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Collegeprogramma

Wijkregie wordt doorontwikkeld met een takenpakket dat deels vergelijkbaar 

is met de stadsmariniers in Rotterdam.

Om informatie uit de samenleving op te halen worden geschikte instrumenten 

ingezet, zoals enquêtes en fysieke bijeenkomsten. 

Innovatieve instrumenten worden ingezet als deze de kwaliteit van de participatie 

kunnen verbeteren. 

Op basis van onder andere de recente evaluatie van de participatie-instrumenten 

herzien we de huidige overlegstructuren binnen de wijken en oriënteren we ons op 

hedendaagse mogelijkheden.

Waar mogelijk willen we jongeren actief betrekken bij participatietrajecten.

We gaan op zoek naar een goede vorm om de zichtbaarheid van het 

gemeentebestuur in de wijken te vergroten.



Wijkoverleggen 2022

Rond 2005 begonnen met 

wijkgericht werken

Wijkoverleg 5 rondes per jaar

Totaal gemiddeld 50 aanwezigen per 

ronde wijkoverleggen, ongeveer 

0,1% van het totaal aantal inwoners



Uitkomsten evaluatie participatie

• Maatwerk 

• Representativiteit

• Themagericht 

• Innovatie



Van inwoners naar gemeente

• Leefbaarheidsteams

• Wijkregisseurs

• Verenigingen en kerken

• Buurtpreventie 

• Wijkideeteams

• Spreekuur college

• Wijkambassadeur

• Wijkspreekuur (nieuwe stijl) als dorpsmarinier



Van gemeente naar inwoners

Aanpak nieuwe wijkparticipatie:

• Resultaatgericht

• Helder startmoment

• Betrokkenheid belanghebbenden

• Maatwerk participatie

• Themagericht

Insteek vanuit:

• Projecten

• Beleid

• Bijeenkomsten in/signalen uit de wijk

• Enquêtes



Betrokken samenleving

Wat heb je nodig?

- Netwerk in de wijk 

- Verwachtingsmanagement

- Afstemming met betrokkenen 

- Thema’s ophalen in de wijk (individueel 

en groepsgewijs)

- Geplande en ongeplande 

ontwikkelingen

- Analoog én digitaal

Zichtbaarheid zorgt voor een warm netwerk



Leefbaarheidsteams & Regieteam



Wijkregisseur heeft netwerk in 

de wijk

Wijkregisseur in gesprek met de inwoners.

Elke wijk heeft een wijkambassadeur.



Met elkaar de wijk in





Digitale participatie



Digitale participatie

Resultaten - Inwoners Barneveld

https://panelinwoners.nl/wp-content/uploads/2022/03/20211019.01-IP-Barneveld-P4-2021-Aanslag-biljet-FACTSHEET-4.pdf




Digitale participatie

Mogelijkheden o.a.:

• Peilingen

• Workshops

• Enquêtes

• Scenario’s vergelijken

• Dynamische kaarten

• Ideeën verzamelen

• Vrijwilligersacties

• Burgerinitiatieven



Vragen


