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Onderwerp: Voortgang herijking wijkontwikkelingsprogramma Bolnes 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Voor 2009 staat de herijking van het wijkontwikkelingsprogramma (WOP) voor Bolnes op de 
planning. Via deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het opstellen daarvan, welke 
activiteiten er al ondernomen zijn en u informeren over het feit dat er enige vertraging is 
opgetreden.  
 
Voortgang en ondernomen activiteiten 
Doel van het gehele traject is om te komen tot een breed gedragen wijkontwikkelingsprogramma, 
zowel door de bewoners van Bolnes als door de maatschappelijke partners en de gemeente. Om 
dit te bereiken is inmiddels het plan van aanpak voor het herijken van het WOP vastgesteld. 
Daarnaast is in de eerste helft van 2009 een projectgroep ingericht. In deze projectgroep zitten, 
naast twee ambtenaren van de gemeente, ook een aantal maatschappelijke partners waarmee 
intensief wordt samengewerkt om te komen tot een breed gedragen WOP. Ondermeer Woonvisie 
(woningbouwvereniging), het wijkoverleg (bewoners), de Riederborgh (zorg), Dynamiek 
(opbouwwerk) en op korte termijn ook SRS (sport) zijn allemaal vertegenwoordigd in de 
projectgroep.  
 
De afgelopen maanden is Stichting Dynamiek druk bezig geweest met het verzamelen van 
informatie onder bewoners. Er is met behulp van straatinterviews onderzocht wat bewoners 
ervaren als sterke en zwakke punten van de wijk. Ook is actief getracht om informatie op te halen 
bij moeilijk bereikbare groepen, zoals jongeren, om erachter te komen welke wensen en ideeën bij 
hen leven. Daarnaast is stichting Dynamiek bezig met het afnemen van enquêtes onder bewoners. 
Door het combineren van deze gegevens kan een beeld geschetst worden van wat er leeft onder 
de bewoners van Bolnes en kan deze informatie gebruikt worden als input voor het verdere WOP-
traject. Hierdoor kan er op korte termijn gestart worden met het uitwerken van ideeën en wensen in 
de verschillende werkgroepen en bewonersdenktanks. 
 
De projectgroep WOP Bolnes wordt ook sinds enige maanden geadviseerd door het adviesbureau 
CMO Stimulans. Zij adviseren ondermeer op drie terreinen: planvorming, bewonersparticipatie en 
bij de methodiekbeschrijving. Het laatste punt moet in de toekomst ondermeer leiden tot een 
blauwdruk voor het opstellen van toekomstige wijkontwikkelingsprogramma’s waarin, meer dan 
voorheen, bewonersparticipatie goed geborgd is. Ter informatie: het adviesbureau CMO Stimulans 
wordt volledig betaald door de stadsregio Rotterdam in het kader van het project “Ondersteuning 
sociaalfysieke aanpak”. Doel van dit project is om te komen tot een betere samenwerking tussen 



   
   

   
    
Stedelijke Ontwikkeling   

   
  
Onderwerp: Voortgang herijking wijkontwikkelingsprogramma 
Bolnes (vervolg)   
 
sociale en fysieke ontwikkelingen en deze integraal te benaderen. Aangezien het WOP zowel 
sociale als fysieke onderwerpen integraal benaderd is door de gemeente aansluiting gezocht bij dit 
project. 
 
Te ondernemen activiteiten 
Op korte termijn vinden de eerste bijeenkomsten met de bewoners en maatschappelijke partners 
plaats. Doel van deze bijeenkomsten is om bewoners te informeren over het WOP en om te weten 
te komen hoe bewoners de toekomst van de wijk zien. Daarnaast zullen bewoners gevraagd 
worden om zitting te nemen in denktanks waar zij dieper ingaan op bepaalde onderwerpen en deze 
uitwerken (binnen de kaders van de onlangs vastgestelde structuurvisie). Belangrijk bij deze 
bijeenkomsten is dat er actief gewerkt wordt aan goed verwachtingsmanagement richting 
bewoners ten aanzien van participatie. Dit betekent dat duidelijk gemaakt moet worden aan 
bewoners wat zij kunnen verwachten van deze bijeenkomsten, wat er gebeurt met de informatie 
die zij aanleveren en wat de bewoners mogen verwachten van de gemeente en de 
maatschappelijke partners. Hetzelfde geldt overigens ook ten aanzien van de participatie van de 
maatschappelijke partners. Ook voor hen is het van belang dat vooraf duidelijk wordt 
gecommuniceerd over de verwachtingen en mogelijkheden bij participatie. 
 
Vertraging 
De voortgang van het herijken van het WOP heeft door een tweetal redenen vertraging opgelopen. 
Zoals u weet zijn wij bezig met het doorontwikkelen van de wijkontwikkelingsprogramma’s. Wij 
hebben u daarover bij de Verantwoordingsdag 2009 geïnformeerd. Kenmerkend voor het nieuwe 
WOP is dat het daadwerkelijk een ‘visie van de wijk, voor de wijk’ moet worden. Dit betekent dat, 
nog meer dan voorheen, de maatschappelijke partners en de wijkbewoners betrokken worden bij 
het opstellen van het wijkontwikkelingsprogramma. Het opzetten van een goede structuur daarvoor 
heeft echter meer tijd gekost dan waarop vooraf was geanticipeerd. Naast bovenvermelde reden 
heeft een personele wisseling binnen de projectgroep gezorgd voor enige vertraging.  
 
Het bovenstaande betekent dat het WOP Bolnes niet meer vastgesteld kan worden in 2009. De 
verwachting is nu dat wij het WOP Bolnes in de eerste helft van 2010 aan u kunnen aanbieden. 
Overigens willen wij u erop wijzen dat de aangepaste planning voor het WOP Bolnes vooralsnog 
geen gevolgen heeft voor de herijking van de programma’s van de andere wijken. Volgens 
planning starten wij in januari 2010 met het programma voor Drievliet/Het Zand. De eerste 
verkennende gesprekken hierover met het wijkoverleg worden reeds gevoerd. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 


