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Inleiding

De gemeente Heemskerk is succesvol aan de slag gegaan met het buurt- en
w ijk beheer. De successen in de Muziek buurt klinken naar meer. Dat brengt
de vraag aan de orde hoe het w ijk beheer kan worden uitge breid. De
beantwoording van die vraag is ge baat bij een blik over de schutting: Hoe
he bben andere gemeenten het wijk beheer georganiseerd?
Deze vraag heeft de gemeente Heemskerk gesteld aan Van Dijk, Van
Soomeren en Partners. In overleg met de gemeente Heemskerk zijn zes
gemeenten geselecteerd die met vergelijk bare vragen hebben geworsteld en
waar Heemskerk dus iets van kan leren. Deze gemeenten zijn:
•
Renkum;
•
Sneek;
•
Hoogezand- Sappemeer;
•
Boxtel;
•
Deventer;
•
Heerenveen.
Aan de hand van telefonische interviews en beschik bare schriftelijke
informatie wordt voor iedere gemeente de volgende vragen beantwoord:
•
Hoe is buurt beheer ingepast binnen de gemeentelijke organisatie?
•
Is buurt beheer vooral fysiek, sociaal of integraal uitgewerkt?
•
Met welke organisaties wordt structureel samengewerkt binnen
buurt beheer?
•
Bestrijkt buurt beheer de hele gemeente of alleen bepaalde wijken?
•
Is buurt beheer overal hetzelfde of verschilt dat per wijk (capaciteit,
werkwijze)?
•
Hoe is de klachtenregistratie georganiseerd (gemeente breed of
wijkgericht) ?
•
Hoe is het beheer/onderhoud georgan iseerd (gemeente breed of
w ijkgericht)?
•
Hoe is het overleg met bewoners georganiseerd (frequentie, status,
omvang)?
•
Hoe verloopt de communicatie met buurt bewoners (loket, wijkpost,
buurtkrant)?
•
Hoe is het wijk beheer in personeel opzicht georganiseerd?
•
Welke budgetten zijn er besch ik baar (geoormerkt, vr ij besteed baar)?
Hieraan is een zeer korte typolog ie van de gemeente toegevoegd, zodat ook
de vergelijk baarheid met de Heemskerkse situatie in ogenschouw genomen
kan worden. Bij de beantwoording van de vragen dient in aanmerking te
worden genomen dat weJlicht het meest kenmerkende van wijk- en buurt
beheer in de door ons onderzochte gemeenten is dat het 'volop in beweging
is'. Dat betekent dat het hier nadrukkelijk om een momentopname gaat.
Toch kunnen er uit deze momentopname voldoende handvatten worden
gedestilleerd om in Heemskerk het succes van de Muziek buurt uit te breiden
naar andere wijken.
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Renkum

De gemeente Renkum l igt in het zu id-westen van Gelderland tussen Arnhem
en Wagen ingen in. De gemeente bestaat u it de dorpen Renkum, Heelsum,
Oosterbeek en Wolfheze. Het totaal aantal inwoners is 32.45 1. In het
college van Burgemeester en Wethouders z ijn de vier grote pa rt ijen - PvdA,
0'66, C D A en V V D - vertegenwoord igd met ieder één wethouder. De
grootste pol it ieke part ij is het C D A met 6 van de 23 zetels.

2.1

Inpassing van het wijkbeheer binnen de gemeentelijke organisatie

Ambtelijk
De gemeente Renkum heeft het w ijkbeheer ondergebracht b ij de sector
Ru imte. B innen deze sector is een w ijkcoörd inator aangesteld d ie tot taak
heeft om de verb indende schakel te vormen tussen de gemeentel ijke
organ isat ie en de w ijk. Het wijkbeheer bev indt z ich op dit moment in de
u itbre id ingsfase. Nadat in één w ijk (Heelsum en een deel van Renkum)
ervar ing is opgedaan met het w ijkbeheer , zal d it jaar u itbre iding
plaatsv inden met twee w ijken, waarna de gehele stad voor het w ijkbeheer
is bestreken. Voor deze u itbre id ing zal nog d it jaar een extra w ijkcoörd inator
worden aangesteld. Dat betekent dat er meer w ijken z ijn, dan
coörd inatoren.
Op d it moment v indt d iscuss ie plaats over het w ijkger ichte werken b innen
de u itvoer ing van het beheer. Tot op heden wordt er gewerkt met een
opz ichter groen en een opz ichter grijs. Deze twee bestr ijken voor het beheer
de gehele stad. Het idee is om de beheerders integraal verantwoordel ijk te
maken voor één geb ied. Dat betekent dat de opz ichter groen z ic h zal
moeten gaan b ijscholen in het gr ijs en v ice versa.

Politiek
W ijkbeheer vormt als zodan ig een portefeu ille voor één wethouder. Zaken
d ie in het kader van het wijkbeheer aan de orde komen, bl ijven
verantwoordel ijkhe id van de betreffende portefeu illehouder. Zo bl ijft het
college inhoudel ijk betrokken. Voor de raad is geen systeem georgan iseerd.

2.2

Fysiek, sociaal of integraal?

Het w ijkbeheer is integraal opgezet. Dat w il zeggen dat zowel meer soc iale
als fys ieke part ijen betrokken zijn. In de prakt ijk bl ijkt er sprake te z ijn van
een groe iproces van fys ieke naar soc iale vraagstukken. Bewoners komen in
eerste instantie toch eerder met vragen over groen en gr ijs dan over sociale
problemen. In deze fase bl ijken in de wijk waar gesta rt is de vraagstukken
z ich wel te verbreden. Ook vraagstukken over cr im inal ite it en soc iale
ve il ighe id komen aan de orde.

2.3

Structurele betrokkenheid organisaties

Er z ijn v ier part ijen daadwerkel ijk structureel betrokken b ij het w ijkbeheer in
Renkum. In de eerste plaats is dat de gemeentel ijke sector Ru imte.
Daarnaast is het opbouwwerk structureel betrokken als ondersteuner van
de bewoners. Z ij helpen de bewoners b ij het formuleren van wensen,
oploss ingen en projecten. Wanneer geconstateerde problemen verder gaan
dan de re ikwijdte van het algemene (geb iedsger ichte) opbouwwerk wordt
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de secto r welzijn v an de gemeente ingesch akeld. De politie heeft in iede re
wijk twee v aste 'gebieds agenten' rondlopen. Zij zijn v an het begin af aan
bet rokken geweest bij het wijkbehee r.
De gemeente Renkum kent één soci ale ve rhuu rde r, Woningbehee r Renkum.
Deze is niet st ructu reel bet rokken bij het wijkbehee r. Dit is n aar insch atting
v an de wijkcoö rdin ato r echte r geen onwil, m aar ee rde r een kwestie v an
bepe rkte mogelijkheden voo r inzet v an het de woningbouwve reniging.

2.4

Organisatie van het wijkbeheer in de wijk

In ee rste instantie is in Renkum begonnen met wijkbehee r in de wijk
Heelsum. Hie r v alt ook een deel v an Renkum onde r. In de nieuwe opzet v an
wijkbehee r z al de gehele gemeente wo rden best reken doo r wijkbehee r. De
wijkindeling is d an als volgt:
•
Wijk 1: Renkum/ Heelsum.
•
Wijk 2: Ooste rbeek.
•
Wijk 3: Doo rwe rth/ Wolfheze.
A angezien e r op dit moment nog geen wijkbehee r is in twee v an de d rie
wijken, kunnen moe ilij k uitsp raken wo rden gedaan ove r de ve rschillen in
aanp ak pe r wijk. Wel is e r in p rincipe een unifo rm systeem nee rgelegd voo r
alle wijken. d at wil zeggen d at voo r iede re wijk een wijkpl atfo rm wo rdt
opge richt. In d at pl atfo rm, d at ongevee r m aandelijks bijeen z al komen,
zitten ongevee r tien bewone rs en vier à vijf ve rtegenwoo rdige rs v an de
betrokken o rg anis aties. Deze pl atfo rms t rachten op buurtniveau bewone rs
te betrekken. Hiertoe zijn in de buu rten avonden belegd. De ideeën en
pl annen die d aar te r be rde wo rden geb racht, dienen in ee rste instantie
b innen de reguliere budgetten te worden ge re aliseerd. W anneer dit niet
(snel genoeg) mogelijk blijkt, is e r een budget beschikb aar v an f 70.000
voo r de wijken Renkum/ Heelsum en Ooste rbeek. Voo r Doo rwe rthlWolfheze
wo rdt f 60.000 beschikb aar gesteld. D at bed rag is l age r omd at deze wijk
minde r inwone rs telt. De bewone rs in de ee rste wijk bleken zo zuinig te zijn,
d at zij de budgetten niet opm aken. Dit betekent d at de budgetten te rug
st romen in de algemene middelen. A an dit beg rotingsp rinc ipe willen de
bewone rs zich b ij voo rkeu r ontt rekken. Om te voo rkomen d at bewone rs
gefo rcee rd geld g aan spende ren, is e r een mogelijkheid om uit te ruilen met
één v an de ande re wijken. De zuinige wijk k an d an een volgend j aar het
geld v an de wijk die nu mee r budget nodig heeft cl aimen.
De communic atie ve rloopt voo rn amelijk vi a de buu rt avonden en doo r middel
v an het ve rsp reiden v an de ve rsl agen. In het k ade r v an de uitb reiding v an
het wijkbehee r wo rdt ove rwogen om geb ruik te m aken v an de advertentie
ruimte v an de gemeente in het weekbl ad d at in Renkum en W ageningen
uitkomt.
Het behee r is nu geo rg anisee rd binnen een g roene ploeg voo r pl antsoenen
en de rgelijke en een g rijze ploeg voo r best rating en ande re we rkz aamheden.
Deze ploegen we rken nu nog gemeenteb reed. De gemeente Renkum is op
dit moment echter in een reorg anis atie en wil de ploegen meer gebieds
ge richt l aten we rken. D at betekent d at de uitvoerde rs in één wijk zowel
grijze als groene werkzaamheden g aan verrichten. De discussie hierover is
echte r nog niet afge rond.

2.5

Het personeel van het wijkbeheer

Voo r de ambtelijke coö rdinatie is momenteel één full time b aan beschikb aar.
Ook het opbouwwe rk is in de st artwijk zee r intensief bet rokken bij het
wijkbehee r. Hoeveel fo rm atie deze we rkz aamheden innemen is moeilijk aan
te geven, omdat de we rkz aamheden in elk aars ve rlengde liggen. Pe r wijk
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z ijn e r bovend ien twee full t ime geb iedsagenten act ief.
Wannee r de u itb re id ing van het w ijkbehee r vo rm heeft gek regen 1 zal de
besch ikba re fo rmat ie e r als volgt u it z ien:
•
twee fo rmat ieplaatsen voo r w ijkcoö rd inat ie;
•
twee geb iedsgebonden opz ichte rs;
•
zes geb iedsagenten;
•
twee opbouwwe rke rs;
•
halve fo rmat ie ambtel ijke onde rsteun ing.
In het kade r van w ijkbehee r z ijn e r tevens banen gec reëe rd in de add it ionele
sfee r. Het bet reft één buu rtconc ië rge en één stadswacht.

Noot 1
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Sneek

De gemeente Sneek ligt in het h art v an F riesl and. Het leeuwendeel v an de
inwone rs wonen in Sneek zelf. Het tot aal aantal inwone rs is 29.609. In het
college v an Bu rgemeeste r en Wethoude rs is het C D A, G roenlinks, en de
PvdA ve rtegenwoo rdigd met iede r één wethoude r. De g rootste politieke
p artij is het C D A met 6 v an de 2 1 zetels.

3.1

Inpassing van het wijkbeheer binnen de gemeentelijke organisatie

Het wijkbehee r is in de gemeente Sneek onde rgeb racht bij de afdeling
Wel zijn. In het k ade r v an soci ale ve rnieuwing is in Sneek besloten om met
wijkbehee r te starten. De gemeente heeft hie rtoe een p rojectg roep
wijkbehee r opge zet w aarin een medewe rke r soci ale ve rnieuwing, de
coö rdin ato r soci ale ve rnieuwing, medewe rke r afdeling openb are we rken en
pe r co rpo ratie één hoofd bewone rs zitting hebben. N aast de bet rokken
o rg anis aties hebben ook vie r bewone rs zitting in de p rojectg roep. Deze
g roep komt eens in de zes weken bij elk aar. Uitgangspunt v an de p roject
g roep is d at de behee rde rs v an de wijken aan één t afel zitten. In de ogen
v an de gemeente zijn d at de co rpo raties, de bewone rs en de gemeente zelf.
Om het d raagvl ak voo r soci ale ve rnieuwing te ve rg roten is in de gemeente
een ambtelijke we rkg roep soci ale ve rnieuwing opge zet w aar alle hoofden
v an de afdelingen zitting in hebben. Voo rzitte r v an dit ove rleg is het hoofd
v an de afdeling bestuu rs zaken. De coö rdin ato r soci ale ve rnieuwing is
sec ret aris. Deze g roep komt niet ge regeld bij elk aar, m aar wo rdt op ad hoc
b asis bijeen ge roepen.
De politiek wo rdt j aarlijks op de hoogte geb racht doo r middel v an het jaar
ve rsl ag ove r het afgelopen j aar, w aarin ve rantwoo rding wo rdt afgelegd ove r
het fonds soci ale ve rnieuwing. D aarnaast wo rdt in het n aj aar de pl annen
besp roken in het k ade r v an de soci ale ve rnieuwing voo r het komende j aar.
Voo r p rojecten die mee r kosten d an f 20.000 geldt d at de gemeente raad
toestemming moet ve rlenen, zodat zij op deze wijze inhoudelijk bet rokken
zijn bij het wijkbehee r. De wethoude r soci ale ve rnieuwing heeft tevens het
wijkbehee r in po rtefeuille.

3.2

Fysiek, sociaal of integraal?

Het wijkbehee r in de gemeente Sneek is een mix v an soci aal en fysiek. In
het begin ging het voo rn amelijk om de g rote e rge rnissen ove r kleine
ongem akken. D at w as mede ingegeven doo rdat de gemeente als st art met
een bouwkeet de wijk is inget rokken: de koffiekeet. Bewone rs konden d aar
hun kl achten kwijt en die bet roffen voo rn amelijk het fysieke behee r. Daarn a
is een p roject st adsw achten opge zet ten behoeve v an de veiligheid. N a w at
ve rde r we rken in de wijk kw amen zogen aamde 'multi-p roblem' ge zinnen in
beeld. D aarvoo r is een zo rgnetwe rk opgezet om de hulpve rlening te
coö rdine ren. Op dit moment komen er w at g rote re fysieke p roblemen te r
discussie. Ook het them a we rkgelegenheid is aan de o rde geweest. Het
idee bestond om een buu rtbehee rbed rijf op te zetten. Voo ronde rzoek lee rde
echte r d at het ve rzo rgingsgebied d aarvoo r te klein zou zijn, zod at hie rv an af
is ge zien.
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3.3

Structurele betrokkenheid organisaties

Drie partijen zijn verreweg het meest betrokken bij het wijkbeheer in Sneek:
bewoners;
•
gemeente;
•
corporaties.

•

Deze partijen hebben zitting in de projectgroep wijkbeheer. Daarnaast is er
twee keer per jaar een uitgebreidere bijeenkomst van de projectgroep. Daar
komen dan ook de afdeling Stadsontwikkeling, de politie, de scholen en de
uitvoeringsorganisatie voor welzijn bijeen. Deze bijeenkomsten hebben tot
doel om de plannen voor het komende jaar door te spreken en om terug te
blikken op het afgelopen jaar.

3.4

Organisatie van het wijkbeheer in de wijk

Het wijkbeheer is in Sneek opgezet in twee sociale vernieuwingswijken. In
die wijken is de werkloosheid het hoogst, is het percentage sociale
woningbouw het hoogst en z ijn relatief veel meldingen van overlast. De
wijken hebben tezamen ongeveer 5.000 bewoners.
In iedere wijk is een wijkservicebureau opgezet als een soort voorpost van
het wijkbeheer. In de ene wijk wordt die voorpost getrokken door een
corporatie en vervult een buurtconciërge ook een uitvoerende rol. Daar
loopt de voorpost redelijk goed. In de andere wijk is er in het gebouw van
de wijkvereniging een voorpost gecreëerd. Een banenpooler heeft daar tot
taak om klachten door te geven en te registreren. Hij heeft zelf geen
uitvoerende taken. Bij de corporatie werkt de voorpost wel, terwijl bij de
wijkvereniging de mensen gewoon niet naar de banenpooler komen. Zij
kiezen andere wegen om hun klachten kenbaar te maken.
Beide wijken kennen een wijkplatform waar gemiddeld zes à zeven
bewoners in zitten. Zij vertegenwoordigen de volgende organisaties:
•
peuterspeelzaal;
•
wijkvereniging;
•
huurdersvereniging;
•
scholen;
•
speeltuinvereniging.
Deze wijkplatforms vergaderen circa eens in de zes weken. Zij bespreken
ideeën en problemen in de wijk. Afhankelijk van het type probleem heeft
worden de signalen verder uitgewerkt, doorgegeven aan de projectgroep
wijkbeheer of wordt zelf een oplossing ter hand genomen. Ieder
wijkplatform vaardigt twee vertegenwoordigers af naar de projectgroep,
zodat wat dat betreft de lijnen kort zijn.
Informatie over het wijk beheer wordt verspreid via een bestaande wijkkrant
en door middel van de gemeentelijke pagina van de plaatselijke weekkrant.
De wijkplatforms vormen een belangrijke schakel bij de informatie
voorziening.
Het onderhoud in de gemeente was in eerste instantie gemeentebreed
georganiseerd. Nu werkt men vanuit drie wijkposten. Deze wijken zijn
groter dan de 'wijkbeheer-wijken'. Hoewel het initiatief om vanuit
wijkposten te gaan werken niet vanuit de sociale vernieuwing is
voortgekomen, ondervindt men wel voordeel van een wijkgerichte aanpak.
De wijken hebben ieder een eigen vrij te besteden budget van f 30.000. Dit
wordt besteed door de projectgroep. Het wijkplatform geeft hiertoe
regelmatig aan welke bestedingen men wenst.
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3.5

Het personeel van het wijkbeheer

Voo r de am btelijke coö rdinatie heeft de medewe rke r wijk behee r negen uu r
te r beschikking. De coö rdinato r sociale ve rnieuwing besteedt daa rnaast 10
à 12 uu r aan het wijk behee r binnen zijn we rk. Voo r de administ ratieve
onde rsteuning van het wijk behee r is d rie uu r pe r week te r beschikking. Het
op bouwwe rk heeft voo r het ee rste jaa r tien uu r pe r week te r beschikking.
Men gaat e r vanuit dat deze onde rsteuning voo rnamelijk in het begin nodig
zal zijn en late r (als het loopt) kan wo rden afge bouwd.
In het kade r van het p roject stadswachten lopen e r zeven toezichthoude rs
in de wijk behee rwijken rond. Daa rnaast is e r een g rondploeg we rkzaam van
JW G'e rs die additionele we rkzaamheden in de fysieke sfee r ve rrichten.
Bovendien zijn e r d rie buu rtconcië rges (waa rvan één behee rde r van de
voo rnoemde voo rpost) actief.
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Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogez and- S appemeer ligt ten zuid-oosten v an de gemeente
Groningen in dezelfde provincie. De gemeente best aat uit het dorp
Hoogez and en veel kleine kernen d aar om heen. Het tot aal aant al inwoners
is 33.499. In het college v an burgemeester en wethouders is de PvdA,
V V D, Groenlinks en 0'66 vertegenwoordigd met ieder één zetel. De
grootste politieke p artij is de PvdA met 6 v an de 23 zetels
De hieronder vermelde gegevens betreffen een (zeer) toekomstige situ atie.
Hoogez and S appemeer is bezig met de verbreding v an het buurtbeheer n aar
de hele gemeente. De antwoorden zijn geb aseerd op de nieuwe situ atie.

4.1

Inpassing van het wijkbeheer binnen de gemeentelijke organisatie

Ambtelijk
De sector ruimtelijke ordening is de trekker v an het wijkbeheer in
Hoogez and- Sappemeer. A ansturing vindt plaats door een projectbure au,
w aarin n aast een beleidscoördin ator een medewerker v an volkshuisvesting
en één v an het bure au wonen zitting hebben D aarnaast komt er nog een
administr atieve kr acht. Het projectbure au zet projecten uit, co acht de
buurtm an agers en houdt de wijkpl annen in de g aten (procesm atig).
Er zijn dertien buurtm an agers aangewezen afkomstig v an ruimte en welzijn.
De buurtm an agers hebben de volgende t aken:
•
schrijven startnotitie voor aanp ak buurtbeheer;
•
schrijven v an buurtpl an;
•
m an agen v an het buurtbeheerproces in hun buurt.
Er is ook een kerngroep wonen die een adviesfunctie heeft voor de
betrokken bestuurders op onder andere. het terrein v an buu rtbeheer. In de
kerngroep hebben zitting medewerkers v an het projectbure au,
vertegenwoordigers v an de woningcorpor aties, v an m akel aars, andere
m arktp artijen ad hoc. Ook de buu rtman agers kunnen ad hoc deelnemen aan
de verg aderingen v an de kerngroep, even als vertegenwoordigers v an het
pl atform woonconsumenten (bewoners dus) als v an welzijnsinstellingen.

Bestuur
De wethouder wonen is voorzitter v an de 'kerngroep Wonen'. D aarn aast is
er een coördinerend wethouder wijkbeheer . Deze heeft een coördinerende
rol toebedeeld gekregen, omdat men ziet d at wijkbeheer portefeuille
overstijgend is. De wethouder heeft verder ruimtelijke ordening in zijn
portefeuille.

4.2

Fysiek, sociaal of integraal?

De nieuwe situ atie beoogt een integr ale aanp ak te geven voor w at betreft
de verschillende buurten. Men noemt in d at k ader de volgende them a's:
•
betrokkenheid v an de bevolking;
•
wonen en woonomgeving (inclusief infr astructuur);
•
voorzieningen;
•
stedenbouw;
•
buurtimago, veiligheid en soci aal klim aat.
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Hoe integr aal het buurtbeheer d aadwerkel ijk z al z ijn, l aat z ich echter op dit
moment n iet m akkel ijk insch atten. Het proces v an buurtbeheer in de
betreffende buu rten z al v anzelfsprekend mede de m ate van integr al ite it
bep alen.

4.3

Structurele betrokkenheid organisaties

Org an is ator isch gez ien is voor de volgende p artijen een v aste plaats
ingeru imd:
•
gemeente;
•
bewonersorg an is aties;
•
won ingcorpor aties;
•
m akel aars;
•
p articul iere e igen aren v an won ingen;
•
welz ijns instell ingen;
•
pol itie.
De d aadwerkel ijke inzet v an deze p artijen is sterk afh ankel ijk v an de vr aag
d ie v anu it de buurten wordt geformuleerd.

4.4

Organisatie van het wijkbeheer in de wijk

De dertien buu rtman agers zullen het proces v an buurtbeheer
gemeentebreed g aan invoeren. D at w il zeggen d at in 24 buurten
buurtbeheer op poten wordt gezet. De pr inc ipes v an buu rtbehee r z ijn d aarb ij
gel ijk voor de gehele gemeente. Het g aat om een te ontw ikkelen aanp ak d ie
ru imte b iedt aan zowel top down bele idsvorm ing (buurtger icht) als bottom
up in itiatieven. De fe itel ijke g ang v an z aken k an daarentegen ·sterk per w ijk
versch illen. D at h angt af v an de problem atiek in de w ijk en de behoefte v an
de betrokken partijen om gez amenl ijk problemen in de w ijken op te p akken.
Het overleg met de bewoners in de buu rt z al mede afh ankel ijk z ijn v an de
intens ite it v an het beheer. D at z al d aarom v ar iëren n aar gebleken behoefte.
Op d it moment verw acht men overleggen d ie tussen de twee tot tien keer
per j aar bijeen zullen komen . A an de overleggen zullen c irc a acht tot v ijftien
personen deelnemen. De s amenstell ing v an het overleg in de buurt z al als
volgt z ijn: bewoners, buurtm an ager en w ijkopz ichter, opbouwwerk,
corpor aties en pol itie. A an de orde in de overleggen z al in ieder gev al het
buu rtbeheerpl an z ijn. Het g a at d aarb ij om invull ing en voo rtgang in
u itvoer ing. D aarn aast kunnen ook ad hoc z aken aan de orde worden
gesteld.
Voor de inform atievoorz ien ing draagt iedere buurt zorg voor een e igen
buurtkr ant d ie gef in anc ierd z al worden door de gemeente. Verder z al
worden gewerkt met aff iches en hu is- aan-hu is voorl ichting.
In 1997 is voor de buu rtbeheerpl annen f 750.000,-- geoormerkt
besch ikb aar voor de u itvoer ing v an de buu rtbeheerpl annen.
D aarn aast is er een buurtbudget v an f 20.000,-- per buurt.

4.5

Het personeel van het wijkbeheer

De ambtel ijke coörd in atie is in h anden v an de rtien buu rtm an agers d ie
tez amen 200 uur per week te verdelen hebben. D at is ongeveer 18 uur per
week. De stedel ijke coördin ator d ie deze dertien buurtm an agers aanstuu rt
heeft daar een voltijds b aan aan. Voor de adm in istr atieve ondersteun ing v an
de ambtel ijke coörd in atie is een h alve b a an voldoende.
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Voo r het opbouwwe rk is op d it moment 3 fte besch ikb aar, maar d at is
volgens de gemeente n iet voldoende. Om de bewone rs adequ aat te
onde rsteunen is v ie r full time b anen nod ig.
In het totaal z ijn zes add itionele b anen gec reëe rd in het k ade r v an het
buu rtbehee r. Deze z ijn onde rgeb racht b ij een snel-onde rhoudsploeg v an v ijf
pe rsonen en één buurtopz ichte r. Deze b anen wo rden op d it moment nog
ingezet in v ijf buu rten. In de n ab ije toekomst zullen h ie r d rie buurtopz ichte rs
en vijf buurtstadsw achten aan wo rden toegevoegd. H ie rmee komt het
aantal additionele b anen d at in het k ade r v an het buu rtbehee r wo rdt ingezet
op vee rtien in het totaal.
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5

Boxtel

De gemeente Boxtel l igt centr aal in Noord-Brab ant. De gemeente best aat u it
de dorpen Boxtel, lenn isheuvel en L iempde. Het tot aal aant al inwoners is
29.041. In het college v an Burgemeester en Wethouders is het C DA,
Boxtels Bel ang, Comb in at ie '95 en Democr at ische P art ij Boxtel-L iempde
vertegenwoord igd met ieder één zetel. De laatste dr ie p art ijen z ijn, de
n amen verr aden het al, lok aal. De grootste p art ij is Boxtels bel ang met 5
v an de 21 zetels.

5.1

Inpassing van het wijkbeheer binnen de gemeentelijke organisatie

Ambtelijk
Er best aat een projectgroep bestuurl ijke en soc iale vern ieuw ing, w aar aan
het w ijkbeheer is opgeh angen. In d ie stuurgroep hebben de burgemeester,
ambtel ijke- en externe sleutelf iguren z itt ing. B ij de afdel ing welz ijn z ijn twee
w ijk ambten aren ondergebr acht. Er is sprake v an een integr ale coörd in at ie
tussen de w ijk ambten aar en het opbouwwerk. S amen zorgen z ij voor het
opzetten v an de w ijkpl atforms. N aast de w ijk ambten aren is er b ij openb are
werken een w ijkcoörd in ator werkz aam. Hij is ver antwoordel ijk voor de
coörd in at ie v an werkzaamheden in de w ijken op u itvoerend n ive au.
Op le id inggevend n ive au wordt enthous iast s amengewerkt aan het
buurtbeheer. Het hoofd v an Openb are Werken en v an Welz ijn werken
s amen met de burgemeester aan het verder vormgeven van het
buurtbeheer.

Politiek
Per w ijk is een w ijkwethouder aangesteld, d ie toezegg ingen op kle ine sch aal
k an doen (wel 1 paaltje toezeggen, maar geen 1000). Verder is h ij ook
'procesver antwoordel ijk'. D at w il zeggen d at de w ijkwethouder pol it iek
aanspreekb aar is op het proces v an w ijkbeheer: de voortg ang, de
zorgvuld ighe id v an gevolgde procedures, de aand acht voor betrokkenhe id
v an bewoners. De burgemeester is - in tegenstell ing tot andere steden - ook
w ijkwethouder . De w ijkwethouders l aten z ic h in de pr akt ijk v ijf à zes keer
per j aar in hun w ijk z ien.

5.2

Fysiek, sociaal of integraal?

Het buurtbeheer is Boxtel is voorn amel ijk fys iek ger icht. D it geldt voor
vr ijwel de gehele gemeente. In twee complexen w aar versch illende
problemen s amenkomen, heeft men echter gekozen voor een integr ale
ben ader ing. D at w il zeggen d at zowel fysieke als soc iale m aatregelen aan
de orde komen.

5.3

Structurele betrokkenheid organisaties

N aast de gemeente z ijn de pol it ie, de won ingbouwveren ig ing, het
opbouwwerk en de bewonersorg an is at ies betrokken b ij het proces v an
w ijkbeheer.
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5.4

Organisatie van het wijkbeheer in de wijk

E r zijn 6 wijken (gemiddeld dus 5000 inwone rs). De we rkwijze ve rschilt
doo r inbreng wijkwethoude r, omv ang, aard en s amenstelling
bewone rsve rtegenwoo rdiging en de aard v an de p ro blemen.
In Liempde (tot voo r ko rt eigen gemeente, m aar bij Boxtel gevoegd)
functionee rt een do rpsraad, die gekozen is doo r de bewone rs. Men p raat
daar veel, m aar e r ge beu rt weinig. De do rps raad is dus een soo rt
gemeente raadje en functionee rt ook als zodanig.
Het cent rumge bied kent n atuu rlijk ook een ap arte p ro blem atiek even als een
ke rsve rse nieuw bouwwijk en een ( ande r) ke rkdo rp, d at een zee r hechte
gemeensch ap vo rmt.
De g rote lijn v an de aanpak is echte r ove ral hetzelfde.
E r is sp rake v an een integ rale coö rdin atie tussen de wijk am bten aar en het
op bouwwe rk. S amen zo rgen zij voo r het opzetten v an de wijkpl atfo rms.
E r is één cent raal kl achtenpunt, te weten de se rvicelijn open bare ruimte. E r
is een kl achten regist ratiesysteem, w aarin de naam v an de wijk is
opgenomen. Pe r wijk is binnen open bare we rken één senio r-uitvoe rde r
aangesteld. Alle kl achten wo rden binnen 2 x 24 uu r opgelost. Zo niet, d an
volgt e r binnen 2 x 24 uu r een briefje met het antwoo rd op de v raag:
waarom niet of w aarom l ate r.
E r is een g roen behee rpl an en een weg behee rpl an voo r de gehele gemeente.
D at k an echte r, met één d ruk op de knop wijksgewijs wo rden uitged raaid.
De wijksenio r k an voo r.zijn wijk putten uit de medewe rke rs. Hij kiest dus de
medewe rke rs, die hij op een bep aald moment nodig heeft gezien de aard
v an de we rkz aamheden.
De senio ren he bben hun eigen ove rleg, w aar ze z aken op elk aar afstemmen.
De medewe rke rs v an open bare we rken he b ben een breed mandaat. De
leiding geeft ze veel v rijheid en fluit alleen te rug als e r dingen misg aan.
Eenm aal pe r m aand komt het wijkpl atfo rm bijeen. De g roepen he bben in
tot aal een omv ang v an 5 tot 10 pe rsonen.
Bewone rso rg anis aties vo rmen de afspiegeling v an de bevolking en niet de
ve rtegenwoo rdiging e rv an. De wijk am bten aar maakt voo rstellen in ove rleg
met de bewone rso rg anisatie. De am bten aren die e rbij zitten zijn
gem and atee rd.
Op bovenwijkse z aken he bben bewone rs geen echte invloed, e r is d an een
soo rt scheme rge bied w aarin wel invloed (met m ate) k an wo rden
uitgeoefend en e r zijn z aken w aarop invloed zee r g root is, zo niet beslissend
(klein onde rhoud, kleine voo rzieningen). De bewone rs he bben een
wijk budget v an f 15.000-- à f 20.000,-- dat voo r de l aatste c atego rie is
bedoeld.
Boxtel is klein, dus men kent elk aar en weet veel v an w at e r in de
gemeente ge beu rt. D at beïnvloedt de wijze w aarop info rm atievoo rziening
pl aatsvindt in hoge m ate. Sommige wijken he bben hun eigen wijkk rantje. Bij
insp raak wo rdt e r huis aan huis- be richt ve rsp reid. In twee wijken (met de
p ro bleemloc aties) is er een wijkpost met een buu rtmeeste r.

5.5

Het personeel van het wijkbeheer

Binnen de secto r welzijn is e r in het tot aal ande rh alve fulltime baan
beschik baar voo r de wijk am bten aren. De wijkcoö rdin atie binnen de secto r
open bare we rken is ve rdeeld ove r twee pe rsonen, d at betekent d at e r twee
m aal een h alve full time eenheid voo r beschik baar is. De zes senio r
medewe rke rs he bben iede r één d agdeel pe r week beschik baar voo r hun
t aken. De administ ratieve k rachten bemensen de se rvicelijn. D aarvoo r is
ande rh alve fulltime eenheid beschik baar. Het succes v an de se rvicelijn is

Pagina 14

Zes voorbeelden van wijkbeheer

DSP - Amsterdam

echte r zo g root d at een u itbouw n aar twee fte's noodz akel ijk lijkt.
Tot op heden heeft men geen add it ionele b anen gec reëe rd in het k ade r v an
het w ijkbehee r. B innenko rt gaat men st arten met de mogelijkhe id tot
inschakelen van de soc iale we rkvoo rz ien ing. E r wo rden twee klussenbussen
ingezet (met twee à d rie mensen per bus) om we rk te doen, w aaraan
openbare we rken n iet toekomt. H ie rvoo r heeft openb are we rken een budget
v an f 70.000,-- beschikb aar gesteld. P art icul ie ren kunnen ook gebru ik
m aken v an de klussenbus, m aar moeten d at d an wel zelf bet alen.
M issch ien d at in de toekomst in alle w ijken w ijkmeeste rs worden
aangesteld.
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6

Deventer

De gemeente Devente r ligt in het S all ands gebied v an Ove rijssel aan de
Ijssel, noo rdelijk v an de Gelde rse steden Zutphen en Apeldoo rn. De
gemeente best aat uit de st ad Devente r en een uitb reidingsgebied rondom
het v roege re do rp Colmschate. Het tot aal aant al inwone rs is 69.042.
De s amenstelling v an het college is als volgt: twee zetels PvdA, één zetel
V V D, één zetel 0'66, één zetel C D A. De g rootste p artij is de PvdA met 11
v an de 33 zetels.
6.1

Inpassing van het wijkbeheer binnen de gemeentelijke organisatie

Ambtelijk
De gemeente Devente r kent d rie diensten: bestuu rsdienst, ruimtelijke dienst
( R D) en de maatschappelijke dienst ( M D). Binnen de o rg anis atie is bij de
m aatsch appelijke dienst een afdeling onde rgeb racht w aar de wijk
ambten aren en de coö rdin ato r (tegenwoo rdig afdelingshoofd) wijk aanp ak
zijn onde rgeb racht. Dit is een regulie re afdeling v an w aaruit de wijk
ambtenaren de activiteiten v an de gehele gemeente p robe ren af te stemmen
op de wensen en ideeën die leven in de wijken. De afdeling heeft geen
ande re t aken d an de wijk aanp ak2• Iede re wijk ambtenaar heeft een di recte
lijn n aar zijn/h aar wijkwethoude r. Het afdelingshoofd onde rhoudt cont act
met de bu rgemeeste r, die coö rdine rend po rtefeuillehoude r wijk aanp ak is.
Binnen de Ruimtelijke Dienst zijn pe r wijk behee rcoö rdin ato ren aangesteld.
De behee rt aken (zowel g roen als g rijs) wo rden doo r deze pe rsoon aan
gestuu rd. In de loop de r tijd zijn deze aanstu ringsbevoegdheden ve rde r
gefo rm alisee rd. Dit heeft ge resultee rd in een volledig wijkge richte
o rg anis atie v an de we rkz aamheden in de behee rsfee r, onde rgeb racht in een
speci ale wijkge richte afdeling met onde rhoudsploegen die ingedeeld zijn
n aar wijk. De behee rcoö rdin ato ren hebben tevens zitting in de wijkte ams
( als adviseu r). De voo rm alige Dienst Milieu en St adsbehee r ( D M S) heeft de
behee rinsp anningen pe r wijk inzichtelijk gem aakt. In het begin kon hie rove r
met bewone rs wo rden onde rh andeld. Zij konden d an activiteiten ruilen voo r
zelfiniti atief. Hoewel e r g rote w aarde ring w as voo r de openheid v an de
dienst en de inzichtelijkheid v an het systeem bleek het uit ruilp rincipe niet
echt aan te sl aan. Op d at onde rdeel is d an ook niet ve rde r geg aan.

Bestuurlijk
De politiek is bel ang rijk geweest voo r de ontwikkeling v an de wijk aanp ak in
Devente r. Het wo rdt bel ang rijk gevonden doo r het college en de raadsleden.
D at ve rgemakkelijkt de afstemming op niet-hië rarchische (inhoudelijke)
g ronden doo r de ambten aren. De notulen v an het we rkove rleg v an de
wijk ambten aren zijn bijvoo rbeeld besp reekpunt in het college. Het instellen
v an het wijkwethoude rsch ap z al hie r mede aanleiding toe zijn geweest.
N aast de wijkwethoude rs we rken alle f racties sinds 1994 aan wijk
cont acten. D at gebeu rt in de g rote re f racties met speci ale wijkcont act raads
leden. In de kleine re f racties is de gehele f ractie hie rop aansp reekb aar.
Het cont act heeft d rie functies:
•
signale ren w at e r goed en slecht gaat (politieke cont role);
•
tonen v an bet rokkenheid bij de wijkaanp ak;
•
inte rmedi ai r vo rmen tussen p roblemen in de wijk die niet binnen de
wijk aanp ak kunnen wo rden opgelost en de oplossingen die de gemeente
k an bieden.

Noot 2

In Rotterdam is dit bijvoorbeeld vaak anders waardoor het wijkoverleg beheer aldaar sterker bij
fysieke zaken bepaald blijft.
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6.2

Fysiek, sociaal of integraal?

Het wijkbehee r in de gemeente Devente r is een integ rale aangelegenheid.
Alhoewel veel v an de m aat regelen op het fysieke gebied liggen, wo rden
d aarn aast ook soci ale p roblemen opgep akt zo als integ ratiep rojecten voo r
allochtonen, voo rzieningen voo r g roepen die geïsolee rd d reigen te raken en
het oude renbeleid.

6.3

Structurele betrokkenheid organisaties

In het begin is een conven ant gesloten tussen Dienst Milieu en St ads
behee r, politie en welzijnsstichting R aste r. L ate r hebben het Di recteu ren
ove rleg Woningco rpo raties ( D O W), de stichting Oude renwe rk Devente r en
het region aal instituut voo r volw asseneneducatie zich bij dit conven ant
aangesloten. Dit conven ant wo rdt onde rhouden in het beleidspl atfo r m
wijk aanpak. In dit ove rleg komen op stedelijk nive au onde r leiding v an de
po rtefeuillehoude r soci ale ve rnieuwing (de bu rgemeeste r). De f requentie is
één maal pe r kwartaal.
De we rkwijze v an de stichting R aster is onde r invloed v an de wijk aanp ak
geheel wijkge richt geo rg anisee rd. D at geldt niet alleen voo r het opbouw
we rk, m aar ook voo r het soci aal cultu rele we rk. De politie heeft pe r wijk 1
of 2 wijk agenten ingesteld en heeft wijkveiligheidspl annen ontwikkeld in
ove rleg met de bewone rs. De volw asseneneduc atie onde rsteunt de wijk
aanp ak mede doo r het aanbieden v an cu rsussen die aansluiten bij de
wensen van de actieve bewone rs. De cu rsus buu rtjou rn alistiek is hie r een
voo rbeeld v an. De woningco rpo raties ontwikkelen met een we rkg roep en
bewone rs wijkontwikkelingspe rspectieven voo r investe ringen in de
komende 10 à 15 j aar. Oude renwe rk onde rsteunt oude re bewone rs bij het
fo rmule ren v an m aat regelen in het k ade r v an de wijkpl annen.

6.4

Organisatie van het wijkbeheer in de wijk

De bewone rs wo rden op ve rschillende m anie ren bet rokken bij de Devente r
wijk aanp ak. De wijkte ams vo rmen een pl atfo rm d at twee j aar l ang de wijk
aanp ak in zijn geheel mede vo rmgeeft. De bewone rs worden doo r middel
v an het zogeheten p anellen ko rtstondig (en so ms l angdu rige r) bev raagd
ove r hun visie op de buu rt en de wijk. In buu rt- en t aakg roepen wo rden
vo rmen v an zelfbehee r geo rg anisee rd, m aar ook pl annen n ade r uitgewe rkt.
Bij de int roductie v an de Devente r wijk aanp ak is een 'inf ra-st ructuu r' nee r
gelegd die de aanp ak nog steeds kenme rkt:
De st ad is opgedeeld in vijf wijken met 1 0.000 tot 1 5.000 bewone rs;
lede r j aar wo rdt in iede re wijk een wijkpl an opgesteld aan de h and v an d rie
stappen:
•
P anellen: invent arise ren bij bewone rs (ook v aak doo r bewone rs) welke
p roble men er in de wijk zijn en aan de h and d aarv an gewenste m aat
regelen fo rmule ren.
•
P rio rite ren: de g roslijst aan gewenste m aat regelen wo rdt doo r het
doo rgeven aan ve rantwoo rdelijke instanties en het bep alen v an een
gewenste volgo rde doo r de bewone rs zelf ingeko rt tot een uitvoe rb aar
aant al maat regelen.
•
Uitvoe ring: s amen met bewone rs, doo r gemeente en bet rokken instel
lingen wo rden de m aat regelen uitgevoe rd.
Iede re wijk kent een wijkte am: een g roep bewone rs die op wijknive au
bet rokken is bij het hele p roces v an p anellen tot en met uitvoe ring. Deze
g roep wo rdt begeleid doo r een wijk ambten aar en een opbouwwe rke r.
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Inhoudelijke deskundigen funge ren als adviseu r. De s amenstelling v an deze
g roep v indt pl aats doo r we rving doo r de opbouwwe rke r. Het wijkte am
wo rdt opgev at als een pl atfo rm en niet als een ve rtegenwoo rdiging. De
wijkte ams bestaan uit ci rc a 10 mensen en komen m aandelijks bijeen.
De opbouwwe rke r en de wijk ambtenaar s amen vo rmen de loodsg roep. Zij
zijn ve rantwoo rdelijk voo r het begele iden v an de bewone rs (met n ame de
t aak voo r de opbouwwe rke r) en het ve rt alen v an de wensen en m aat
regelen richting ambtelijke o rg anis atie (met n ame de t aak voo r de wijk
ambten aar).
Iede re w ijk heeft een w ijkbudget tot z ijn beschikk ing. Dit budget - ongevee r
f 8,-- pe r bewone r, gemiddeld f 1 10.000,-- pe r wijk - wo rdt geb ruikt voo r
kleine re m aat regelen en vo rmt de smee rolie voo r de wijk aanp ak. Het
me rendeel van de sign alen en kl achten wo rdt in de p raktijk opgep akt binnen
de regul ie re budgetten.

6.5

Het personeel van het wijkbeheer

Voo r de begeleiding v an de bewone rs is pe r wijk in Devente r een full time
(tussen de 32 en 40 uu r) opbouwwe rke r v rijgem aakt. Hij of z ij begeleidt de
ee rde r besch reven reeks p anelJen-p rio rite ren-uitvoe ren. De tegenh ange r v an
deze opbouwwe rke r is de w ijk ambten aar. Hij, m aar v ake r zij, heeft 32 tot
40 uu r pe r week beschikb aar om de activiteiten en het beleid v anuit het
ambtelijk app araat af te stemmen op de ideeën die leven in de wijk. De vijf
w ijk ambten aren gez amenlijk besch ikken voltijds ove r een sec ret ari aat. De
w ijk ambten aren en het sec ret ari aat st aan onde r le iding v an het
afdelingshoofd wijk aanp ak, tevens coö rdin ato r g rote stedenbeleid. Hij heeft
eveneens de beschikking ove r ambtelijke onde rsteuning.
N aast de afdeling wijk aanp ak is bij de Ruimtelijke Dienst de afdeling
w ijkbehee r onde rgeb racht. H ie r is alle activ iteiten v an de voo rm alige Dienst
Milieu en Stadsbehee r onde r gevoegd. Dit gebeu rt in vijf wijkge richte
onde rhoudste ams. De afdelingen hebben tez amen de beschikking ove r alle
oo rsp ronkel ijke onde rhoudsploegen die in de wijken actief w aren.
Het additionele we rk in Devente r is l astige r op te delen n aar al d an niet
wijkge richt. Wel we rken e r v anuit de co rpo raties en de Ruimtelijke Dienst
dive rse buu rtconc ië rges. Een ande r voo rbeeld is de C ambio-Comp any. Dit
initiatief behelst een he rstel- en recyclebed rijf. Hie rbij wo rden twee vliegen
in één kl ap gesl agen. A an de ene k ant neemt het aantal b anen toe. A an de
ande re k ant neemt de hoeveelheid afv al af.
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7

Heerenveen

De gemeente Hee renveen ligt in het zuiden van de p rovincie F riesland. De
gemeente bestaat uit het ste rk geg roeide Hee renveen zelf en een g root
aantal ke rnen hie rom heen. Het totaal aantal inwone rs is 39.346. De
samenstelling van het college is als volgt: PvdA, 0'66, V V D, C D A zijn iede r
met één wethoude r in het college vertegenwoo rdigd. De g rootste partij is
de PvdA met 7 van de 25 zetels.

7.1

Inpassing van het wijkbeheer binnen de gemeentelijke organisatie

Ambtelijk
In de gemeente Hee renveen is sinds 1 janua ri 199 7 een geheel ve rnieuwde
o rganisatie wijkge richt aan het we rk. Op basis van een g rondige analyse
van de o rganisatie bleek dat de voo rmalige afdelingen wegen, g roen en
wate r niet voldoende wa ren toege rust om adequaat te reage ren op klachten
en signalen. Naa r aanleiding hie rvan is één afdeling wijkbehee r opgezet
waa rin de voo rmalige afdelingen zijn opgegaan. De afdeling is ve rantwoo r
delijk voo r het klein en g root onde rhoud in de wijken en de di recte
afhandeling van klachten.
Om deze taak af te handelen zijn zeven wijkteams opgezet. Deze wijkteams
vo rmen de buitenpost van de afdeling wijkbehee r. Zij staan onde r leiding
van even zoveel voo rmannen. Te r onde rsteuning van deze wijkteams zijn
twee opzichte rs aangesteld. Naast een 'cont role rende' taak zijn zij met
name ve rantwoo rdelijk om bij mee r lastige klachten de besluitvo rming
hie rove r te begeleiden. Onde r lastige klachten kunnen bijvoo rbeeld
verzoeken wo rden ve rstaan waa rove r onde r de bewone rs ve rschillend
wo rdt gedacht. Naast de wijkteams en de opzichte rs zijn twee
wijkmanage rs aangesteld. Zij zijn met name aangesteld om zo rg te d ragen
voo r de afstemming van de we rkzaamheden gemeenteb reed op de signalen
uit de wijk. Hie rmee lijkt hun functie ste rk op die van de wijkambtena ren in
de gemeente Devente r.

Politiek
Iede re wethoude r is tevens wijkwethoude r. Dat wil zeggen dat men voo r
een gebied in Hee renveen en één of mee r omliggende do rpen het politieke
aansp reekpunt vo rmt. Daa rnaast heeft één van de wethoude rs het
wijkbehee r (de behee ractiviteiten en de pe rsonele fo rmatie) in de
po rtefeuille.

7.2

Fysiek, sociaal of integraal

In de wijken is men gesta rt met de fysieke ongemakken. Gaandeweg is de
aanpak op dit te rrein wat mee r op o rde gekomen, zodat ruimte ontstond
voo r mee r sociale v raagstukken. De wijkmanage rs zijn aangesteld om een
integ rale afstemming tussen gemeentelijke o rganisatie en bewone rs te
bewe rkstelligen. In hoeve rre dit daadwe rkelijk tot stand zal komen, valt op
deze ko rte te rmijn moeilijk vast te stellen. Uiteindelijk resultaat dienen
wijkplannen te zijn die voo r de volle b reedte van de o rganisatie de
gemeentelijke activiteiten afstemmen. Om de huidige activiteiten van de
gemeente af te stemmen op de signalen uit de wijken, dienen nota 's met
bewone rs te wo rden besp roken. Dit gebeu rt naa r het idee van de
geïnte rviewde wijkmanage r redelijk se rieus.
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7.3

Structurele betrokkenheid organisaties

Bij alle overleggen in de wijken zijn politie, corporaties en de
welzijnsorganisatie betrokken. Daarnaast zijn in verschillende wijken extra
partijen structureel betrokken. Zo is in een wijk bijvoorbeeld de
ouderenbond actief.

7.4

Organisatie van het wijkbeheer in de wijk

In heel Heerenveen wordt nu wijkgericht gewerkt en zijn er overleggen
georganiseerd. Hoewel het aantal wijkteams is bepaald op zeven, is het
aantal overleggen op wijkniveau veel hoger. In verschillende teamgebieden
zijn tot drie overleggen actief. Aan de andere kant voeren sommige
kerkdorpen in de omgeving gezamenlijk overleg. Tezamen zijn er ongeveer
15 overleggen.
De principes van het wijkgerichte werken zijn in principe in alle wijken
gelijk, maar werken in de praktijk verschillend uit. Dat wil zeggen dat de
overleggen allemaal zijn ingericht als openbare platforms waar alle
geïnteresseerde bewoners aan kunnen deelnemen. Toch worden sommige
overleggen sterker bepaald door actieve wijkverenigingen die een
bewonerskader vormen in de oorspronkelijke zin van het woord. Bij de
dorpen is er vaak sprake van een duidelijk georganiseerd plaatselijk belang.
De frequentie van de bijeenkomsten wisselt tussen de wijken binnen de
bebouwde kom van Heerenveen waar zes keer per jaar bijeen wordt
gekomen en de dorpen waar twee keer per jaar een bijeenkomst plaats
vindt. De opkomst bij de overleggen is, zeker vergeleken de andere
gemeenten, goed te noemen. Circa 25 tot 40 mensen bezoeken de
overleggen. Dit plaatst de gemeente wel voor een probleem. Het is niet
eenvoudig om met zo'n grote groep zinvol te vergaderen.
Het resultaat van de overleggen dient uiteindelijk vervat te worden in een
wijkplan waarin alle relevante activiteiten in de wijk van de structureel
betrokken organisaties zijn opgenomen.
De beschikbare capaciteit van de wijkteams verschilt per wijk. Deze
verschillen zijn terug te voeren op het onderhoud dat het gebied gemiddeld
nodig heeft.
In de wijken waar een wijkblad beschikbaar is, wordt hierin aandacht
besteed aan het wijkbeheer. In sommige wijken heeft de gemeente zelf het
initiatief genomen voor een wijkblad. De vraag of de gemeente die bladen
moet blijven uitgeven, staat ter discussie. In principe zouden bewoners zo'n
initiatief moeten overnemen. Naast deze wijkkranten is er een aparte rubriek
in de plaatselijke huis-aan-huis krant opgenomen.
Bewoners hebben tot op heden geen wijkbudget tot hun beschikking. De
planning is om hen in 1999 een wijkbudget ter beschikking te gaan stellen.

7.5

Het personeel van het wijkbeheer

De afdeling wijkbeheer bestaat uit 1 hoofd, twee wijkmanagers, twee
opzichters en zeven voormannen. Zij hebben allen een fulltime baan. In de
wijkteams werken in het totaal 70 mensen in de zomer. In de winter gaat
een aantal van hen in de WW . De afdeling wordt ondersteund door drie
administratieve krachten en een bedrijfsbureau ondersteuning van drie
mensen.
Vanuit het opbouwwerk heeft de Stichting Samba tot nu toe geen duidelijk
te omschrijven rol vervuld. De wens leeft wel om hen er nadrukkelijker bij te
betrekken.
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Schematisch overzicht

H ie ro nde r is ee n schem at isch ove rz ic ht opge nome n, w aarin de o nde rzochte
gemee nte n in rel at ie tot de hoofdthema's wo rde n wee rgegeve n.
Voo r de gede taillee rde info rmat ie wo rdt naar de des betreffe nde
hoofdstukke n verweze n.
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