel is opgericht om het veiligheidsgevoel in de (Bloemen) buurt (e.o.) te
verhogen. Bewoners en netwerkpartners gaan constructief met elkaar in gesprek, zodat ze
elkaar weten te vinden en eventuele problemen sneller opgepakt kunnen worden.
Op 16 januari 2019 heeft het college bewoners en ondernemers van de boulevards van
Vlissingen uitgenodigd om hen uit te leggen dat er een wijktafel voor de boulevards zou starten
n.a.v. klachten en meldingen over geluidsoverlast, drugsoverlast en gevaarlijk en overlast
gevend verkeersgedrag op de boulevards. Ook bij deze wijktafel is een plan van aanpak door
de buurtbewoners, gemeente en andere partners vormgegeven. Het plan van aanpak van de
Boulevard is op dit moment in uitvoering. Op 12 juni is er een grote bijeenkomst geweest op de
Boulevard, waarbij de burgemeester en wethouder Stroosnijder met bewoners en ondernemers
in gesprek zijn geweest om de leefbaarheid te verbeteren.
De raad wordt regelmatig over de wijktafels geïnformeerd.
Actuele ontwikkelingen
Op dit moment is er vanuit Oost-Souburg belangstelling aangegeven om te starten met een
wijkplan. Wij willen ook deze inwoners ondersteunen bij het ontwikkelen van een wijkplan en
hierbij de lessen die we hebben getrokken uit de evaluatie toepassen. Het proces om te komen
tot een wijkplan wordt opgesplitst in twee delen:
•
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 / NO
GO voor project B)
•
Het eigenlijke wijkplan-project (duur: max. 6 maanden), gericht op de gezamenlijke
ontwikkeling van het wijkplan zelf met deze dragende structuren.
Wanneer er onverhoopt uit fase a blijkt dat er onvoldoende draagkracht of draagvlak is om het
wijkplan te ontwikkelen, en er in een andere wijk of buurt belangstelling is om het proces van
een wijkplan te starten, kan gedurende het jaar een nieuw voorbereidend project gestart
worden.
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
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