
Vraag vanuit bewoners:
1.  Opstart werkgroep en streven meerdere werkgroepen
2. Bewoners activeren, onderling contact stimuleren
Bij opstart waren er weinig tot geen bewoners actief.

Tijdsplanning: jan dec

Werkelijk jan feb feb maart 25 april sept. okt. dec

Werkgroepen van bewoners gaan de slag
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Resultaat
(Maatschappelijke)

Agenda
van

bewoners

Aanbevelingen naar Gemeente Bergen op Zoom
1. Aandacht voor kwaliteitseisen van communicatie in alle vormen tussen gemeente en burgers
2. Eenduidigheid bij inhoud van inspraakthema's en geef grenzen aan
3. Aandacht aan reële verwachtingen wat gemeente wil en kan (plus rol gemeente in elke fase van beleid)
4. Geef duidelijk aan wat burger kan en mag verwachten van inspraak
5. Zorg voor tijdige, juiste en volledige informatie
6. Luister en ga op zoek naar wat burgers werkelijk bezig houdt
7. Geef aan wat gemeente met inbreng van burgers doet of gaat doen
8. Zorg voor houding en gedrag van ambtenaren en bestuurders, dat de gemeente er is voor bewoners en niet andersom
9. Draag mogelijkheden voor burgerparticipatie actief uit om onwetenden, maar ook nog niet geïnteresseerde inwoners tot actieve betrokkenheid te verleiden
10. Zoek naar mogelijkheden om direct contact te leggen met inwoners en ook vaker vanachter het bureau uit te komen. 

11. Maak omgevingsanalyse bij elke actie voor burgerparticipatie
12. Zorg voor transparantie, vermijd dubbele agenda's
13. Evalueer en veranker goede voorbeelden en effectieve instrumenten/werkwijzen en laat ambtelijke organisatie hier kennis van nemen
(zie notitie “Burgerparticipatie” Achtergronden bij oordeel inwoners over gemeente nov. 2013)

Er op af:
Ÿ deur aan deur
Ÿ 89 huishoudens

Onderzoek afgerond.Bijeenkomst:38 uitgenodigd;25 aanwezig

Voorbereidend overleg 
organisaties

onderzoek/analyse

Info:
Halsteren: Score: 8.0
Rode Schouw 6.7
Huishoudens: 89=100, 65% deelnameTotale binnenring wijk: 500 woningenIn 2014:

integraal overleg: 9 bijeenkomstenwerkgroep bewoners: 15 bijeenkomsten
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ŸOnderwerpen in de gebruikte lijst

Algemeen
De woningen in de nabijheid

De woonomgeving
Groen en speelvoorzieningen

Scholen, winkels en andere voorzieningen
Samenleven verschillende huishoudens

Betrokkenheid bij de buurt
Overlast

Vervuiling
Last van activiteiten als drugshandel)

Criminaliteit
Veiligheidsgevoel
Verkeersoverlast

En alle onderwerpen, die bewoners zelf willen 
aandragen.
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Aangepaste lemon leefbaarheidsmonitor

Gericht op de subjectieve beoordeling van 
bewoners op hun directe leefomgeving. Het 
resultaat is een beoordelingscijfer van 
bewoners voor hun buurt/wijk. 
De gemeente Bergen op Zoom en 
Stadlander gebruiken een uitgebreide 
versie. 

In de tussen gemeente en woningcorporatie 
gemaakte samenwerkingsafspraken wordt 
het Sociaal beheer genoemd in het kader 
van sociale cohesie en leefbaarheid in de 
verschillende wijken.
Gageldonk-Oost heeft in 2013 een score 
van 6,5. 
Door gebruik van deze vragenlijst in kleinere 
gebiedjes  kan gemeten worden hoe dit 
cijfer ligt in een buurt - als onderdeel van het 
totale gebied-. 
De persoonlijke benadering zorgt ervoor dat 
de droge cijfers   ingekleurd worden. 
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In de hier gebruikte lijst is de vraag 
over  inkomens verwijderd. De vraag hoe 
allochtone en autochtone huishoudens is 
veranderd in verschillende huishoudens.

Deelname : 65 %

Vraag Oordeel

0. Algemeen 7.8

2. Woonomgeving 6.8

3. Groen/speelvoorziening 6.2

4. Betrokkenheid 6.3

5. Overlast 6.6

6. Vervuiling 5.5

7. Overlast activiteiten 7.3

8. Criminaliteit 7.1

9. Veiligheid 7.3

10. Verkeer 6.2

Ideeën 

a Adoptie van vuilnisbakken

b Onderhoud plantsoenen door bewoners

c Contact tussen jong en oud realiseren

d Opzetten van hulp voor elkaar, 
diensten verrichten

e Burendag opzetten

f Nieuwsbrief voor bewoners

NB Resultaat: 6 werkgroepen:

Onderwerpen a, b, c, e, f en verkeer 

Meer dan 6,5 Positief, attent zijn op vragen

Tussen 5.5 en 6.5 Preventief en focussen

5.5 en minder Negatief, extra aandacht nodig

Aandachtspunten

Ÿ Organisaties betrokken bij buurt nemen deel aan 
integraal overleg;

Ÿ Communicatie tussen bewoners en organisaties van 
groot belang; afspraken zwart op wit, afspreken is doen;

Ÿ Mentaliteitsverandering hondenbezitters is een 
uitdaging;

Ÿ Bewoners en organisaties weten elkaar te vinden. 
Continuïteit van groot belang;

Ÿ Regelmatige terugkoppeling van werkgroep naar 
bewoners belangrijk;

Ÿ Nadrukkelijk jongeren betrekken bij werkgroep. Relatie 
leggen met J.O.C. Het Trefpunt.

Betrokken bij buurt en
bij integraal overleg

Vanuit bewoners:
Ÿ Buurtpreventie
Ÿ Werkgroep(en) bewoners
Ÿ Ouders leerlingen
Organisaties:
Ÿ Basisscholen
Ÿ Kinderopvang
Ÿ Stadlander
Ÿ Wijkagent
Ÿ Afd. Openbare ruimte
Ÿ Aan Zet

Traject 

Rode Schouw
avdv/ck  2014

Groene Hart Halsteren
Met een goed gemotiveerde groep bewoners, na onderzoek met behulp van een 

 naar een bewonersagenda met het oog op meer 
b e t r o k k e n h e i d  e n  m e d e - v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
leefbaarheidsmonitor

Bewonersagenda

1 Groenonderhoud

2 Zwerfvuil

3 Hondenpoep

4 Contact onderling

5 Contact Jong en oud

6 Verkeer

Meer dan 6,5 Positief, attent zijn op vragen

Tussen 5.5 en 6.5 Preventief en focussen

5.5 en minder Negatief, extra aandacht nodig

Gezien reacties Neerwaartse trend

Update 20-11

Ÿ 10 dec. Officiële benoeming 
Bewonerscommissie 

Ÿ Eerste aanpak onderwerp Veiligheid
Ÿ Bekeken wordt om huiskameridee in flats op 

te starten met 2 wekelijkse middag met thema
(Waarschijnlijk 2 tot 4 vrijwilligers). 
Agenda en ideeën komen dan ook aan bod.

Resultaten

1 Peiling en Bewonersagenda ja

2 Actieve bewoners voor 6 
werkgroepen

ja, 16 en 20 
pers. op afroep,

3 Presentatie agenda/ideeen naar 
bewoners

Ja

September
Burendag

30 bewoners 
aanwezig

Nieuwsbrief: oplage 500

Bijeenkomst

bewoners

300 aanwezig


	Pagina 1

