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Bor3: Meer bewoners nemen actief deel aan het beheer van de openbare ruimte 

1.  Projectomschrijving 
 
1.1 Aanleiding 

Veranderingen in de maatschappij vragen om een veranderde houding van de overheid. 

Wensen vanuit burgers worden hoger en kosten ook, maar de gemeente kan zich 

momenteel alleen een basis niveau veroorloven. Dit vraagt om een andere werkwijze vanuit 

de gemeente, een meer ondersteunende en faciliterende rol om burgers met initiatieven 

verder te helpen. Participatie is een proces dat doorlopen moet worden. Echter, er zijn nu 

reeds burgers die de handen uit de mouwen willen steken.  Om deze kansen nu aan te 

kunnen pakken is er een motie aangenomen door de raad ter stimulering van 

burgerparticipatie in het openbaar groen. 

 

Het college heeft daarnaast het volgende doel gesteld in haar collegeprogramma 2014-2018: 

 

 

 

 

 

Wat gaan we ervoor doen: 

 

BOR3 a : opstarten pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al 

door burgers wordt gedaan.  

 
1.2 Opdrachtformulering 

 

Ten einde het doel te bereiken worden er twee sporen gevolgd. Dit resulteert in de volgende 

opdrachtformulering;  

 

 Het opstellen van een kader van voorwaarden en uitgangspunten waarbinnen 

burgerparticipatie kan en gaat plaatsvinden in de gemeente Steenbergen op het 

gebied van het openbaar groen.  

 

 Daarnaast luidt de opdracht actief mee te werken aan initiatieven vanuit burgers en 

het actief stimuleren van burgerparticipatie in het openbaar groen met als doel 

praktijkervaring op te doen om het kader te verfijnen voor de periode van 1 jaar 

 

1.3 Resultaat 

Het resultaat is een kader met uitgangspunten en voorwaarden  welke de basis vormen voor 
burgerparticipatie in het openbaar groen in de gemeente Steenbergen. Uit het kader komt 
duidelijk naar voren op welke vlakken burgerparticipatie in het openbaar groen mogelijk is en 
op welke wijze deze worden ondersteund.  
 
Het kader gaat  ook in op de volgende onderdelen; 

- burgerparticipatie en communicatie; 
- wijze van stimuleren;  
- verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid 
- monitoring en evaluatie 
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Naast het kader worden er een aantal initiatieven ondersteund en geïnitieerd in 2015 met als 
doel ervaring op te doen. Deze ervaringen zijn eind 2015 geëvalueerd en de bevindingen zijn 
opgenomen in het kader met als doel deze te versterken. 
 
1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen.  

 

Een open mind is een van de voorwaarden om te gaan werken met burgerparticipatie. 

Burgerparticipatie vraagt om loslaten. Burgers moeten de mogelijkheid gegeven worden om 

hun eigen leefomgeving te beheren en de leefbaarheid daarmee te verhogen.  

 

Daarnaast is het beheersen van verwachtingen een belangrijk aspect. Men moet 

duidelijkheid krijgen over wat wel kan en niet kan. En de gemeente moet daarbij een 

eenduidig beeld uitdragen zodat er geen scheve verhoudingen ontstaan en verkeerde 

verwachtingen.  

 

In 2015 is er een bedrag van € 50.000,-  beschikbaar voor burgerparticipatie. Het is 

belangrijk een evenwichtige verdeling van het budget te bewerkstelligen over de diverse 

vormen van participatie. Om de juiste informatie te verkrijgen uit de pilots is het noodzakelijk 

een kader te stellen waarbinnen een aantal pilots worden uitgevoerd. In paragraaf 2.3 wordt 

hier vorm aan gegeven. Daarnaast worden hiermee de kwaliteit , de benodigde tijd en 

capaciteit vastgelegd om zo het proces goed te kunnen begeleiden.   

 

1.5 Organisatiebreed 

 

Het project ‘Burgerparticipatie in het openbaar groen’ is verbonden met projecten die 
organisatiebreed opgepakt worden. Het betreft hier de projecten ‘Beter Contact’ en de 
‘Faciliterende overheid’. De werkwijze van het project ‘Burgerparticipatie in het openbaar 

groen’ dient hierop aan te sluiten.  
Daarnaast maakt het project deel uit van het overkoepelde plan van aanpak openbare 

ruimte.  

 

1.6 Risico’s en maatregelen 

- Risico is dat er geen animo is voor burgerparticipatie. De verwachting is klein, maar 
wel aanwezig.  

 
Maatregel:      middel: 
Actief communiceren, pr    communicatieplan 

 
- Hoofdlijnen raken uit zicht door alles tegelijk te willen doen. Burgerparticipatie is een 

proces dat uitgerold moet worden. Door op teveel vlakken tegelijkertijd te beginnen 
bestaat de kans dat zaken niet goed uit de verf komen.  

 
Maatregel:      middel: 
Keuzes maken     kader stellen 

 
- Daarnaast kan het zijn in de pilots dat de samenwerking niet verloopt volgens plan. 

Partijen kunnen zeer kritisch zijn. Niet bereid tot geven en nemen.  Indien het niet 
anders mogelijk is, dan zal de gemeente bijvoorbeeld het beheer van het groen weer 
terug moeten nemen.  
 



 Plan van aanpak                                      Burgerparticipatie in openbaar groen 5 

Maatregel:      middel: 
Actief  en open communiceren   communicatieplan 
Verwachtingen duidelijk vastleggen   beheerovereenkomst 
 

- Burgerparticipatie leidt tot meer werk 
 
Maatregel:      middel: 
Evaluatie en monitoring     
 

- Politiek/ ambtelijk; een ieder gaat aan het werk maar niemand weet van elkaars 
voortgang. Afstemming zowel naar burgers toe als intern in de gemeentelijke 
organisatie is noodzakelijk voor het goede verloop van de implementatie van het 
proces.  
 
Maatregel:      middel: 
Actief communiceren     communicatieplan 
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2. Aanpak 
 
2.1 Betrokken partijen 
 
Betrokken partijen bij de uitwerking van het plan van aanpak zijn; 
 
Intern: afdeling Beheer ( projectgroep) 

De projectgroep bestaat uit leden van de afdeling beheer zowel werkvoorbereiding 
als operationeel beheer. Zij zijn het meest direct belast met het beheer van de 
openbare ruimte en hebben direct contact met burgers.  

 
Staf 
Onderwerpen zoals verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid dienen te worden 
onderzocht. Daarnaast dienen beheerovereenkomsten te worden afgesloten. Advies 
hierin van de juridische afdeling is noodzakelijk.  

 
 afdeling Publiekszaken/ communicatie 

Ter stimulering van burgerparticipatie speelt communicatie een grote rol. Advies van 
de afdeling Publiekszaken/communicatie over wijze van communicatie is 
noodzakelijk.  

 
Extern: burgers 

Burgers spelen een hoofdrol in het gehele proces. Zij zijn degene die de handen uit 
de mouwen gaan steken. Advies en informatie over waar zij tegen aan lopen en het 
kenbaar maken van de wensen is onmisbaar.  
 

 dorpsraden / stadsraad 
 Zij zijn het eerste contact vanuit de burgers.  
  
2.2 Participatie 
 
Van de externe partijen wordt zowel een raadplegende rol als adviserende rol verwacht. Doel 
hiervan is om te leren op welke gebied de wensen en inzet aanwezig is onder de burgers. 
Waar loopt men tegen aan en op welke gebieden zouden burgers hun inzet willen plegen?   
 
2.3 Kader pilots 
 
Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van burgerparticipatie in het openbaar 
groen dienen er een aantal pilots uitgevoerd te worden. Belangrijk hierbij is dat de pilots op 
een aantal punten verschillen zodat er zoveel als mogelijk ervaring opgedaan kan worden 
met verschillende vormen.  Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende capaciteit, budget 
en inzet aanwezig is om de pilots goed te kunnen begeleiden. Dit zijn beperkende factoren. 
Door vast te stellen aan welke criteria de pilots moeten voldoen en het aantal vaststellen 
worden deze factoren bewaakt.    
 
De volgende verschillen in de pilots zijn benodigd om een goede beeld te kunnen vormen 
over burgerparticipatie in Steenbergen.  
Verschillen in de volgende aspecten; 
 

- Wie is initiatiefnemer?    
o Gemeente, burger, vereniging/instelling 

- Wat is de oorsprong? 
o Probleem/klacht, verbetering ( plus kwaliteit), vanuit  

beheer 
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- Aantal betrokkenen en wie? 
o Groep omwonenden, individu, vereniging/instelling 

- Op welke gebied wordt er participatie gegeven? 
o Planvorming, uitvoering, beheer 

 
De verschillende aspecten kunnen zich combineren in de pilots. Om het aantal en de grootte 
van de pilots te bewaken dienen de pilots te voldoen aan de volgende uitgangspunten; 
  Elk aspect dient minimaal 1 keer voor te komen in de pilots. Indien alle aspecten zijn 

vertegenwoordigd in een van de pilots, worden er geen nieuwe pilots opgestart.   De pilots dienen binnen het toegekende budget uitvoerbaar te zijn. Wanneer dit 
bedrag is bereikt, worden er geen extra pilots opgestart.  De pilots dienen binnen de hiervoor beschikbare capaciteit uitvoerbaar te zijn. Het 
aantal uren dat voor de pilots beschikbaar is, dient niet te worden overschreden.   

 
2.4 Communicatie 

 

Om burgerparticipatie in het openbaar groen ( maar ook in het algemeen) goed van de grond 
te krijgen is communicatie onmisbaar. Daarom moet er een communicatieplan worden 
opgesteld voorafgaand aan de uitvoering van het project waarin antwoord wordt gegeven op 
de volgende vragen: 

- Wie is de doelgroep en waarom? 
- Wat zijn de communicatiedoelen? Wat moet worden bereikt en welke houding en 

gedrag horen hierbij? 
- Hoe en op welke wijze  willen wij ons doel bereiken? Welke middelen kunnen we 

hiervoor gebruiken? Wat past in onze wijze van communicatie in het algemeen?  
 

2.5 Evaluatie 
 
Na het opstellen van het kader en het uitvoeren van pilots dient er een evaluatie plaats te 
vinden. De uitkomsten vanuit deze evaluatie worden gebruikt om het kader van 
burgerparticipatie te versterken. De volgende vragen dienen hierin beantwoordt te worden; 

- Is het doel behaald voor de pilots ( per pilot wordt een doel gesteld) 
- Effect van de maatregelen, zijn deze effectief? 
- Wat is de beleving van de burgers? 
- Hoe is het proces verlopen? 
- Wat wordt de koers voor het vervolg?  

 
2.6 Het stappenplan. 
 

Plan van aanpak kader 2015 

 Wat Doel Wie Wanneer 
1 Opstellen plan van aanpak Omschrijving 

project 
Frederique 
Jansen 

 
juni 

 
2 

Opstellen basisopzet kader 
Brainstorm 

Bepalen 
basiskader 

Frederique 
Jansen/ 
projectgroep 

juni 

3 Opstellen communicatieplan Formulering 
doelgroep/ 
stimulatie 

Frederique 
Jansen/ afd. 
Pub/comm 

juni/juli 

4 Consultatie 
dorpsraden/stadsraad/burgers 

advies Frederique 
Jansen/ 
projectgroep 

juli 

5 Overzicht bestaande activiteiten inzicht Frederique 
Jansen 
 

juli 
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6 Uitwerking onderwerpen kader uitwerking Projectgroep, 
interne en  
externe partijen 
 

juni/juli/aug 

7 
 

Vaststellen concept  Frederique 
Jansen 

Eind aug 

8 Bepalen ondersteunende middelen/ 
media 

communicatie Frederique 
Jansen/ afd. 
pub/comm 

aug.  

9 Evaluatie pilots  Verwerken in 
concept 

projectgroep Okt/nov 

10 Definitief kader vaststelling Frederique 
Jansen/ 
projectgroep 

november 

 
 

 
Plan van aanpak pilots 

 Wat Doel Wie Wanneer 
1 Opzet stimuleren pilots BP/ contacten 

leggen met betrokkenen pilots 
 

 Frederique 
Jansen 

juni 

 
2 

Planvorming Uitwerken plannen Frederique 
Jansen/ Afd. 
Beheer 

juni-juli-aug 

 
3 

Vastleggen afspraken Overeenkomsten 
sluiten 

Frederique 
Jansen/ Staf 

juli 

4 uitvoering realisatie Afd. Beheer juni-oktober 

5 evaluatie leermoment projectgroep oktober 

6 vervolg  projectgroep november 
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