
 

Aan 

T.a.v. 

Datum 

Betreft 

Van 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

CC 

 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
In september 2011 is de gemeente Albrandswaard in Poortugaal-Zuid gestart met het 
project ‘de buurt bestuurt’. Op 11 januari 2012 heeft samen met de betrokken 
bewoners een evaluatie plaatsgevonden. In deze memo informeren wij u over de 
uitkomsten en het vervolg van het project. 
 
Buurt bestuurt in Poortugaal-Zuid 
Op 21 september 2011 heeft een introductiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle 
bewoners in Poortugaal-Zuid over het project ‘de buurt bestuurt’. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben 12 bewoners zich aangemeld voor het buurt bestuurt 
bewonerscomité. De comitéleden konden binnen dit project direct bepalen waar politie 
en de BOA’s in de daaropvolgende maanden beide 100 uur aan gingen besteden. 
Het bewonerscomité heeft vervolgens in oktober een top 3 voor zowel de BOA’s als 
politie bepaald. De BOA’s hebben de afgelopen maanden ingezet op verkeersoverlast, 
overlast van hangjongeren en de aanpak van verkeerd aangeboden kliko’s en 
zwerfvuil. De politie diende zich in te zetten op de aanpak van hardrijders, overlast van 
hangjongeren en de aanpak van drugsoverlast.  
 
De bewoners hebben het project als zeer positief ervaren. Gezamenlijk werden 
oplossingen voor specifieke situaties bedacht waardoor gericht aan een bepaald 
probleem kon worden gewerkt. Acties werden meer zichtbaar en bewoners hadden 
direct resultaat.  
Het bewonerscomité gaf aan dat er meer begrip voor elkaar is ontstaan. Het 
onderlinge contact is beter geworden en het gevoel dat je met elkaar iets doet wordt 
als positief ervaren. ‘’Er is meer feeling met de wijk en je gaat op een andere manier 
naar de wijk kijken’’, aldus de bewoners.  
 
Bewoners hebben aangegeven de samenwerking te willen continueren. Hoewel er 
geen concrete uren meer te verdelen zijn blijven de BOA’s en politie gezamenlijk met 
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het bewonerscomité aan een veilig Poortugaal-Zuid werken. Het comité blijft dan ook 
iedere 6 weken bij elkaar komen.  
 
Buurt bestuurt in Portland 
Na het succes in Poortugaal-Zuid vindt op 3 april een eerste bijeenkomst voor de 
bewoners van Portland plaats. Bewoners kunnen zich hier opgeven voor het comité 
waarna zij de daaropvolgende maanden gezamenlijk de inzet van politie en de BOA’s 
kunnen bepalen. Tijdens deze avond zullen bewoners uit het comité Poortugaal-Zuid 
aanwezig zijn om hun ervaringen te delen. In Portland willen we stimuleren om een 
integrale aanpak te bereiken tussen de zorg voor de veiligheid in de wijk en de zorg 
voor de woonomgeving. 
 
Buurt en bestuur beiden enthousiast! 
Wij zijn erg enthousiast over de manier waarop bij dit project inwoners met elkaar en 
met ons in gesprek gaan over wat er in de buurt leeft. De inwoners zijn op hun manier 
tevreden over het feit dat zij door de gemeente worden gehoord en politie en BOA’s 
zich zichtbaar inzetten voor de buurt. 
We denken met de Buurt Bestuurt een volgende impuls te geven aan ons streven de 
burgerparticipatie op allerlei manieren en in uiteenlopende vormen op een hoger plan 
te brengen in onze gemeente. We inspireren elkaar en stimuleren elkaar in herkenbare 
activiteiten. 
 
Mocht u nog vragen hebben zouden wij graag met u hierover in carrouselverband van 
gedachten wisselen. Indien dit het geval is verzoeken wij u dit onderwerp te agenderen 
via de agendacommissie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


