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Samenvatting 
 

In Steenbergen is in het najaar van 2015 een antwoord gezocht op de volgende twee 

deelvragen: 

 

1. Is er burgerkracht aan te boren bij bewoners die overlast ervaren? 

2. Kan er samen met de bewoners van Nieuw Vossemeer en de betrokken 

professionals een duurzaam plan worden opgesteld voor een veilig en leefbaar 

Nieuw Vossemeer? 

 

Beide vragen kunnen positief beantwoord worden. 

 

Er hebben drie ronde tafelbijeenkomsten plaatsgevonden met een opkomst van tussen 

de 14 en 20 mensen in een combinatie van inwoners (inclusief voormalige 

hangjongeren), professionals en beleidsmakers. 

 

Er is een plan van aanpak in de steigers gezet voor vier typen activiteiten, te weten: 

1. Gezamenlijk zicht houden 

2. Ontmoeting  

3. Een plek voor jongeren  

4. Activiteiten die verbinden 

 

Met alle activiteiten is een werkgroepje aan de slag, bestaande uit bewoners en één of 

twee professionals. Daarnaast is nagedacht over het borgen van deze werkwijze. 

Besloten is om de werkgroep driemaandelijks samen te laten komen zodat het 

overkoepelende proces kan worden gevolgd. De werkgroepen gaan ondertussen met hun 

eigen activiteiten aan de slag. Daarnaast wordt actief aansluiting gezocht met de 

dorpsraad en is het de intentie om de krachten van de verschillende verenigingen in 

Nieuw-Vossemeer meer dan nu gebeurt te bundelen.  

 

Zonder het lef van de gemeente Steenbergen om een nieuwe werkwijze uit te proberen, 

het commitment van de inwoners om hun vrije avonden te besteden aan het verbeteren 

van de eigen leefomgeving, en de professionals die buiten werktijd meedachten was deze 

maatschappelijke meerwaarde niet gerealiseerd. Wij danken alle betrokkenen dan ook 

hartelijk voor hun toewijding en inzet. 
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 Inleiding 
 

Er is sprake van een cultuuromslag, een kantelperiode. Termen als eigen kracht, 

burgerkracht en de participatiemaatschappij worden te pas en te onpas gebruikt. Dit 

vraagt om een andere denkwijze, zowel bij professionals als bij burgers. Er ontstaan 

nieuwe aanpakken, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe netwerken. In het 

sociaal domein is deze kanteling in volle gang, versneld door de decentralisaties die het 

resultaat zijn van de invoering op 1 januari 2015 van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en 

de Participatiewet. Binnen het veiligheidsdomein is deze kanteling nog relatief nieuw. In 

het land wordt hier en daar geëxperimenteerd met co-creatie en het delen van de regie. 

Een buurt zelf zorgt voor sociale veiligheid, zo blijkt uit onderzoek1. Het verschil tussen 

objectieve en subjectieve veiligheid geeft het hiaat tussen cijfers en beleving weer. 

Sociale (on)veiligheid komt zelden van buiten. Dat staaft de bewering dat de overheid 

niet moet gaan ‘redderen’, maar de burgerkracht die aanwezig is zou moeten mobiliseren 

om die vervolgens in te zetten als katalysator voor verandering. Het is die verandering 

waar de overheid een (pro-actieve) faciliterende rol in heeft.  

 

Al geruime tijd maken verschillende professionals en bewoners zich zorgen over een 

groep jongeren in de kern Nieuw Vossemeer. Om overlastgevend gedrag van deze groep 

te doen afnemen is in het najaar van 2013 de aanpak ‘Ben ik in beeld’ ingezet. Dat de 

jongeren uit deze groep zich bewust worden van hun gedrag op hun omgeving was 

daarbij een belangrijk speerpunt. De aanpak heeft er toe geleid dat de groep in beeld is, 

zorgen met ouders zijn gedeeld en er contact is met de jongeren en hun ouders (met 

jongerenwerk, de wijkagent en waar nodig het CJG). De overlast is echter niet 

verdwenen en blijkt ook niet uitsluitend veroorzaakt door de groep jongeren. Bewoners 

klagen ook over overlast van spelende kinderen en van buren. Er wordt echter weinig 

officieel gemeld.  

 

De gemeente Steenbergen heeft de wens geuit om oplossingen te vinden in 

samenwerking met de burgers: de burger als co-producent van veiligheid. Bewoners 

weten immers wat er speelt in hun omgeving. Door hen aan de zijlijn te laten staan, blijft 

sociaal kapitaal onbenut. Door samen met de bewoners te kijken naar een oplossing voor 

het probleem wordt de civil society versterkt en kan de kracht van de sociale structuren 

rondom jongeren hen weerhouden uit de bocht te vliegen. Het gaat daarmee niet meer 

alleen om een veiligheidsvraagstuk, maar om een oplossing die past binnen de brede 

participatiemaatschappij. Op deze manier wordt namelijk een bijdrage geleverd aan de 

zelfredzaamheid van Nieuw Vossemeer dat daarmee indirect als voorbeeld voor de 

gemeente en wellicht de hele regio kan dienen. De manier van werken past bij een 

manier van denken die meer oplossingsgericht is en gebruik maakt van de eigen kracht 

en het sociale netwerk van mensen.  

 

Op basis van bovenstaande komen wij tot de volgende vragen: 

1. Is er burgerkracht aan te boren bij bewoners die overlast ervaren? 

2. Kan er samen met de bewoners van Nieuw Vossemeer en de betrokken professionals 

een duurzaam plan worden opgesteld voor een veilig en leefbaar Nieuw Vossemeer? 

                                                           
1 Sociale veiligheid ontsleuteld, SCP 2008. 
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 De aanpak 
 

Voor deze aanpak hebben wij de volgende stappen doorlopen: 

1. Verzamelen basisinformatie 

2. Stakeholdersanalyse 

3. Verkennende gesprekken 

4. Ronde tafelbijeenkomsten voor het maken van een veiligheidsactieplan 

5. Borging en rapportage 

 

 

2.1 Verzamelen basisinformatie en stakeholdersanalyse 

Met een kerngroep van professionals en een afgevaardigde van de dorpsraad is in eerste 

instantie de aanpak gezamenlijk in de steigers gezet. Daarna is door middel van 

groepsinterviews met professionals (negen in totaal) antwoord gegeven op de volgende 

vragen: 

Wat is er bekend over de incidenten in Nieuw Vossemeer, wie zijn erbij betrokken en wat 

zijn de initiatieven van bewoners tot dusver?  

De groepsinterviews leverden eerste informatie op en een eerste lijst met stakeholders. 

De stakeholders werden in kaart gebracht aan de hand van de volgende vragen:  

 Wie heeft er last van de overlast?  

 Wie heeft er belang bij het stoppen van deze overlast?  

 Welke partijen hebben mogelijke oplossingen in handen? 

 

Vervolgens is aan alle stakeholders gevraagd om mee te denken over andere 

belanghebbenden, aan de hand van de vraag:  

‘Wie vinden het nog meer belangrijk dat het overlastprobleem wordt opgelost?’ 

 

2.2 Verkennende gesprekken 

Op basis van de stakeholdersanalyse zijn verkennende gesprekken gevoerd met 26 

bewoners; meestal één op één, een enkele keer met twee of drie respondenten 

tegelijkertijd. Om het probleem van zoveel mogelijk kanten te belichten zijn verschillende 

partijen gesproken: ouderen die overlast ervaren en zich bedreigd voelen, (ex) 

‘hangjongeren’ die zich ongewenst voelen, ouders die zich zorgen maken, inwoners met 

ideeën om kloven te overbruggen, buurtbewoners die acties in touw willen zetten en 

ondernemers die mee willen denken. Deze gesprekken vonden plaats tussen begin 

september en half november 2015. Tijdens deze gesprekken kwam aan de orde hoe de 

overlast werd ervaren, maar ook welke wensen er leven ten aanzien van de aanpak van 

de problematiek en de mate waarin op dat moment gehoor werd gegeven aan deze 

wensen. Deze stap had een tweeledig doel: ten eerste werd op deze manier het 

probleem duidelijker gedefinieerd en ten tweede konden mensen hun eerste gevoelens 

en ideeën al kwijt, zodat ze oplossingsgericht aan de ronde tafelbijeenkomst konden 

deelnemen.  

Deze gesprekken leverden in steekwoorden het volgende beeld op : 

Verzamelen 
basisinformatie

Stakeholders

analyse

Verkennende 
gesprekken

Ronde 
tafelbijeen 
komsten

Borging en 
rapportage
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Over Nieuw-Vossemeer 

 Bijna iedereen: fijn wonen! 

 Rijk verenigingsleven. 

 Horeca is positieve trekpleister. 

 In het algemeen zijn bewoners zelfredzaam. 

 Mensen willen activiteiten organiseren (ook voor jeugd). 

 Ons kent ons (positief en negatief). 

Maar ook: 

 Weinig te doen voor de jeugdigen tussen 12 en 16 jaar. 

 Er wordt veel over elkaar gepraat en lang niet altijd met elkaar. 

 Verhalen worden daardoor soms groter dan ze zijn (analoog aan het principe van 

het ‘doorfluisterspel’). 

 Veel losstaande verenigingen/clubs die apart van elkaar activiteiten organiseren. 

 

Over de overlast 

 Door verschillende mensen op verschillende plekken (gevoeld en veroorzaakt). 

 Hotspots: 

- Rondom de Pannakooi. 

- Bij de Spar. 

- Parkeerplaats en speelveldje bij Vossenburcht – St. Jozefgaerde – 

Basisschool. 

- Bij de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) (maar minder voelbaar omdat het 

buitenaf is). 

 Overlast: 

- Geluidsoverlast. 

- Rotzooi. 

- Vernielingen (vooral oud & nieuw). 

- Onderlegger: drank/drugs. 

 Momenten: er is sprake van een golfbeweging, maar nu is het rustig! Eerder: 

- Elke avond. 

- Weekenden iets meer. 

- Piek tijdens evenementen (oud en nieuw, kermis, zomer). 

 Het is niet altijd een kwestie van jeugd die zich wil misdragen, maar ook van het 

missen van kansen of krachten in de omgeving. 

 Jongeren voelen zich (soms overal) ongewenst. 

 Nu rustig: idee is dat jongeren ouder zijn, krijgen auto en/of vriendin. Maar er is 

sprake van een golfbeweging dus er heerst een gevoel van: ‘wanneer begint het 

weer?’ 

 Gevoel van onveiligheid/last: 

- Veelal: jongeren moeten ook ergens naartoe kunnen en moeten grenzen 

opzoeken. 

- Maar ook: elke dag lawaai, niet rustig in de tuin kunnen zitten, (kinderen 

die) niet kunnen slapen. Dat breekt op een gegeven moment op. 

- En: een bedreigend gevoel; ze weten wie we zijn, weten ons te vinden. 

 Iedereen weet in principe over wie het gaat. Maar: 

- Politie: geen officiële meldingen! 

- Angst voor represailles/angst om jeugd aan te spreken. 



P35035 | MOL | Eindrapport aanpak overlast Nieuw Vossemeer  

7 
 

- Bekenden houden elkaar de hand boven het hoofd waardoor 

overlastplegers niet worden aangesproken. 

Daarom wordt overlastgevende jeugd niet aangesproken of er wordt pas actie 

ondernomen als de frustratie al hoog is opgelopen. 

 

Over de aanpak tot nu toe: 

 Van meerdere kanten is actie ondernomen: 

- Bewoners en dorpsraad (activiteiten zoals Fox4fun en Vospop). 

- Professionals (Ben ik in beeld: gemeente, CJG, politie, jongerenwerk. Maar 

ook Stadlander: bijv. aanpassingen St. Jozefgaerde) 

 Er is nog niet in samenhang actie ondernomen. Professionals hebben bewoners 

nodig om te weten wat er aan de hand is én wat mogelijke oplossingen zijn. En 

bewoners hebben ondersteuning, denkkracht of middelen nodig om acties in gang 

te zetten. 

 Vertrouwen richting professionals mist bij sommige bewoners:  

- Jongerenwerk en politie zijn weinig in beeld. Geven zelf ook aan minder 

contact te hebben met jongeren/het dorp dan ze zouden willen.  

- De gemeente is niet altijd helpend (vb. lunchbijeenkomst die niet van de 

grond kwam, regels en procedures). Laatste tijd het gevoel dat er dossiers 

door de gemeente ‘over de schutting worden gegooid’ naar inwoners. Maar 

in sommige gevallen is de gemeente ook helpend (vb. Vospop: gemeente 

denkt goed mee en regelt wat nodig). 

 Als je kiest voor een andere aanpak vraagt dat ook om een andere manier van 

werken. Dat betekent iets voor bewoners. Bijvoorbeeld als het gaat om: 

- Aanspreken van overlastplegers waarbij de ervaring is dat dat goed kan, 

mits met de juiste toon. 

- Met elkaar omgaan vanuit vertrouwen.  

- Activiteiten sámen opzetten. 

 Maar ook voor de professionals (‘als je doet wat je altijd doet, dan krijg je wat je 

altijd kreeg’). Nadenken over inzet mensen en middelen: 

- Inzet jongerenwerk, BOA, politie (meer contact met het dorp?). 

- Communicatie binnen gemeente/organisaties: waar zijn we van? 

(bijvoorbeeld BOA/politie) en eenduidige afspraken ten aanzien van  

handhaving die ook nagekomen worden. 

- Niet over de schutting gooien, maar co-creatie. 

 Grote vraag is: wat willen jongeren? 

 

Als het gaat om ideeën en oplossingen: 

 Signalen samenbrengen (voetbalclub, dorpsraad, carnaval, actieve bewoners). 

 Het opstartende buurtpreventieteam meer onder de aandacht brengen. 

 Inloop organiseren. 

 Een plek voor jongeren (jongerensoos/jeugdhonk). 

Nadenken over:  

- Toezicht 

- Verantwoordelijkheid (jongeren zelf?!) 

- Activiteiten 

- Voor wie? 

- Vorm 



P35035 | MOL | Eindrapport aanpak overlast Nieuw Vossemeer  

8 
 

 Horeca activiteiten voor 12 tot 18-jarigen organiseren.  

 Jongerenwerk/andere partijen ook ’s avonds en in de weekenden ‘op straat’. 

 Jongeren verantwoordelijkheid geven. 

 Gemeente wil inzetten op recreatie. Daar kun je veel meer mee doen, kansen als 

het gaat om leefbaarheid. 

 Het vroegere ‘jeugdwerk’ (opgezet door oudere jongeren) weer tot leven wekken. 

 Organiseren kamp voor jongeren. 

 Bouwdorp (veel ZZP’ers/bedrijven die kunnen helpen). 

 Ideeën verzamelen om te doen door het jaar heen. Daarna kijken naar wie wat op 

kan pakken (netwerk van mensen die op verschillende momenten de regie 

nemen). 

 Colorrun. 

 Nieuw-Vossemeerse ‘Lions club’ (‘Fox club’): netwerk van mensen waarmee 

dingen georganiseerd kunnen worden. 

 Als clubs/verenigingen in Nieuw-Vossemeer samenwerken.  

 Meer doen met het Vossenbos. 

 Elkaar aanspreken (burgerbetrokkenheid). 

 Buurtpreventie. 

 Vospop doorzetten. 

 Iets voor jeugd tijdens Dorpenderby. 

 Met ouders in gesprek. 

 Afspraken over pannakooi. 

 Meer handhaven. 

 Vertrouwenspersonen tussen professionals en bewoners (“Ik zit ergens mee”). 

 Geen Wi-Fi op pleintje bij Spar. 

 Meer sporten in het dorp. 

 Gymzaal boven school ’s avonds openstellen voor activiteiten (voetbal, volleybal, 

kickboxen, ...) voor jeugd. 

 Meer doen (niet op vaste momenten) in het dorp, bijvoorbeeld poolen of een 

‘militair trainingskamp’. 

 Leer jongeren kennen. 

 Spreek - met respect - aan voordat de frustratie te hoog oploopt (dat werkt 

namelijk wel). 

 Bedenkt dingen samen met de jeugd. 

 Minder snel oordelen. 

 Bedenken dat jongeren niet per se overlast veroorzaken om lastig te willen vallen. 

 Activiteiten voor ouderen en jongeren samen. 

 Omdenken: als ouderen bedenken wat het betekent om nu, hier een jongere te 

zijn kunnen er creatieve oplossingen ontstaan voor ervaren overlast. 

 

2.3 Ronde tafelbijeenkomsten 

In totaal hebben drie ronde tafelbijeenkomsten plaatsgevonden. In de eerste 

bijeenkomst is de koers voor de nieuwe werkwijze uitgezet, tijdens de tweede 

bijeenkomst zijn activiteiten geconcretiseerd en in de laatste bijeenkomst lag de nadruk 

op de borging van deze manier van werken. 

 

Eerste bijeenkomst 
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De verkennende gesprekken vormden het startpunt van de ronde tafelbijeenkomst. 

Twaalf bewoners (waaronder vier (oud) ‘hang’jongeren) en acht professionals (vanuit de 

gemeente, jongerenwerk, woningcorporatie, CJG en de politie) vormen de ‘kopgroep’. 

Tijdens de avond is een gezamenlijk doel vastgesteld, gebrainstormd over hoe dat doel 

te behalen en een concreet plan van aanpak gemaakt. Het belang van deze ‘kopgroep’ 

wordt benadrukt: als deze werkwijze een kans van slagen heeft, kan het dè manier 

worden om allerlei andere problemen aan te pakken. Een mogelijke start van een 

getransformeerd overheidsoptreden. 

Gezamenlijk is het doel voor de aanpak bepaald (“Stel dat je morgen wakker wordt en de 

problemen zijn opgelost, hoe ziet dat eruit?”). De volgende doelen kwamen op tafel: 

 

Als het gaat om de overlast: 

 De overlast is structureel minder. 

Als het gaat om de manier van omgaan met elkaar: 

 Er vindt normaal overleg plaats tussen alle 

betrokkenen. 

 Een minder verwrongen/meer reëel beeld van elkaar. 

 Met in plaats van over elkaar praten. 

 Inleven in elkaar. 

Concreet als het gaat om activiteiten: 

 Iets voor jongeren opzetten. 

 Zorgen voor een leuk en rustig oud op nieuw. 

 

In kleine, gemengde groepjes (een mix van professionals en inwoners; jong en oud) zijn 

vervolgens oplossingen bedacht voor de situatie die daarna zijn geïnventariseerd en 

geclusterd. De resultante is een actieplan voor Nieuw Vossemeer, gedragen en 

uitgevoerd door zowel bewoners als professionals (zie bijlage I). In twee uur tijd bleek 

het mogelijk tot een scala aan oplossingen te komen en veel energie te creëren. De 

geopperde ideeën zijn te verdelen in vier categorieën: 

1. Gezamenlijk zicht houden 

2. Ontmoeting  

3. Een plek voor jongeren  

4. Activiteiten die verbinden 

Een groepje bewoners (inclusief jongeren), heeft zich samen met één of twee 

professionals gebogen over de uitwerking van elk van de bovenstaand genoemde 

categorieën.  

 

Tweede bijeenkomst 

Voor alle ideeën werden concrete acties in gang gezet of is een zoektocht naar 

mogelijkheden gestart. Tijdens de tweede ronde tafelbijeenkomst is het actieplan 

aangescherpt en zijn acties verder uitgewerkt. Twaalf bewoners en vijf professionals 

vormden de ronde tafel. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van oud en nieuw 

als onderdeel van het actieplan, omdat er nog weinig tijd was voor de jaarwisseling. 

Daarmee had de bijeenkomst een ander karakter dan de andere bijeenkomsten. Er lag 

meer nadruk op uitvoering, waar dit gremium (zoals ook uit de ambitie tijdens 

bijeenkomst drie blijkt) verder meer een regievoerend karakter heeft waarin de 

verschillende lijntjes samenkomen. Tijdens de bijeenkomst bleek de tijd tot de 

jaarwisseling te kort om een aantal plannen goed en gedegen tot uitvoer te kunnen 
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brengen, waardoor de energie even leek te verdwijnen. Extra inzet van alle partijen 

(zowel van de betrokken bewoners, als van de gemeente, de professionals en Seinpost) 

maakte dat er voor en tijdens de jaarwisseling toch zaken in gang konden worden gezet 

en gefaciliteerd. Oud en nieuw verliep rustig en de handschoen werd tijdens de volgende 

bijeenkomst met energie weer opgepakt. 

 

Derde bijeenkomst 

Met de aanpak is een proces in gang gezet. Het actieplan is daarmee geen eindproduct, 

maar een startpunt om op een andere manier met veiligheid aan de slag te gaan. Tijdens 

de laatste bijeenkomst (acht bewoners en zes professionals) is bepaald hoe mensen met 

elkaar willen samenwerken en zijn daarover afspraken gemaakt. Daarbij is met name 

gekeken naar de langere termijn. Hoe kan de manier van samenwerken worden geborgd 

in de toekomst? In groepjes zijn daarover gezamenlijke afspraken gemaakt aan de hand 

van de vragen: 

 Wat blijft?  

 Wat verdwijnt?  

 Wat is nieuw? 

 

Wat blijft? 

- Deze ‘werkgroep’ als reguliere club (die op overstijgend niveau eens in de zoveel 

tijd samen komt), met daaronder werkgroepen op specifieke thema’s of acties (zie 

actieplan in de bijlage). 

- Contact met de dorpsraad (één of meerdere vertegenwoordigers van de dorpsraad 

in de ‘werkgroep’ is gewenst voor de kruisbestuiving). 

- Contact met jongeren. 

 

Wat verdwijnt? 

- Grenzen tussen verenigingen. 

- Óver elkaar praten (in plaats van mèt). 

 

Wat is nieuw? 

Als het gaat om de ‘werkgroep’ an sich: 

- Een naam voor de werkgroep! (tijdens de volgende bijeenkomst een knoop 

doorhakken). 

- Nieuwe trekkers van de werkgroep: Fred, Leonie, Dayna en Nina (tijdens de 

volgende bijeenkomst een rolverdeling daarvoor afspreken, bijvoorbeeld: ten 

aanzien van de organisatie van de bijeenkomst of het opstellen van de agenda). 

- ‘Werkgroep’ komt eens per drie maanden bij elkaar. 

- Er wordt een langere termijnagenda opgesteld inclusief budgetplan. 

- Harold en Niek van de dorpsraad verkennen met de dorpsraad of deze werkgroep 

als satelliet van de dorpsraad zou kunnen fungeren (de dorpsraad doet daarmee 

geen dingen extra, maar blijft op de hoogte door de afgevaardigden). 

- Er sluiten meer mensen aan die iets betekenen in het dorp (dan kunnen ook 

middelen en deskundigheid beter worden gebruikt). 

- Er sluiten meer jongeren aan. 

- Er sluiten meer ouderen aan. 

- Op termijn wordt het voortbestaan geëvalueerd (gekoppeld aan bovenstaand punt 

over opgaan in een bestaande groep).  
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- Ambitie: de werkgroep gaat op termijn op in een bestaande ‘club’ (om te 

voorkomen dat er heel veel verschillende ‘clubs’ zijn in één dorp).  

 

Als het gaat om extra activiteiten: 

- Opzetten van een ‘jeugdpanel’. 

- Aanstellen ‘formulierenbrigade’ om drempels om iets aan te vragen of op te zetten 

te verminderen. Deze mensen weten de weg en weten wat er nodig is om iets op 

te zetten. 

- Opzetten ‘subtiel toezicht’ (bijvoorbeeld in samenwerking met het 

buurtpreventieteam). 
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 Tot slot 
 

Deze aanpak betreft een andere, relatief nieuwe werkwijze binnen het veiligheidsdomein. 

Dat vraagt van sommige partijen om een andere mindset en van andere partijen een 

verdieping van de bestaande werkwijze. Gedurende het traject is dan ook in 

gezamenlijkheid gepioneerd met een nieuwe wijze van samenwerking tussen gemeente, 

professionals en inwoners. Gezamenlijk is een antwoord gezocht op de twee deelvragen: 

 

1. Is er burgerkracht aan te boren bij bewoners die overlast ervaren? 

2. Kan er samen met de bewoners van Nieuw Vossemeer en de betrokken 

professionals een duurzaam plan worden opgesteld voor een veilig en leefbaar 

Nieuw Vossemeer? 

 

Beide vragen kunnen positief beantwoord worden. De gedeelde verantwoordelijkheid is 

nu, maar ook in de toekomst een uitdaging. Uit de ervaring blijkt dat door samen met 

bewoners na te denken over een probleem, ten eerste de probleemdefinitie helder wordt 

en transparant voor iedereen en ten tweede de verantwoordelijkheid wordt gedeeld. 

Daarnaast worden er oplossingen bedacht die in puur professionele gremia niet op tafel 

komen. Het belang van een duurzame oplossing is voor bewoners duidelijk: zij slapen 

elke nacht in hetzelfde bed in een onrustige buurt, terwijl professionals komen en gaan. 

We hebben gezien dat er een wederkerige relatie nodig is om tot een stevig 

samenwerkingsverband met duurzame oplossingen te komen. Professionals weten nu wat 

bewoners nodig hebben, welke ideeën er zijn en hoeveel energie er is binnen deze 

samengestelde groep. Daarnaast hebben bewoners het nodig om te ervaren dat ze niet 

aan hun lot worden overgelaten. Het is voor de toekomst dan ook van belang dat de 

professionals duidelijk hun rol blijven pakken en beleidsmakers en bestuur de inzet van 

inwoners waarderen, faciliteren en stimuleren. De gedachte van burgerkracht en eigen 

kracht is er immers geen van ‘afschuiven’ of ‘over de schutting gooien’, maar 

gezamenlijk werken aan een goede leefomgeving. In onderstaand ‘continuüm van 

betrokkenheid’ wordt de verschuiving van de regie visueel gemaakt: 

 

 

 

De ambitie is dat de regie zoveel mogelijk bij de inwoners ligt en professionals daaraan 

pro-actief faciliterend zijn. Dat vraagt het continu zoeken naar mogelijkheden om op dit 

continuüm naar links op te schuiven, waarbij het soms ook nodig of nuttig is meer rechts 

op het continuüm te starten.  
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Elke situatie en elk onderwerp is verschillend, maar het proces om de 

verantwoordelijkheid te delen kan steeds hetzelfde zijn. Daarvoor kan de methodiek van 

het ‘waarderend vernieuwen’ worden ingezet, waarbij uit wordt gegaan van wat er al 

goed gaat en daarop wordt voortgebouwd. Waarderend vernieuwen werkt op basis van 

de volgende stappen: 

 

 

 

Naast het verzamelen van bestaande gegevens werkt het goed om voor de stap 

‘waardeer wat er is’ persoonlijke, oplossingsgerichte interviews te doen. Mensen voelen 

zich daardoor betrokken, denken oplossingsgericht (‘wat gaat er al goed’) en komen in 

hun kracht. Het zonder kaders met alle partijen dromen over wat zou kunnen helpt om 

een gezamenlijk doel te bepalen (bijvoorbeeld tijdens een ronde tafelbijeenkomst). 

Vervolgens kan concreet bepaald worden wat er nodig is om dat doel zo dicht mogelijk te 

benaderen, waarna mensen in kleinere groepen acties gaan uitvoeren. 

 

Door op deze manier te werken is in drie bijeenkomsten in Nieuw-Vossemeer niet alleen 

een actieplan voor de veiligheid opgesteld, maar zijn ook daadwerkelijk activiteiten in 

gang gezet en is er nagedacht over het borgen van deze manier van werken in Nieuw-

Vossemeer. Een manier van werken die de gemeente heeft durven initiëren en die door 

de inzet van alle betrokkenen (inwoners en professionals) maatschappelijke meerwaarde 

heeft gegenereerd.  
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BIJLAGE: Actieplan  
Bijgewerkt n.a.v. de bijeenkomst van 27 januari 2016 

 

Wat? Hoe? Wie? (kartrekker 

bovenaan) 

Stand van zaken? 

Collectief zicht 

houden 

Buurtpreventieteam. Acties: 

- Opleiding (in januari gestart) 

- PR: Info avond en flyeren 

Harold  In gang. 

Ontmoeting Verkennen mogelijkheden toneelstuk door toneelvereniging 

N-V over contact tussen ouders en jongeren. Contacten 

met toneelvereniging zijn gelegd. 

Buurtgesprekken jong, oud, leden buurtnetwerk en andere 

betrokkenen bij het CJG over thema’s nader te bepalen. 

Fred  

Bianca  

In gang, afspraak is 

gemaakt; week 5 2016 

vindt die plaats, 20 april 

terugkoppeling. 

Plek voor 

jongeren 

Mogelijkheden voor een plek voor jongeren: 

- Opknapbeurt Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) 

Veerweg. 

- Pandje aan parkeerplein bij de Voorstraat (achter de 

kerk) – eigenaar staat er positief in. 

- Combinatie met buitendienst gemeente; 

multifunctioneel gebruik van de ruimte 

Verder onderzoek naar: 

- Wensen/verwachtingen jeugd, dorp en professionals 

- Mogelijkheden toezicht, sponsoring, vrijwilligers 

Raymond 

Mike 

Dayna 

Nina 

Antoinne 

Mogelijkheden in beeld. 

Er is een gemeentelijke 

taskforce in actie om dit 

te realiseren. Raymond 

zorgt voor afstemming 

met Mike, Dayna, Nina en 

Antoine. Is actie waar 

lange adem voor nodig is, 

maar waar wel de gang 

in moet blijven. 

Activiteiten 

organiseren 

Oud en nieuw 2016/2017 Dorpsraad e.a. 20 april: wie en wat 

bepalen. 

Samenwerking verschillende verenigingen in Nieuw-

Vossemeer 

 Op de agenda houden, 20 

april concreet 

afstemmen.  

Activiteiten voor jongeren in horeca (hippe versie van 

‘frisfeest’) 

Harold 

Antoinne, Fred, Mike 

20 april oppakken. 

Communicatie - Buurtnetwerk Nieuw-Vossemeer moet bekendheid 

krijgen. Van belang om communicatieplan op te stellen 

Communicatie’trekker’ 

aanstellen 20 april 

20 april oppakken. 
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over welke middelen daartoe in kunnen worden gezet. 

Bijvoorbeeld doel en activiteitenplan met smoelenboek 

op de gemeentesite, website, plaatselijke krant, 

Facebook. 

- Via bekendheid buurtnetwerk ervaren overlastplegers 

idealiter dat de krachten zijn gebundeld in Nieuw- 

Vossemeer: weg komen met wangedrag zal daarom 

niet meer lukken. 

 

 

 


