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         Wijkplan Bossenburgh 23 januari 2018 - SAMENVATTING 

 
In de Vlissingse wijk Bossenburgh zijn in 2017 in totaal bijna 100 wijkbewoners betrokken geweest 
bij de totstandkoming van de inhoud van een wijkplan voor de leefbaarheid van hun wijk: in diverse 
bijeenkomsten, interviews of als antwoord op een flyer die verspreid werd in de meer dan 1000 
brievenbussen van de wijk.  
Tijdens een werkbezoek op 5 juli 2017 kregen alle dragers van het project de nodige schouderklopjes 
en ondersteuning door de Commissaris van de Koning Han Polman, burgemeester Bas van den Tillaar 
en wethouders Josephine Elliott, John de Jonge, Sem Stroosnijder en Albert Vader.  
De wijkvereniging Bossenburgh en de gemeente Vlissingen waren samen opdrachtgever. 
 
De ‘oogst’ in de vorm van het volledig uitgewerkte wijkplan werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
van de wijkvereniging op 23 januari 2018 aangeboden aan de wijk en aan de gemeente.  
In het wijkplan zijn voor 10 verschillende thema’s de doelen en de motivering vastgelegd, de acties 
opgelijst, de samenwerkingspartners opgenoemd en tenslotte een eerste tijdsaanduiding gegeven.  
 
Het Wijkplan Leefbaarheid Bossenburgh omvat volgende thema’s en doelstellingen:  
 
 

A. COMMUNICATIE /  RESPECT / IMAGO / BETROKKENHEID BEWONERS   
Doelstellingen: 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. 

 
B. BOSSENBURGH VITAAL   
Doelstellingen: 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). 
  
C. INFRASTRUCTUUR EN AAN- (GE-) ZICHT VAN DE WIJK 
Doelstellingen: Verbeteren van het woongenot in de wijk en het tegengaan van verrommeling. 
 
D. SPEELMOGELIJKHEDEN EN SPEELTOESTELLEN 
Doelstellingen: Uitbreiden van veilige speelvoorzieningen voor kinderen tot 15 jaar  in de wijk. 
Ruimte creëren om te kunnen komen tot een breder beweeg- en sportaanbod in of rondom de 
wijk het gehele jaar door. Zorgen voor toegankelijke sportaccommodaties, ook als 
ontmoetingskansen voor alle leeftijden. 
 
E. ZORG / VEREENZAMING / EENZAAMHEID 
Doelstellingen: 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, … 
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F. (VERKEERS-) VEILIGHEID  
Doelstellingen: Verbeteren van het veiligheidsgevoel in de straten van Bossenburgh in het 
algemeen en voor voetgangers, fietsers en schoolgaande kinderen in het bijzonder. Verbeteren 
van de algehele en sociale veiligheid in de wijk. 
 
G. MILIEU (AFVAL) 
Doelstellingen: Het concrete doel is dat de wijk leefbaarder wordt voor iedereen en dat het 
imago en de veiligheid van de wijk verbeteren door schone stoepen en speelveldjes. Dit leidt tot 
een beter aanzicht van de wijk en een goede en veilige leefomgeving voor de wijkbewoners. 
 
H. ARMOEDE 
Doelstellingen: 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. 
 
I. JEUGD 15+ 
Doelstellingen: Middels begrip voor de ideeën en standpunten van de jongeren, ervoor zorgen 
dat zij zich welkom en betrokken voelen in de wijk. 
 
J. WIJKVERENIGING / WIJKRAAD 
Doelstellingen: Het zou goed zijn dat er, naast de zeer actieve wijkvereniging met haar vele 
succesvolle activiteiten en evenementen, ook een wijkraad zou opgericht worden. Deze laatste 
kan zich dan actief focussen op (onder meer) de diverse thema’s van ‘wijkbeleid’, zoals deze in 
het wijkplan voorkomen. De goede verbinding en verstandhouding tussen wijkvereniging en 
wijkraad wordt dan het ‘voertuig’ voor de sociale cohesie in de wijk. 

 
De Wijkvereniging Bossenburgh zal dus, zoals voorheen, blijven instaan voor de vele activiteiten en 
evenementen die stilaan een ‘handelsmerk’ zijn geworden met uitstraling tot buiten de eigen wijk. 
Daarnaast zal de op te richten ‘Wijkraad’ in goed overleg met de bestaande Wijkvereniging gaan 
instaan voor de planning van acties op de verschillende thema’s van het wijkplan. Dit wijkplan is het 
‘spoorboekje’ van de wijk in haar samenwerking met de gemeente Vlissingen en netwerkpartners 
(zoals onder meer ROAT, L’Escaut, WVO Zorg en Zorgstroom). Samen zullen wij de  prioriteiten 
vastleggen: Wat is dringend? Wat kunnen we zelf? Waar hebben we ondersteuning nodig?  
 
Er zullen themagroepen opgericht worden en per thema zal gezocht worden naar de nodige 
financiering (Wijkbudget? Eigen verdienmodel? Andere subsidies of  sponsoring? ...). De gemeente 
Vlissingen heeft duidelijk uitgesproken dat de invulling van leefbaarheid voortaan vanuit de wijken 
moet komen. Wij als wijkvereniging en (toekomstige) wijkraad van Bossenburgh kijken dan ook uit 
naar een vruchtbare samenwerking! 
 
 
 

 
Interesse om mee te denken en mee te doen in de wijkvereniging, in de op te richten wijkraad of 
in een themagroep? Neem contact op met de Wijkvereniging Bossenburgh, Slangenburg 3,  
4385 EM Vlissingen. Bij voorkeur via info@bossenburgh.nl. Je kunt ons ook volgen op onze website 
https://www.bossenburgh.nl/ of Facebook-pagina https://nl-nl.facebook.com/Bossenburgh/.  
 
Het volledige wijkplan vind je ook daar! 
 

 

mailto:info@bossenburgh.nl
https://www.bossenburgh.nl/
https://nl-nl.facebook.com/Bossenburgh/
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1. DE WIJK BOSSENBURGH: KENMERKEN EN KRACHT 
 

 
 
Enkele kenmerken van de wijk Bossenburgh 
 
In de wijk Bossenburgh wonen circa 2.450 mensen in 1.000 huishoudens. Qua samenstelling is de 
wijk multicultureel: circa 55% is van allochtone afkomst. De wijk is halverwege de jaren 70 van de 
vorige eeuw gebouwd volgens de standaard van die tijd: één hoofdroute met daarvan aftakkend 
kleine, voor plaatselijk verkeer bedoelde straten. Voor (brom-) fietsers werden extra routes 
aangelegd naar de omliggende wijken. In eerste instantie met voornamelijk in rijtjes gebouwde 
huurwoningen, variërend in grootte  en een aantal appartementengebouwen. De laatste jaren is een 
deel van de huurwoningen verkocht. In het midden van Bossenburgh is een school voor 
basisonderwijs gesitueerd en aan de oostelijke rand twee scholen voor voortgezet onderwijs. Er is 
een zeer actieve wijkvereniging die vele succesvolle activiteiten en evenementen op touw zet, mede 
dankzij de gebruiksvriendelijke en informatieve website en Facebook-pagina (www.bossenburgh.nl / 
https://nl-nl.facebook.com/Bossenburgh/). Vanuit de gemeente is er voor Bossenburgh een 
wijkcoördinator actief, evenals meerdere ambtenaren en gemeentelijke diensten vanuit diverse 
beleidsgebieden. Verschillende andere organisaties en netwerkpartners hebben een actieve werking 
en impact in de wijk, zoals bijvoorbeeld ROAT (opbouwwerk) en L’Escaut (woningcorporatie). 
 
De kracht van de wijk Bossenburgh 
 
De wijkbewoners die tijdens de uitwerking van dit wijkplan werden geïnterviewd, kregen bij aanvang 
van het interview de vraag voorgelegd wat volgens hen de kracht van de wijk is en wie of wat 
daarvoor zorgt. Volgende positieve aspecten kwamen daarbij nadrukkelijk naar voren: 

 “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”. 

http://www.bossenburgh.nl/
https://nl-nl.facebook.com/Bossenburgh/
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2. EEN WIJKPLAN VOOR DE ‘LEEFBAARHEID’ VAN DE WIJK:  
WAT EN WAAROM? 

 

 
 
De gemeente Vlissingen heeft in haar ‘Visie op Leefbaarheid’ (4 december 2015) besloten om in te 
zetten op leefbaarheid van bewoners in de wijken en gaat daarbij uit van (onder meer) volgende 
uitgangspunten: 
- “het is van belang voor de verbetering van leefbaarheid dat de activiteiten van de gemeente in de 

wijken meer in overeenstemming zijn met de belevingswereld van de bewoners” 
- “leefbaarheid is een subjectief gegeven: het gaat om de beleving van burgers, waarbij iedereen 

de mate van leefbaarheid volgens zijn eigen normen en waarden ervaart” 
- “het samenspel tussen de mens en zijn omgeving vindt plaats op een breed scala aan terreinen in 

het fysieke, sociaal maatschappelijke of economisch domein” 
- “de essentie hierbij is, dat bewoners en organisaties op wijkniveau allianties vormen waarop een 

gedeelde beleving van (on)leefbaarheid zich voordoet. Op die manier is er een herkenbare ‘sense 
of urgency’ waardoor burgers in beweging komen en het daadwerkelijk mogelijk is verbeteringen 
in de leefbaarheid te bewerkstelligen.” 

 
Vervolgens werd in 2016 door de gemeente Vlissingen een plan van aanpak uitgewerkt, om, middels 
een project “Uitrollen pilot leefbaarheid”, de wijken meer zeggenschap te geven over de leefbaar-
heid in de wijk. Door ruimte te geven aan wijkinitiatieven en door het ondersteunen daarvan, wil de 
gemeente bereiken dat meer inwoners betrokken worden bij het werken aan en voor de wijk.  
 
Twee pilotwijken werden, mede op hun verzoek, aangeduid: Bossenburgh en Paauwenburg.  
Het participatief opmaken van een ‘wijkplan leefbaarheid’ had volgende heldere doelen:  
- het hoofddoel: een diversiteit aan deelnemers in de wijk actief uitnodigen om mee te denken 

aan initiatieven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en dit samen te verwoorden in een 
plan  

- het ‘hogere’ doel: wijkbewoners die uitgaan van eigen kracht en potentieel om hun eigen woon- 
en leefomgeving te verbeteren en deze schoon, heel en veilig te houden 

- en met betrekking tot de rol van de gemeente: het , als facilitator, mogelijk maken voor burgers 
om te participeren. Het pilotproject moest ook leiden tot inzichten en leereffecten die (later) 
bruikbaar zijn voor de gemeente bij het ontwikkelen van gelijkaardige projecten in andere wijken 
van Vlissingen.  
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3. HOE HET WIJKPLAN TOT STAND KWAM 
 

   
 
Eind 2016 werd door de gemeente Vlissingen een begeleidingsopdracht toegewezen aan een duo 
van twee participatie-professionals. Hun taak was het ondersteunen van de twee pilotwijken 
Bossenburgh en Paauwenburg bij het opstellen van een wijkplan: het ontwikkelen van een door de 
wijk 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 wijk, zodat de eigenheid van de wijk in iedere stap tot  
verrassende resultaten zou kunnen leiden. 
 
Zo ontstonden een reeks visie- en planningsactiviteiten, verkenningsactiviteiten en communicatie-
activiteiten, in voortdurend goed overleg met de Wijkvereniging Bossenburgh en met de 
wijkcoördinator voor Bossenburgh plus de projectleider Leefbaarheid van de gemeente. 
 
Er werd vrij snel een kernploeg opgericht (later in het project wijkplan-raad genoemd), bestaande uit 
een tiental wijkbewoners en enkele vertegenwoordigers van de gemeente en netwerkpartners zoals 
ROAT en  L’Escaut. In meerdere brainstormsessies werden in deze kernploeg middels interactieve 
werkvormen de prioritaire leefbaarheidsthema’s voor de wijk vastgesteld en mee gedacht over de 
verdere aanpak om tot een wijkplan te komen. 
 
Door deze aanpak zijn in totaal bijna 100 wijkbewoners van Bossenburgh betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de inhoud van dit wijkplan:  
- in een algemene vergadering van de wijkvereniging en twee grote bijeenkomsten (waar het 

project werd toegelicht en de leefbaarheidsthema’s werden uitgewerkt). 
- in een grote bijeenkomst waarin de Bossenburgh Communicatie Code tot stand kwam (zie verder 

thema A: Communicatie / Respect / Imago / Betrokkenheid Bewoners). 
- via interviews in de wijk, afgenomen door leden van de kernploeg en 4 HZ-studenten van de 

opleiding Social Work. 
- en via antwoorden op de flyer die verspreid werd in de meer dan 1000 brievenbussen van de 

wijk. 
 
Tijdens een werkbezoek op 5 juli 2017 kregen alle dragers van het project de nodige schouderklopjes 
en ondersteuning door de Commissaris van de Koning Han Polman, burgemeester Bas van den Tillaar 
en wethouders Josephine Elliott, John de Jonge, Sem Stroosnijder en Albert Vader. 
 
De ‘oogst’ in de vorm van het volledig uitgewerkte wijkplan werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
van de wijkvereniging op 23 januari 2018 aangeboden aan de wijk en aan de gemeente. 
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4. HET WIJKPLAN: THEMA’S EN PRIORITEITEN 
 
 

A. COMMUNICATIE /  RESPECT / IMAGO / BETROKKENHEID BEWONERS   
 

 
 

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
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. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 
De Wijkvereniging Bossenburgh organiseert jaarlijks vele evenementen en workshops en stimuleert 
ook actief het contact met en tussen de bewoners via de website en social media (Facebook). Toch is 
er tussen heel wat bewoners nog weinig contact en kennen mensen elkaar vaak onvoldoende. Ze 
vinden niet altijd de juiste manier of weg om met elkaar te communiceren en (bijvoorbeeld bij 
geluidsoverlast, zwerfafval, een schutting of uitbouw,…) vragen ze zich af hoe je elkaar aanspreekt 
zonder escalatie (bijvoorbeeld middels een positief kritische boodschap). Het komt zelfs voor dat een 
huis moeilijk verkocht of verhuurd wordt door de situatie bij de buren. En de vooroordelen vanuit het 
verleden van een ‘achterstandswijk’ kloppen niet met de huidige realiteit en wegen soms negatief op 
het zelfbeeld van de bewoners en op het imago naar buiten uit. 
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 
De ‘Bossenburgh Communicatie Code’  
 
De ‘Bossenburgh Communicatie Code’ is een set van 12 SPELREGELS. Deze is tot stand gekomen op 
basis van een brainstorm (vanuit concrete verhalen) op 11 april 2017 met een 10-tal wijkbewoners 
en een 10-tal vertegenwoordigers van organisaties en van de gemeente Vlissingen.  
Een eerste versie werd vervolgens aangepast op basis van suggesties tijdens een grote bijeenkomst 
met een 30-tal wijkbewoners op 9 mei 2017.  
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Tijdens een werkbezoek op 5 juli 2017 werd door Commissaris van de Koning Han Polman en 
burgemeester Bas van den Tillaar, in aanwezigheid van wethouders Josephine Elliott, John de Jonge, 
Sem Stroosnijder en Albert Vader een graffiti-muurschildering aan Archipelschool De Omnibus 
ingewijd en ondertekend. Deze schildering is van de hand van graffiti-kunstenaar Martijn Prins, heeft 
als titel “Denk positief! Think positive!” en is de samenvatting en symbool van de gehele 
‘Bossenburgh Communicatie Code’. Deze code was alvast leidend gedurende de totstandkoming van 
het ‘wijkplan leefbaarheid Bossenburgh’.  
Onze bedoeling is dat deze communicatie-code van toepassing blijft op alle betrokkenen bij de 
verdere uitwerking van alle thema’s en de uitvoering van alle acties in het kader van het wijkplan! 
 

 

De 12 SPELREGELS van de ‘Bossenburgh Communicatie Code’ 

 

1. We kijken wat we zelf kunnen doen en betekenen. 

2. We blijven niet hangen in het verleden. We vertonen voorbeeldgedrag richting toekomst. 

3. We verplaatsen ons in de ander. We houden rekening met elkaar. 

4. We kiezen ervoor om mensen zoveel mogelijk persoonlijk te benaderen. We gaan liefst met 

hen rechtstreeks in gesprek. 

5. We zoeken naar creatieve manieren om doelgroepen te bereiken. 

6. We willen de positieve dingen van elkaar zien. Positieve activiteiten brengen we zelf naar 

buiten. 

7. We maken duidelijke afspraken over acties, tijdstippen, etcetera. 

8. We reageren op elkaars berichten binnen een redelijke termijn. 

9. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 

10. We houden ons aan (wettelijke) regels. We ondersteunen de handhaving ervan. 

11. (wanneer één van deze spelregels niet gevolgd wordt: ) We beschrijven duidelijk wat wel en 

niet acceptabel is. 

12. We belonen positief gedrag. 

 

 

SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 
Met het oog op een grote betrokkenheid van de wijkbewoners en op een positief imago naar buiten 
uit, streeft de wijk Bossenburgh naar respectvolle communicatie met en tussen alle betrokken 
netwerkpartners. 
Het Scheldemondcollege wil graag geïnformeerd blijven en waar mogelijk ondersteunen met hun  
leerlingen. 

TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
In de komende tijd wordt gezocht naar bijkomende plekken (bijvoorbeeld blinde muren) in de wijk 
waar een graffiti-muurschildering met een spelregel van de code met en door jongeren kan 
aangebracht worden. Ook op de website en de Facebook-pagina van de wijk krijgt deze code een 
prominente plaats. 
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B. BOSSENBURGH VITAAL 
 

 

 
 

 

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
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). 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 

We willen dat de diverse voorzieningen en activiteiten in de wijk op het gebied van gezondheid, 
gezonde leefstijl, sporten en bewegen zo veel mogelijk effect hebben. Daarmee kunnen we een  
gezonde leefstijl beter stimuleren. Door het aanbod (aan voorzieningen en activiteiten) te 
coördineren willen we dat er een compleet vraaggericht aanbod is voor alle leeftijden, dat aansluit 
op ieders interesse. Intentie is het streven naar een goed aanbod voor de verschillende doelgroepen. 
Daarbij zien wij liever een klein, gericht aanbod per doelgroep waarbij de activiteiten veel effect 
hebben, dan een groot aanbod aan activiteiten waar per activiteit te weinig mensen op af komen en 
daarmee te weinig effect sorteren.  
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 

 

 Een groep mensen brengt  in kaart welke activiteiten er per doelgroep nu in de wijk zijn en 
brengt in kaart aan welke activiteiten de wijkbewoners behoefte hebben. 
 

 We willen als wijkbewoners in samenwerking met diverse netwerkpartners in een structureel 
overleg de verschillende activiteiten coördineren om zo beter en sneller het doel te kunnen 
behalen.  
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 Voorbeelden van gecoördineerde activiteiten: 
o met betrekking tot eenzaamheid van ouderen: een ochtend voor de senioren / inzet 

vanuit de school naar ouderen door middel van activiteiten (repeterend) 
o op school / scholen voorlichting geven over voedsel / obesitas, etcetera 
o vaste sportmogelijkheid / aanbod; iedere dag kunnen bewegen; meer gebruik / 

toegankelijkheid; terugplaatsen sporttoestellen aan de buitenrand / watergang wijk  

o wekelijkse kookgroep ouder / kind  

o een watertappunt realiseren bij Cruijffcourt (Evides)  
 

 We willen dat het integrale gestructureerde overleg (igo) inzicht blijft houden op het aanbod in 
de wijk, waarbij het igo bestaande en nieuwe aanbieders van activiteiten adviseert over het al 
dan niet ontwikkelen of aanpassen van een activiteit, waarbij het beoogd doel leidend is in de 
advisering. 

 
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 
Een samenstelling die representatief is voor de wijkbewoners in samenwerking met de verschillende 
netwerkpartners. 

 
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
Het integrale gestructureerde overleg (igo) in het voorjaar van 2018 opstarten, in overleg met de 
wijkvereniging / wijkraad.  
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C. INFRASTRUCTUUR EN AAN- (GE-) ZICHT VAN DE WIJK 
 

   
 

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
Verbeteren van het woongenot in de wijk, en het tegengaan van verrommeling. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 
Bossenburgh is een groene wijk, het is de laatste jaren veel netter en groener geworden. 
Voorbeelden zijn het meer en beter groenonderhoud (bijvoorbeeld Assumburg en Prattenburg) en 
het fietspaadje. En de borden die kinderen hebben gemaakt in verband met overlast waren een goed 
idee! 
 
Maar onze wijk oogt op een aantal plaatsen rommelig: door allerhande bouwsels en achterstallig 
onderhoud aan woningen / tuinen / schuttingen / bouwsels / openbaar groen en wegen / trottoirs / 
fietspaden. En de openbare verlichting biedt niet overal het nodige veiligheidsgevoel. 
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 

 Middels een bevraging van de wijkbewoners kunnen we te weten komen wie zelf zijn tuin of 
schutting niet meer kan onderhouden en wie hen in hun vrije tijd willen helpen om dat te 
verzorgen (zodat we tot een  klusploeg van wijkbewoners kunnen komen) . 
 

 We willen ons er meer voor inzetten, samen met de juiste instanties, dat er plannen komen voor: 
 
o het aanspreken van wijkbewoners en verhuurders (op basis van onze communicatiecode; 

zie thema A). 
o regels naleven bij schuttingen, handhaving door de gemeente en verhuurders. 
o met betrekking tot financiële mogelijkheden van sommige wijkbewoners: bijdrage voor 

arme gezinnen (tuinonderhoud) en vrijwilligers,  sponsoren van (tuin-) middelen. 
o het wegwerken van de verschillen in aanzicht van huurhuizen / koophuizen (bijvoorbeeld 

tuin / erfafscheiding / carport; gaat niet om verschil van smaak, maar om achterstand!). 
o het onderhoud van tuinen en schuttingen, beschildering buitenkant schuttingen, 

bevorderen van betere bereikbaarheid van schuttingen voor onderhoud, geen wildgroei 
op sommige groenstroken waardoor schuttingen in verdrukking komen, … (inclusief 
bijvoorbeeld zelf schilderen afhankelijk van wanneer gemeente snoeit, met name  
schuttingrand Bossenburgh, schuttingen grenzend aan gemeentegrond; beschildering 
door Archipelschool De Omnibus Sterkenburg; …). 
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o de verbetering van de openbare verlichting in de wijk , van de verlichting van speelvelden 
en Cruijffcourt, lantaarnpalen minder dicht bij huizen, ‘halve’ lantaarnpalen (= straatzijde 
brandt; huiszijde blinderen). 

o de aanpak van de geluidsoverlast, welke veroorzaakt wordt door om de wijk heen 
gesitueerde wegen, bijvoorbeeld Sloeweg. 

o met betrekking tot de vochtproblemen: schone sloten, goede drainage en riolering.  
o de aanpak van bomen bij parkeerplaatsen (wortels, vogelpoep, hars op auto’s). 
o een omheind hondenpark (neem voorbeeld aan gemeente Westland en gemeenten die 

geen hondenbelasting heffen, maar wel mooie, omheinde en veilige renvelden hebben).  
o het zogenaamde Indianenveld is het middelpunt van de wijk en het enige park in de wijk. 

Het dient een veilig speelveldje voor de jeugd te blijven en een centraal punt om met 
wijkbewoners leuke dingen te doen. Ook voor Archipelschool De Omnibus is het, 
buitenom het eigen schoolplein, een belangrijk parkje. Door goed onderhoud ervan 
verbetert het aanzien van de hele wijk. Daarom is het belangrijk dat de schuttingen 
worden aangepakt; dat er op wordt toegezien dat er geen groot of klein afval meer in het 
plantsoen, vaak net buiten de tuinen van de bewoners, wordt gedumpt; dat uit 
veiligheidsoverwegingen (o.a. brandveiligheid) de hulpdiensten de huizen van achteren 
ook kunnen benaderen; en dat er, zoals eerder was afgesproken, een vrije groenstrook 
(gras) komt achter de woningen van Blikkenburg, Bonenburg en Sterkenburg.. 

 
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 

 wijkvereniging / wijkraad. 

 wijkbewoners. 

 verhuurders. 

 gemeente en overige instanties / netwerkpartners. 

 klusploeg. 

 groenonderhoud-team en stratenmakers . 
 
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
De (op te richten) wijkraad zal de prioriteiten in thema’s en projecten vastleggen en in een tijdpad 
zetten. Hierbij zal rekening worden gehouden met wat de wijk het dringendst nodig heeft en met de 
planningsmogelijkheden van de netwerkpartners. Samen met diverse instanties en betrokkenen kan 
dan een gezamenlijk actieplan met bijbehorende deelplannen opgesteld worden. 
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D. SPEELMOGELIJKHEDEN EN SPEELTOESTELLEN 
 

 
 

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
Uitbreiden van veilige speelvoorzieningen voor kinderen tot 15 jaar  in de wijk. Ruimte creëren om te 
kunnen komen tot een breder beweeg- en sportaanbod in of rondom de wijk het gehele jaar door. 
Zie ook thema B: Bossenburgh Vitaal. Zorgen voor toegankelijke sportaccommodaties, ook als 
ontmoetingskansen voor alle leeftijden. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 
Bossenburgh heeft een aantal toegankelijke speelveldjes, een speelplein, een voetbalveld, een 
Cruijffcourt. De wijkvereniging wil zich actief inzetten voor een ruimer aanbod om te spelen en te 
sporten. Zie ook thema B: Bossenburgh Vitaal.  
 
Maar er moeten een aantal bedreigingen tegengegaan worden: de speelattributen voor de kinderen 
zijn nu immers vaak slecht onderhouden en er is ook vraag naar goede nieuwe en vooral veilige 
speeltoestellen. Er wordt geklaagd dat niets vervangen doch wel weggehaald wordt, dat zitbankjes 
en afvalbakjes gemist worden, dat er geen verlichting is van het Cruijffcourt, dat er hondenpoep ligt 
op de speelveldjes en dat het speelpleintje groener zou mogen zijn. 
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 

 We willen de mogelijkheden bestuderen met betrekking tot: 
o organisatie van nog meer sport / spel / ontspanning.  
o het voelbalveld Zuilenburg. 
o een speelveld voor kinderen van 10 tot 15 jaar. 
o jeugdactiviteiten voor kinderen van 10 tot 15 jaar. 
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 We willen ons er voor inzetten, samen met vrijwilligers en de juiste netwerkpartners, dat er ten 
behoeve van  de speelpleinen voor kinderen plannen komen met betrekking tot: 

o het onderhouden van de speeltoestellen en het voorzien in veilige speeltoestellen 
(bijvoorbeeld op het speeltuintje tussen Bossenburg en Rijsenburg zijn de twee 
wipspeeltuigen kapot en erg gevaarlijk en moeten dus vervangen worden). 

o het snoeien van de bomen. 
o het voorzien van zitbankjes, afvalbakjes en het verwijderen van zwerfafval. 
o uitbreiden van het groen.  
o het aanbrengen van verlichting op diverse locaties. 
o het oplossen van het probleem van de hondenpoep op de speelvelden.  

 
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 

 netwerkpartners van Bossenburgh Vitaal (zie thema B). 

 gemeente. 

 leveranciers van speeltoestellen. 
 
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
De (op te richten) wijkraad zal de prioriteiten in thema’s en projecten vastleggen en in een tijdpad 
zetten. Hierbij zal rekening worden gehouden met wat de wijk het dringendst nodig heeft en met de 
planningsmogelijkheden van de netwerkpartners. Het onderzoeken van de mogelijkheden en het 
maken van plannen kan dan van start gaan.   
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E. ZORG / VEREENZAMING / EENZAAMHEID 
 

 
DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
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. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 
Velen zijn er van overtuigd dat er ook in onze wijk een aantal bewoners zijn die in eenzaamheid leven 
en / of zorg nodig hebben. Veel mensen hebben het ook moeilijk om de stap te zetten om ergens 
helemaal alleen naar toe te gaan. In Bossenburgh zijn reeds heel veel vrijwilligers actief bij diverse 
evenementen, maar onbekend is hoeveel vrijwilligers er ook zouden te vinden zijn om mee zorg te 
dragen voor medebewoners die eenzaam zijn. 
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 

 We willen, samen met ROAT en de juiste netwerkpartners, de mogelijkheden nagaan voor het 
opzetten van burenhulp (bijvoorbeeld: Stichting Welzijn Veere heeft dit voor alle Veerse kernen 
georganiseerd). Zo willen we de bewoners bij elkaar brengen die (eenzame) mensen willen 
helpen bij allerhande activiteiten, zoals vervoer, invullen papieren, of als buddy willen optreden 
voor personen die individuele hulp nodig hebben, of persoonlijk contact opnemen met elkaar om 
samen ergens naartoe te gaan, een stukje te gaan lopen, of een boek voor te lezen voor slecht 
zienden, kopje koffie / thee drinken, of mee te nemen naar de kapper of iets dergelijks, etcetera.  
 

 Belangrijk hierbij is de combinatie van professionals en niet-professionals, naar het voorbeeld 
van het buurtpreventieteam.  
Meldingen van bewoners over bewoners moet laagdrempelig zijn en desgewenst anoniem. 
 

 Aan deze burenhulp zou een puntenkaart voor ‘klussen bij anderen’ verbonden kunnen worden: 
o waarmee je na gedane klussen bij weer iemand anders kunt betalen voor bijvoorbeeld 

tuinonderhoud, of kinderen naar school brengen, etcetera. 
o die kaart geldt dan ook voor vrijwilligers bij de evenementen. 
o en we zoeken ook een plek om een bord op te hangen met de vragen ‘wie zoekt een 

vrijwilliger voor…?’ en ‘wie heeft tijd voor …?’. 
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 We gaan ook onderzoeken of we een plek kunnen vinden waar de groep ouderen in onze wijk 
terecht kan voor een gesprek, zodat ook zij in de wijk een veilig gevoel krijgen en houden. (Zoals 
er reeds 2 x per maand een inloophuis is bij de kerk De Schaapskooi.). 
 

 In het kader van ‘Bossenburgh Vitaal’ (zie thema B) kunnen we verschillende kleine wandelclubs 
organiseren (ieder met een eigen specifiek doel of vaste doelgroep, bijvoorbeeld mensen in een 
rolstoel, etcetera). 

 

 Verschillende bewoners organiseren ieder jaar een barbecue bij iemand thuis, maar dit zou ook 
op grotere schaal kunnen bij bijvoorbeeld Archipelschool De Omnibus of per straat. 
 

 Alle HZ-studenten Social Work hebben jaarlijks 2 ‘vrije studiepunten’ (= ongeveer 30 klokuren) 
die ze vrij kunnen besteden aan opleidingsrelevante activiteiten. Heel wat studenten zoeken 
ieder jaar naar de meest zinvolle invulling daarvan. De mogelijkheid bestaat dus dat studenten 
zouden willen komen meewerken als vrijwilliger (van gaan wandelen met iemand in een rolstoel 
tot meedenken en organiseren van activiteiten).  
Mogelijke actie: een brief sturen naar de coördinatoren van de opleiding, zodat het bekend kan 
worden gemaakt aan alle studenten Social Work.  
Praktisch zal er dan iemand moeten zijn die de uren van de studenten aftekent (bijvoorbeeld 
iemand van de wijkvereniging / wijkraad). 
 

SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 

 wijkvereniging / wijkraad. 

 ROAT. 

 gemeente (onder meer Gezondheidsbeleid). 

 wijkbewoners. 

 verhuurders. 

 politiek / wethouder. 

 wijkagent. 

 overige netwerkpartners: Orionis Walcheren, Arduin, Porthos, GGD, zorgverleners. 

 studenten van de HZ-opleiding Social Work. 
 
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
De (op te richten) wijkraad zal de prioriteiten in thema’s en projecten vastleggen en in een tijdpad 
zetten. Hierbij zal rekening worden gehouden met wat de wijk het dringendst nodig heeft en met de 
planningsmogelijkheden van de netwerkpartners.  
 
Van februari tot mei 2018 kunnen 2 HZ-studenten van de minor ‘Wijkprofessional’ de uitwerking van 
het wijkplan ondersteunen. We willen hen vragen om na te gaan in hoeverre dit thema speelt in 
Bossenburgh, samen met ROAT de verkenning te organiseren van een ‘burenhulp’-systeem inclusief 
puntenkaart en van de mogelijkheid om HZ-studenten Social Work structureel in te zetten in het 
kader van hun 2 ‘vrije studiepunten’.  
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F. (VERKEERS-) VEILIGHEID  
 

   

 

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 

 Verbeteren van het veiligheidsgevoel in de straten van Bossenburgh in het algemeen en voor 
voetgangers, fietsers en schoolgaande kinderen in het bijzonder.  

 Verbeteren van de algehele en sociale veiligheid in de wijk. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 

 Geheel Bossenburgh is een 30 km – zone. Dit wordt door de omwonenden als redelijk positief 
ervaren. Ook de aanwezigheid van de wijkagent op Instagram wordt gewaardeerd. De 
aanwezigheid van drempels en versmallingen en de door Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
opgestelde documenten worden als sterke punten ervaren. Maar het te hard rijden door auto’s 
en scooters blijft op veel plaatsen een groot probleem. Wat als bedreigingen worden ervaren en 
waarrond de frustratie kan worden weggenomen, zijn onder meer: de rondracende scooters, de 
kwetsbare tieners onderweg naar school, de drukte voor de basisschoolkids bij in en uit school 
gaan, het voetballen op het Sterkenburgplein. Ook zijn er een aantal onveilige en 
onoverzichtelijke situaties in de wijk die om een aanpak vragen. 

 De roep om handhaving en surveillance klinkt steeds luider: de nadrukkelijkere aanwezigheid van 
politie / wijkagent heeft de laatste tijd ook reeds een duidelijk effect gehad op het 
veiligheidsgevoel.  

 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 

 We willen, samen met de politie / wijkagent, de gemeente en andere betrokken instanties, mee 
in kaart brengen waar de risico-punten in de wijk zich situeren, zoals bijvoorbeeld 
o welke onveilige of onoverzichtelijke situaties aangepast zouden moeten worden (bijv.  
 oversteek van Langeleenweg met Nieuwe Zuidbeekseweg). 
o waar de wegen te smal zijn of door dubbel (illegaal) parkeren moeilijk bereikbaar zijn voor  

hulpdiensten. 
o welke parkeerplaatsen in de wijk eigenlijk wel veilig genoeg zijn, gezien ze zich bevinden in   

onoverzichtelijke bochten of naast kruisingen. 
o diverse specifieke pijnpunten, zoals: 

 hoe de fietsveiligheid-route dwars door Bossenburgh van west naar oost verbeterd kan  
       worden (bijvoorbeeld snelheid op fietspad Langeleenweg / oversteek van Langeleenweg;  

              zichtbaarheid verbeteren; lage bosjes weghalen). 
 Bossenburg: (VRI) snelheidsremmers op andere locatie plus ander type remmers. 
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 de verkeerssituatie op de Bossenburg: is echt gevaarlijk en onoverzichtelijk  
bijvoorbeeld weer geheel aan beide kanten gele strepen, zodat ze daar niet meer daar 
kunnen parkeren. 

 Sandenburg: de overgang met Bossenburghpad veiliger maken voor de jeugd; nu 
beperkte doorgang voor nood- en hulpdiensten; type beplanting: iets anders dan 
prikkels; meer parkeerplaatsen en iets minder snippergroen (dit werkt ook snelheid 
remmend); auto’s deels van de weg geeft ook meer ruimte voor de fiets. 

 Rijsenburg: straat helemaal verzakt; lastig vuil ophalen (bij onder andere vuilverzamel). 
 de kruising Sterkenburg – Lunenburg. 
 bij Batenburg: auto’s rijden te hard, gevaarlijk voor kinderen die net om de hoek komen; 

een drempel of wegversmalling zou oplossing zijn. 
 kooitje Assumburg te donker. 

 We willen graag meewerken aan het bestuderen van mogelijke oplossingen, zoals 
o campagnes en bewustwording rond verkeersveilig gedrag / bewoners aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid met betrekking tot spelende kinderen / positief gedrag belonen. 
o op welke plekken een (wettelijk toegelaten) keuze kan / moet gemaakt worden uit 

volgende mogelijke opties: snelheidsremmers, verlichting, meer parkeergelegenheden,  
cirkels (waar rechts dan altijd voorrang heeft), zebrapaden, wegversmallingen, gele lijnen,  
voorrang voor fietsers, snelheidsbeperking op de fietspaden + geen toegang bromfietsen, … 

o een buurt- / veiligheids-app voor Bossenburgh. 
o vrachtwagens en bussen buiten de wijk. 
o caravans en campers zo plaatsen dat het overzichtelijk blijft. 

 Gezien er meermaals wordt gevraagd om uitbreiding van de buurtpreventie, willen we in 
samenwerking met ROAT nagaan hoe we dit kunnen realiseren ten behoeve van het sociale 
veiligheidsgevoel in de wijk. 

 
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 

 gemeente voor parkeer- en verkeersmaatregelen (financiën → kapitaalgoederen). 

 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) / VVN voor verkeersveiligheidscampagnes. 

 wijkbewoners. 

 ambassadeurs groen en verkeersveiligheid van gemeente.  

 overige instanties. 

 politie / wijkagent. 

 buurtpreventieteam, ROAT. 
 
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
De (op te richten) wijkraad zal de prioriteiten in thema’s en projecten vastleggen en in een tijdpad 
zetten. Hierbij zal rekening worden gehouden met wat de wijk het dringendst nodig heeft en met de 
planningsmogelijkheden van de netwerkpartners. Vervolgens kan er een gemengde werkgroep 
opgericht worden die een actieplan gaat opmaken. 
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G. MILIEU (AFVAL) 
 

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
Het concrete doel is dat de wijk leefbaarder wordt voor iedereen en dat het imago en de veiligheid 
van de wijk verbeteren door schone stoepen en speelveldjes. Dit leidt tot een beter aanzicht van de 
wijk en een goede en veilige leefomgeving voor de wijkbewoners. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 
De wekelijkse vuilophaal door de gemeente loopt goed. Maar zwerfafval en ook hondenpoep leiden 
op sommige plaatsen in onze wijk toch tot onhygiënische omstandigheden. Op diverse locaties wordt 
afval gedumpt, zowel grof afval als klein afval.  Zo komt het nog te vaak voor dat er zwerfvuil bij de 
afvalcontainers slingert. Mensen gebruiken deze als stortplaats (komen vaak van buiten 
Bossenburgh) zodat wijkbewoners die er hun afval in moeten gooien geen ruimte meer in de 
container hebben.  
Ook hondenpoep is een structureel probleem; er wordt niet opgeruimd  door de hondeneigenaren. 
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 
Algemeen:  
 

 Wijkbewoners aanspreken conform de communicatieregels (zie thema A), gecombineerd met  
meer toezicht door Boa’s. 

 Voorlichting geven door middel van verspreiding flyers (meertalig), op scholen, via websites en 
overige sociale media. 

 Buurtpreventieteam opnieuw opstarten. 

 Meldpunt gemeente via app. 

 Communiceren over de locaties voor afval en hondenuitlaatveldjes. 

 Koopjeshoek (vraag / aanbod) voor Bossenburgh (Facebook) voor aanbieden / vragen van 
bruikbare spullen. 

 Welkomstflyer voor nieuwe bewoners met alle informatie over Bossenburgh. 
 
Hondenpoep: 
  

 Voorlichting geven over de locaties waar honden mogen worden uitgelaten. 

 Apart omheind veld voor hondenuitlaat (geen gras, maar gravel / zand / houtsnippers). 

 De bestaande uitlaatvelden voorzien van een pad (gravel / houtsnippers). 
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Afval: 
 

 Centraal punt voor grof afval. 

 Grof afval gratis ophalen. 

 Containerdagen organiseren (2 x per jaar).  

 Bielzen weg; geen kans voor illegaal afval. 

 Meer afvalbakjes in de wijk, bijvoorbeeld bij bankjes (nu worden er soms kleine vuilnisbakken 
weggehaald omdat ze kapot zijn gemaakt, maar worden niet vervangen). 

 Kinderen op scholen vertellen hoe belangrijk het is om afval te scheiden (bijvoorbeeld “afval op 
straat belandt uiteindelijk ook in de zee!”); een wedstrijd organiseren waarin ook hun ouders 
worden betrokken. 

 
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 

 gemeente (Boa’s / wijkcoördinator / milieubeheer / afvalinzameling). 

 buurtpreventieteam. 

 wijkbewoners. 

 krant-, folder-, postbezorgers. 

 scholen.  

 verhuurders. 

 makelaars. 

 HZ-studenten. 

 ROAT. 

 wijkvereniging / wijkraad. 

 ondernemers. 
 

TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
De (op te richten) wijkraad zal de prioriteiten in thema’s en projecten vastleggen en in een tijdpad 
zetten. Hierbij zal rekening worden gehouden met wat de wijk het dringendst nodig heeft en met de 
planningsmogelijkheden van de netwerkpartners. Genoemde acties kunnen dan vrij snel in gang 
gezet worden met beperkte middelen en geld. 
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H. ARMOEDE 
 

   

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
We willen verborgen armoede sneller opsporen in de wijk en op zodanige manier oog hebben voor 
de minder bedeelden, dat zij ook (financieel) kunnen (blijven) meedoen in onze lokale samenleving. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 
ROAT verricht zeer goed werk in de wijk en bereikt heel wat mensen (bijvoorbeeld met het 
voedseluitgiftepunt, de budgetteringsscursus, etcetera). Toch is er ook in onze wijk ongetwijfeld nog 
heel wat verborgen armoede, ook bij gezinnen met kinderen.  
 
Enkele gegevens: de armoedegrens ligt in ons land op een inkomen van € 1920 netto per maand voor 
een gezin met 2 kinderen. Langdurige armoede is langer dan 4 jaar onder de armoedegrens leven. In 
Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In Zeeland is het aantal kinderen in 
bijstandsgezinnen in één jaar tijd toegenomen met 160 naar 3848 in totaal.  
Van alle Vlissingse kinderen (jonger dan 18 jaar in 2016) leefden er 853 (11 procent) in een gezin dat 
moet rondkomen van de bijstand. 
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 

 We willen de armoede in beeld krijgen en van daaruit onderzoeken waar en hoe we meer zouden 
kunnen organiseren voor minder bedeelden in onze wijk, bijvoorbeeld middels 

o een aanspreekpunt vanuit Porthos. 
o een kookproject. 
o een voedseluitgiftepunt. 
o een ‘financieel spreekuur’: waar mensen met financiële vragen / problemen terecht 

kunnen / of voor het invullen van bijvoorbeeld formulieren aanvraag WMO, uitkering,… / 
of voor doorverwijzing (contacten, telefoonnummers, …) naar ondersteuning bij 
bijvoorbeeld invullen belastingaangifte. 

o een punt voor kledingruil en een speel-o-theek voor ruil van speelgoed. 
 

 We willen nagaan welke samenwerkingsverbanden we kunnen opzetten om de gevolgen van 
armoede in onze wijk te kunnen aanpakken (bijvoorbeeld de negatieve effecten op gezondheid, 
woonsituatie en deelname aan de samenleving: onvoldoende geld voor gezondheidszorg, stress 
en spanning, minder werkzekerheid, kinderen die moeilijker meekomen op school of uitsluiting 
ervaren, minder geld voor goede huisvesting of onderhoud van de woning, etcetera. 
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 Vlissingen heeft in 2017, net zoals de andere Zeeuwse gemeenten, extra geld ontvangen om 
armoede in gezinnen te bestrijden (het zogenaamde Klijnsma-geld). We willen samen met de 
gemeente nagaan hoe een deel hiervan wijkgericht (en dus ook in Bossenburgh) aan kinderen in 
gezinnen met armoede besteed kan worden, zodat ook zij mee kunnen doen met sociale 
activiteiten (Halloween en dergelijke). 

 
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 

 ROAT. 

 Orionis Walcheren. 

 wijkbewoners. 

 wijkvereniging / wijkraad. 

 verhuurders. 

 Porthos. 

 gemeente (onder andere: wijkcoördinator). 

 wijkagent. 
 
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
De (op te richten) wijkraad zal de prioriteiten in thema’s en projecten vastleggen en in een tijdpad 
zetten. Hierbij zal rekening worden gehouden met wat de wijk het dringendst nodig heeft en met de 
planningsmogelijkheden van de netwerkpartners. 
 
Van februari tot mei 2018 kunnen 2 HZ-studenten van de minor ‘Wijkprofessional’ de uitwerking van 
het wijkplan ondersteunen. We willen 1 van hen vragen om samen met de diverse betrokkenen de 
effecten van armoede in kaart te brengen en mogelijke acties uit te werken, evenals de mogelijkheid 
om HZ-studenten Social Work in te zetten in het kader van hun 2 vrije studiepunten (zie toelichting 
bij thema E: Zorg / Vereenzaming / Eenzaamheid). 
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I. JEUGD 15+ 
 

 
 

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
Middels begrip voor de ideeën en standpunten van de jongeren, ervoor zorgen dat zij zich welkom en 
betrokken voelen in de wijk. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 
In onze wijk zelf zijn er weinig faciliteiten voor de 15+ers. En hoewel er de laatste tijd minder sprake 
is van overlast in het algemeen, zouden heel wat wijkbewoners tevreden zijn als sommige jongeren 
in de wijk geen overlast meer zouden veroorzaken (bijvoorbeeld in de speelkooi en op het 
Indianenveld) en hun troep zouden opruimen. 
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 

 We gaan na of het mogelijk is om een wijkraad voor jongeren op te richten, bijvoorbeeld door te 
starten met een projectgroep jongeren. 
 

 We willen, samen met ROAT en de gemeente , de mogelijkheden bestuderen met betrekking tot 
een jeugdhonk 15+, bijvoorbeeld in de nabijheid van de BMX-baan en met begeleiding vanuit 
ROAT. 

 

 Ook willen we onderzoeken of we nog meer activiteiten voor de jeugd 15+ kunnen organiseren: 
bijvoorbeeld een ‘jeugddisco’ (‘frisfeest’ tot 18 jaar), zoals eerder in Vlissingen georganiseerd 
(liep perfect: bepaalde DJ’s en zangers uitnodigen, alleen cola etcetera, goed laten in de gaten 
houden door oudere jongeren). 
 

 Ook de mogelijkheid voor een skatepark à la Nollebos, dichtbij ons Cruijff-court, dient 
onderzocht te worden. 
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SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 
•     jongeren. 
•     ROAT. 
•     wijkvereniging / wijkraad. 
 
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
De (op te richten) wijkraad zal de prioriteiten in thema’s en projecten vastleggen en in een tijdpad 
zetten. Hierbij zal rekening worden gehouden met wat de wijk het dringendst nodig heeft en met de 
planningsmogelijkheden van de netwerkpartners. 
 
Vervolgens kan de projectgroep jongeren opgestart worden. 
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J. WIJKVERENIGING / WIJKRAAD 
 

           
 

DOELEN (wat willen we bereiken?) 
 
Het zou goed zijn dat er, naast de zeer actieve wijkvereniging met haar vele succesvolle activiteiten 
en evenementen, ook een wijkraad zou opgericht worden.  
Deze laatste zou dan actief kunnen focussen op (onder meer) de diverse thema’s van ‘wijkbeleid’ 
zoals deze in het wijkplan voorkomen.  
De goede verbinding en verstandhouding tussen wijkvereniging en wijkraad wordt dan het ‘voertuig’ 
voor de sociale cohesie in de wijk. 
 
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?) 
 
Uit de diverse besprekingen en interviews blijkt dat de bewoners uitermate tevreden zijn over wat  
de wijkvereniging allemaal aan activiteiten en evenementen organiseert en zo sedert meerdere jaren 
bijdraagt aan het woonplezier van velen in de wijk én aan het imago naar buiten uit. De aanbeveling 
komt zelfs om dit alles nóg beter kenbaar te maken! De relatief kleine ploeg van de wijkvereniging 
slaagt er telkens in om voor deze activiteiten ook de nodige enthousiaste vrijwilligers te mobiliseren 
en bovendien een aantrekkelijke en up-to-date website en Facebook-pagina in de lucht te houden. 
De meeste thema’s van ‘wijkbeleid’ zoals deze in het wijkplan voorkomen, zijn echter van een andere 
orde. Een kansrijke uitwerking en aanpak van die thema’s zal pas mogelijk zijn als een groepje 
denkers en doeners uit de wijk specifiek op dit soort thema’s kan gaan focussen. Aandachtspunten 
daarbij zijn onder meer: de inspraak zo organiseren dat iedereen (ook de groep jongeren!) betrokken 
wordt en blijft, daarbij zelf continue het totaaloverzicht behouden, vanuit de samenhang van de 
gehele wijk denken en daarom steeds positief blijven communiceren (in de wijk en met de gemeente 
en de netwerkpartners). 
 
ACTIES (wat willen we concreet doen?) 
 

 Met betrekking tot de wijkvereniging: 
o verder zoeken naar een bredere samenstelling (ook met jongeren en multiculti!). 
o om met name de continuïteit te kunnen verzekeren van activiteiten, evenementen en van de 

website en Facebook-pagina. 
o en precies mét deze activiteiten verder bij te dragen aan diverse aspecten van wijkbeleid, in 

goed overleg met de op te richten wijkraad. 
 

 Het oprichten van een Stichting Wijkraad Bossenburgh (samengesteld uit actieve wijkbewoners), 
met als doelen en werkzaamheden: 

o uitwerken en realiseren van de thema’s van het wijkplan, in samenspraak en met 
medewerking van zoveel mogelijk wijkbewoners. 
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o vastleggen van een tijdspad en prioriteiten, rekening houdend met de timing van de 
netwerkpartners en betrokken groepen. 

o steeds de aandacht vestigen op ‘Wat kunnen we als wijk zelf oppakken?’ en ‘Waar 
hebben we de gemeente / netwerkpartners voor nodig?’. 

o uitgaan van de vraag ‘Waar gaan we met onze wijk naartoe over (bijvoorbeeld) 10 jaar?’. 
o verzamelen en ondersteunen van groepjes denkers en doeners per thema. 
o stimuleren van korte termijn-acties per thema. 
o regisseren van positieve communicatie die leidt tot betrokkenheid en 

samenwerkingsgedrag, onder meer door de verdere uitwerking / toepassing / 
bekendmaking van de 12 spelregels van de Bossenburgh Communicatie Code. 

o overleggen met de gemeente, netwerkpartners, studenten,… ; hen verbinden aan de 
wijkthema’s; hen uitnodigen voor vergaderingen van de wijkraad of themagroepen. 

o afstemmen met andere wijken over gemeenschappelijke belangen en agendapunten en 
aangaan van samenwerkingsverbanden, mits nuttig voor de wijk. 

o waar nodig filteren van projectvoorstellen en -initiatieven die van buitenaf op de wijk af 
komen. 

o actief opzoeken van strategische verbindingen met de scholen in Bossenburgh en directe 
omgeving (directies, ouders, leerlingen) als belangrijke dragers van sociale cohesie en 
samenhang in de wijk. 

o wekken van het nodige vertrouwen voor het verkrijgen van subsidies en sponsoring bij  
diverse fondsen en instanties, om het werken aan de thema’s uit het wijkplan te kunnen 
financieren. 

o actualiseren van het wijkplan als een ‘levend document’. 
o jaarlijks evalueren van de uitwerking en realisaties in het kader van het wijkplan. 
o afstemmen met de wijkvereniging. 
o Met betrekking tot de werving van wijkraadleden: breed bekendmaken, ook laten weten 

wie of wat er precies nodig inzake samenstelling en de geschatte tijd die er voor nodig is. 
o opmaken en registreren van statuten ten behoeve van de op te richten stichting. 

 

 Ook een jongerenraad in de wijk oprichten (zie ook thema I: Jeugd 15+): 
o van, door en voor jongeren. 
o met vertegenwoordiging in de wijkraad. 
o begeleiding door ROAT. 
o vooral projectgericht werken! 

 
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?) 
 
Voor de verdere uitwerking van de wijkvereniging / wijkraad / jongerenraad zullen de volgende 
personen de handen ineen moeten slaan:  
●    de leden van de huidige wijkvereniging en wijkplan-raad (= voormalige kernploeg ten behoeve 
van het wijkplan). 
●    ROAT (ondermeer de jongerenwerker). 
●    de wijkcoördinator en communicatie-afdeling vanuit de gemeente. 
 
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?) 
 
Dit thema heeft, ook in de tijd gezien, absolute prioriteit nodig, met name omwille van het 
noodzakelijke coördinerend vermogen en hefboom-karakter ten behoeve van het verder uitwerken 
en realiseren van het wijkplan.  
Het is dus van belang dat een en ander tegen de zomer 2018 op de rails staat.  
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5. HOE NU VERDER? OVER PLANNING EN OVER FINANCIËN! 
 

 
Over planning 
 
Het opmaken van een realistische planning met duidelijke prioriteiten, wordt wellicht de eerste 
activiteit van de op te richten wijkraad. De tijdlijn start meteen na de officiële overhandiging van het 
wijkplan aan de wijk en aan de gemeente op 23 januari 2018, gaat over meerdere jaren en kan 
bijvoorbeeld per kwartaal of halfjaar ingevuld worden. Welke thema’s dienen eerst te worden 
aangepakt, misschien niet noodzakelijk omdat ze het belangrijkst zijn, maar wegens de urgentie 
ervan? Het is immers belangrijk dat de wijkbewoners zo snel mogelijk gaan merken dat er beweging 
zit in de samenwerking tussen de wijk, de gemeente en de netwerkpartners op die gebieden die hen 
het meest aan het hart liggen of raken.  
 
En met welke timing en planning van de gemeente en de diverse netwerkpartners moet rekening 
worden gehouden per thema? Zij moeten acties en tijdbesteding namelijk in hun eigen timing en 
planning kunnen inbouwen. Wat alvast kan helpen bij de meeste thema’s is de eerste reflex ‘wat 
kunnen we zelf als wijk opnemen?’ (waar we misschien soms in eerste instantie zelfs niemand anders 
voor nodig hebben!). En ondertussen de vraag bekijken en beantwoorden: wie hebben we straks 
toch ook nodig (bijvoorbeeld in de gemeente en / of bij de netwerkpartners)?  
 
Dit wijkplan is een ‘levend document’: er kunnen in de loop van de tijd thema’s bijkomen, wegvallen, 
bijgestuurd worden, etcetera. Prioriteiten kunnen er plots anders gaan uit zien door externe of 
nieuwe omstandigheden. In ieder geval zal een jaarlijkse evaluatie van (het werken met) het 
wijkplan op onze gezamenlijke agenda moeten staan!  
Zo heeft de wijkplanraad bijvoorbeeld vastgesteld dat het thema ‘duurzaamheid / duurzame 
ontwikkeling’ in het voorbije jaar nog niet voor kwam op het prioriteitenlijstje van de wijkbewoners 
van Bossenburgh. Maar niemand zegt dat dit thema in de toekomst niet plots gaat leven in onze wijk 
en we het dan misschien wel meteen vooraan op onze agenda moeten gaan plaatsen! 
 
Over financiën 
 
Van planning naar plan: een noodzakelijke voorwaarde om financiën te verwerven voor de meeste 
thema’s! Nadat de themagroepen gevormd zullen zijn, wordt dit bij verschillende thema’s mogelijk 
vrij snel een belangrijk agendapunt: bij de verschillende ideeën de noodzakelijke uitgaven in beeld 
brengen, evenals de mogelijke inkomsten (onder meer via een wijkbudget + een eigen verdienmodel 
+ misschien andere gemeentelijk ‘potjes’ + crowd funding + subsidies uit een fonds + sponsoring + 
???). Uiteraard is de op te richten wijkraad samen met de wijkvereniging straks ook een sterke 
gesprekspartner om bij de gemeente en de diverse netwerkpartners tot afspraken te komen over de 
nodige budgetten voor prioritaire investeringen. Onze gemeente heeft duidelijk uitgesproken dat de 
invulling van leefbaarheid voortaan vanuit de wijken moet komen. Wij als wijkvereniging en 
(toekomstige) wijkraad van Bossenburgh kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking!  
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