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Geachte raadsleden, 

 
Begin 2013 is een pilot gestart om het onderhoud van de openbare ruimte geheel onder leiding van de 
buurtbewoners te laten plaatsvinden; het Buurtnetwerk Rhoon-Noord (BNW). Het doel van de pilot 
was de wijkbewoners meer invloed te geven op hun directe leefomgeving. Inmiddels is de 
proefperiode van twee jaar verstreken en is het project met alle betrokken geëvalueerd. In deze brief 
geven wij u een korte toelichting op de uitkomsten; de volledige tekst van de evaluatie vindt u in de 
bijlage. 
 
Aanleiding 
Het college van B&W heeft eind 2012 de notitie “Burgers verbinden, een ontwikkeling” vastgesteld.  
Op basis van deze nota zijn diverse projecten van start gegaan, waaronder het Buurtnetwerk Rhoon-
Noord. Bij dit pilotproject mochten inwoners in Rhoon-noord beslissen over onder andere de 
prioriteiten bij het beheer van de openbare ruimte. Ook beheerden zij zelf de financiële middelen. 
Verhogen van de burgertevredenheid stond bij dit experiment voorop met als extra uitdaging het 
aanhaken op onder andere de activiteiten op het gebied van veiligheid (buurtpreventie), 
buurteconomie (bijv. duurzame energie) en binnen het sociaal domein (bijv. buurtcoach WMO). 
 
Evaluatie 
De pilot Buurtnetwerk Rhoon-Noord is voor de zomervakantie tijdens diverse bijeenkomsten 
geëvalueerd met de betrokken inwoners, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en 
gemeentebestuurders.  
 
De verantwoordelijkheid die inwoners hebben genomen om op verschillende manieren ‘hun’ buurt te 
verbeteren is als heel positief ervaren. Verder geven de direct betrokken aan tevreden te zijn over het 
BNW. Inwoners hebben ook ervaren dat door zelfredzaamheid en het schuiven van (financiële) 
prioriteiten meer mogelijk is ter verbetering van hun buurt. De partners (maatschappelijke 
organisaties) hebben binnen het netwerk eveneens positieve bijdragen geleverd voor de wijk.  
 
De verschillende acties van de afgelopen twee jaar hebben gezorgd voor een verbetering van de 
sociale cohesie en de uitstraling van de wijk. De goede samenwerking tussen de verschillende partijen 
in de wijk heeft hier een grote bijdrage aan geleverd. De evaluatie laat ook zien dat een buurtnetwerk 
vanuit de buurt zelf moet ontstaan. Alleen op die manier blijft er voldoende draagvlak voor deze vorm 
van een organisatie binnen een buurt. 
 
Door een zoektocht in de positieverkenning van de partners is de ontwikkeling van het netwerk soms 
wel wat moeizaam verlopen. Dit had vooral te maken met het feit dat de professionals twijfelden of de 
gewenste kwaliteit van de buitenruimte gehandhaafd bleef. Het siert de betrokkenen binnen het 



Buurtnetwerk dat ze ondanks de stroeve start hebben doorgezet en successen hebben behaald door 
te leren van zaken die beter konden. 
 
Intern 
Voor de gemeente Albrandswaard en de BAR-organisatie zijn de ervaringen die binnen dit project zijn 
opgedaan van grote waarde bij het faciliteren van nieuwe bewonersinitiatieven. Bijvoorbeeld bij het 
geven van verantwoordelijkheid aan inwoners, het oppakken van een andere rol door de gemeente en 
het aanpassen aan een continu veranderend (leer)proces. 
 
Aanbevelingen 
Bij de evaluatie is ook een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste daarvan zijn: 

 Begin ‘klein’ en sluit aan bij bestaande initiatieven 

 Houd het laagdrempelig en niet te formeel 

 Maak duidelijke afspraken en stel kaders op 

 Inwoners nemen het initiatief en bepalen het tempo 

 Zet ambassadeurs in om een initiatief voldoende draagvlak te geven  

 Betrek zoveel mogelijk partners, zoals scholen en woningbouwcoöperaties bij initiatieven 

 Zorg voor een vaste contactpersoon vanuit de gemeente 

 ‘Beloon’ initiatiefrijke inwoners, vooral in de beginfase. 

 Laat bezuinigingen/geldbesparing niet het doel zijn van de samenwerking met inwoners 
 
Vervolg pilot 
BNW Rhoon-Noord heeft de ambitie in 2015 een (buurt)vereniging op te richten. Gezien de 
verschillende denkrichtingen van de mensen die aangesloten zijn bij het BNW is dit een hele opgave. 
Het budget van 2014 dat door het BNW ‘gespaard’ is willen zij graag inzetten als startkapitaal. Het is 
de bedoeling dit bedrag te gebruiken voor toekomstige uitgaven om de sociale cohesie in de buurt te 
verbeteren. Vanuit de gemeente blijven we het BNW Rhoon-noord bij de verdere ontwikkeling 
ondersteunen. 
 
Conclusie 
De ambitie om een tweede buurtnetwerk binnen de gemeente te krijgen wordt door de uitkomsten van 
deze evaluatie bijgesteld. Om een succes te worden moet een initiatief namelijk vanuit de inwoners 
komen en niet vanuit een opgelegde ambitie van de gemeente. De komende periode wordt daarom 
ingezet op het ondersteunen van nieuwe en bestaande initiatieven, die de leefbaarheid in de buurt 
verbeteren. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is voor een netwerk tussen inwoners, organisaties die 
in een wijk actief zijn en gemeente, pakt de gemeente haar rol op om deze partijen bij elkaar te 
brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot van het 
BNW Rhoon-noord. 

 

Poortugaal, 15 september 2015 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 



 

  

 

Richard van Vliet 

BAR Organisatie 

26-8-2015 
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Voorwoord 

 

Het college van B&W heeft eind 2012 de notitie “Burgers verbinden, een ontwikkeling” vastgesteld, 

op basis waarvan diverse projecten (waaronder het Buurtnetwerk Rhoon-Noord) van start zijn 

gegaan. Inwoners in Rhoon-noord beslissen over de prioriteiten in de beheerwerkzaamheden van de 

openbare ruimte, beheren de financiële middelen en formuleren daarbij hun eigen inzet. Verhogen 

van de burgertevredenheid stond bij dit experiment voorop met als extra uitdaging de aanhaking van 

de activiteiten op het gebied van veiligheid (buurtpreventie), sociaal (bijv. buurtcoach WMO), 

buurteconomie (bijv. duurzame energie) en de eventuele maatregelen van de corporatie. 

Na twee intensieve jaren is veel ervaring opgedaan rond dit thema. Met betrokken inwoners, 

maatschappelijke organisaties, betrokken ambtenaren en gemeentebestuurders is het Buurtnetwerk 

Rhoon-Noord geëvalueerd in diverse bijeenkomsten. Hieruit komen de volgende resultaten. 

Absoluut positief te noemen is de verantwoordelijkheid die inwoners hebben genomen om ‘hun’ 

buurt te verbeteren. Op verschillende manieren wordt invulling gegeven aan de mogelijkheden die 

zijn geboden tijdens dit experiment. Inwoners merken dat er door zelfredzaamheid, maar ook door 

het schuiven van (financiële) prioriteiten er meer mogelijk is ter verbetering van hun buurt. Niet 

alleen inwoners van Rhoon-noord zien mogelijkheden, ook de partners (de maatschappelijke 

organisaties) binnen het netwerk zien hun inbreng als een de positieve bijdragen voor de wijk. 

Binnen dit dynamische netwerk leert iedere deelnemer van zijn of haar inbreng wat weer een 

positieve bijdrage levert aan het netwerk. 

Door een zoektocht in positieverkenning van de partners is de ontwikkeling van een netwerk soms 

stroef verlopen. Het siert de partners binnen het Buurtnetwerk dat ze successen hebben uitgebouwd 

en geleerd hebben van zaken die beter konden. Voor de gemeente Albrandswaard en de BAR-

organisatie zijn de ervaringen die binnen dit project zijn opgedaan van grote waarde bij het 

faciliteren van nieuwe bewonersinitiatieven. 

In de evaluatiebijeenkomsten hebben inwoners, de gemeente Albrandswaard en maatschappelijke 

partijen (woningcorporatie Woonvisie, openbare basisschool De Overkant,….) zich uitgesproken om 

verder te gaan met deze wijze van inwonersaansturing en hieraan verder vorm te geven. 
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1. Inleiding 

 

De samenleving wordt steeds complexer. Gemeenten krijgen steeds complexere taken op hun bordje 

terwijl de activiteiten van de burgers daarin groter worden. We zien dat de uitvoering van publieke 

taken steeds vaker een samenwerking is tussen burgers, markt en samenleving. 

Betrokken burgers zijn belangrijke partners in het nemen van verantwoordelijkheid voor 

maatschappelijke belangen. Naast het toegenomen zelfbewustzijn, opleidingsniveau en de in het 

algemeen hoge levensstandaard van de mensen groeit de behoefte een grotere invloed en 

zeggenschap te hebben over de eigen leefsituatie en leefomgeving.  

Naast meedenken en soms ook “meebeslissen” over zaken in de eigen leefomgeving is een deel van 

de burgers ook bereid letterlijk de handen uit de mouwen te steken 

De alledaagse leefomgeving van burgers ziet de gemeente Albrandswaard als geschikt 

aangrijpingspunt om inspirerende experimenten op te zetten. Schoon, heel, veilig en sociaal zijn 

thema’s in de directe leefomgeving die in het algemeen burgers erg aanspreken. Burgers zijn geraakt 

door het lot van maatschappelijke voorzieningen, hun huis, het groen, sportvoorzieningen, 

zorginstellingen, politie en verkeer. 

Een van deze trajecten is in Rhoon-Noord en bewonersaansturing van het onderhoud van de 

openbare ruimte. Dit resulteert in het Buurtnetwerk Rhoon-Noord. Centraal staat het opdoen van 

ervaringen met “meebeslissen” en “meedoen”: hoe kan dat concreet vorm krijgen in de praktijk?  

 

Deze evaluatie geeft een samenvatting van de resultaten van twee en een half jaar Buurtnetwerk en 

een eerste doorkijk naar de ambities van het buurtnetwerk 
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2. Uitwerking van de opdracht  

In 2012 is nader uitgewerkt hoe het onderhoud van de openbare ruimte door bewoners zou kunnen 

worden aangestuurd. 

Het college van B&W heeft eind 2012 de notitie “Burgers verbinden, een ontwikkeling” vastgesteld, 

op basis waarvan diverse projecten (waaronder het Buurtnetwerk Rhoon-Noord) van start zijn 

gegaan. 

 

In het volgende schema staat aangeven: · 

- wat de ambities en beelden waren bij het begin van het Buurtnetwerk 

- en welke resultaten tot op heden zijn bereikt bij deze ambities. 

  

BURGERS VERBINDEN, EEN ONTWIKKELING  

 

Ambities voor Rhoon-Noord  
(uit de notitie “Burgers verbinden, een 
ontwikkeling” uit 2012) 

De bereikte resultaten op hoofdlijnen, beschreven 
per ambitie 

We trekken voor dit experiment 
in Rhoon-Noord 2 jaar uit. De 
opzet kan tussentijds wijzigen op 
basis van de ervaringen. 
Het is een verdergaand 
experiment. 

 

Het experiment is gestart in 2013 en loopt nog door in 
2015. Het college heeft in 2014 aangegeven te willen 
voortgaan in de komende jaren. Ook participanten in 
het Buurtnetwerk Rhoon-Noord willen verder gaan 
(bewoners, gemeente, Woonvisie, school, 
groenaannemer). 
De opzet en invulling van het Buurtnetwerk is 
tussentijds gewijzigd en dient zich verder te 
ontwikkelen. 
 
Het “verdergaande” in dit experiment zit hem er o.a. 
in  
 

 dat bewoners besluiten over de inzet van 
middelen voor o.a. de openbare ruimte: zij 
“beheren” de middelen en kunnen deze 
besteden via besluitvorming aan de 
Buurttafel. 

 dat landelijk wordt ingezien dat de 
ontwikkeling van het Buurtnetwerk Rhoon-
Noord een interessant experiment is, juist 
omdat de aansturing van het onderhoud 
openbare ruimte geheel is overgezet naar het 
Buurtnetwerk. Daarom is het Buurtnetwerk 
ook geselecteerd als één van de ca. 10 pilot 
trajecten van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken in het traject “Ruim op die regels”: 
opsporen en anders inrichten van knellende 
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regelgeving in de “Doe-democratie” en het 
leren van experimenten als het Buurtnetwerk 
Rhoon-Noord.  
 

Het CROW, landelijk kennisinstituut voor openbare 
ruimte, heeft een landelijke bijeenkomst over het 
Buurtnetwerk georganiseerd in Rhoon-Noord. Tevens 
is op het jaarcongres van CROW (november 2014) 
aandacht besteed aan het Buurtnetwerk Rhoon-
Noord. Ook op andere bijeenkomsten van CROW en 
van Groen Dichterbij in Zuid-Holland is hierover 
gesproken. 
 

Inwoners in Rhoon-Noord vragen 
zélf delen van de openbare 
ruimte in beheer te mogen 
nemen met professionele hulp en 
ondersteuning.  

 

Het initiatief is daarom gestart vanuit de gemeente. 
Projectmatig werken bewoners mee aan onderhoud 
van delen van de openbare ruimte, of organiseren dat 
delen opnieuw worden ingericht, in samenspraak / 
aansturing van de aannemer 

Verhogen van de 
burgertevredenheid staat bij dit 
experiment voorop met het 
behalen van een jaarlijkse 
klanttevredenheidsscore voor 
het onderhoud van ≥ 7,7 

 

Kernpunten uit het Lemon onderzoek (dat in 2014 
speciaal in Rhoon-Noord is gehouden): 
- het Buurtnetwerk wordt door bewoners beoordeeld 
met het cijfer 7,4 
- de groenvoorziening scoort met een 6,5 beter dan in 
2013 waar het groenonderhoud nog met een 6.0 werd 
beoordeeld. Deze score blijft echter achter bij de 
doelstelling. 
- 17% van de inwoners zou willen meedoen met het 
Buurtnetwerk 
- meer mensen vinden de buurt erop vooruit gaan: 
van 28% (2013) naar 37% in 2014. 
Het onderzoek is op dezelfde wijze opgezet als eerder 
Lemon onderzoek in 2013 dat toen is uitgevoerd voor 
de gehele gemeente. 
 
Lemon onderzoek 2015:  
Eerste resultaten laten een positief vervolg zien van 
deze positieve resultaten. 
Een kanttekening bij deze resultaten is dat er nog 
regelmatig onderzoek moet plaatsvinden om te zien of 
er sprake is van een trend. 
 

Rhoon-Noord krijgt een 
Buurtafel, waaraan inwoners, 
ondernemers, professionele 
partners zoals de 
woningcorporatie, (zorg-
)instellingen, politie en gemeente 
plaatsnemen. 

 

Bewoners, basisschool  corporatie en gemeente zijn 
regelmatige deelnemers. 
 
In 2013 is vier maal een Buurttafel gehouden (hierbij 
had de gemeente meer een organiserende rol). 
In 2014 twee maal (hierbij hadden buurtbewoners een 
organiserende rol). Het Buurtnetwerk is in 2014 en 
2015 zoekende geweest naar de doorontwikkeling van 
de organisatievorm en de rol van de Buurttafel hierin. 
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Bij de evaluatie in 2015 geven betrokkenen aan te 
willen nagaan hoe deze Buurtafel i.c.m. het 
Buurtnetwerk verder vorm kan krijgen.  

Inwoners beslissen aan de 
Buurttafel over de prioriteiten in 
de beheerwerkzaamheden van 
de openbare ruimte en 
formuleren daarbij hun eigen 
inzet. Zij bespreken hun 
prioriteiten met de 
onderhoudsaannemer.  

 

Dit is uitgevoerd via de Buurtafel.  
Sommige bewoners hebben hun wensen via de 
Buurtafel en in overleg met direct omwonenden 
geagendeerd en ervoor gezorgd dat 
groenonderhoudsprojecten sneller werden uitgevoerd 
(met inzet van bewoners en aanvullende financiën). 
 
Daarnaast stemt het “bestuur i.o.” van het 
Buurtnetwerk af met de groenaannemer. Bij 
schouwen kunnen buurtbewoners meepraten over 
het onderhoud van de openbare ruimte 

Deze onderhoudsondernemer 
(Binder groenprojecten BV) is 
door de gemeente geselecteerd 
om de openbare ruimte in deze 
wijk te beheren en aan hem is 
door de gemeente een bedrag 
beschikbaar gesteld. Het bedrag 
is een afgeleide van het 
beeldkwaliteitsplan openbare 
ruimte.  

 

Binder heeft de werkzaamheden uitgevoerd, i.s.m. 
bewoners, gemeenten en andere partijen. 
Voor 2015 e.v. is er een aanbestedingsprocedure 
gestart in het voorjaar, waarbij meerdere 
groenaannemers kunnen inschrijven. Het 
Buurtnetwerk was liever doorgegaan met Binder. 

De ondernemer fungeert tevens 
als professionele 
onderhoudscoach van de buurt 
(biedt de gevraagde 
professionele hulp en 
ondersteuning). Hij is voor de 
buurt tevens aanspreekpunt voor 
(klachten over) het onderhoud. 
De ondernemer is 
resultaatverantwoordelijk voor: 

   - het normaal onderhoud 
van de openbare ruimte in deze wijk; 
   - het behalen van een 
vooraf bepaalde jaarlijkse 
klanttevredenheidsscore voor het 
onderhoud. 
 

Binder biedt professionele ondersteuning en is 
aanspreekpunt.  
Binder is resultaatverantwoordelijk voor de openbare 
ruimte, in afstemming met de wensen / afspraken met 
het Buurtnetwerk. De gemeente schouwt (net zoals 
gebeurt in andere wijken) en geeft de resultaten door 
aan het Buurtnetwerk. Uit de schouwrapporten blijkt 
dat er in 2014 de buitenruimte gemiddeld op de 
gevraagde kwaliteit lag. Als er opmerkingen waren (bv 
bij bijzondere groei- en weersomstandigheden), zijn 
deze besproken met het Buurtnetwerk, en snel 
opgelost door de aannemer 
 
Er is geen vooraf bepaalde tevredenheidsscore 
vastgesteld. 

De ondernemer verricht het werk 
met eigen personeel, het 
wijkteam van de gemeente, 
buurtbewoners en 
uitkeringsgerechtigden (return 
on social investment)  
 

- Binder zet eigen personeel in 
- Binder heeft in 2013 een aantal gemeentelijke taken 
van het wijkteam overgenomen, teneinde 1 
aanspreekpunt te krijgen voor al het onderhoud van 
het groen in de wijk. 
- Profila Zorg werkt mee aan het schoonhouden van 
de openbare ruimte en organiseert dit als een van de 
dagactiviteiten voor hun cliënten. Het Buurtnetwerk 
en de gemeente waarderen deze inzet 
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- Aafje houdt iedere week een verpleegkundig 
spreekuur in Rhoon-Noord 
- in samenwerking met het Buurtnetwerk en de 
gemeente is 1 persoon bij Binder actief om 
werkervaring op te doen. De Buurttafel heeft besloten 
dat deze inzet moet worden gecontinueerd.  
In de praktijk is de inzet van uitkeringsgerechtigde 
ingewikkeld om te organiseren. Dit is aangekaart bij 
Binnenlandse Zaken via het project “Ruim op die 
regels”. Buurtnetwerk Rhoon-Noord zal worden 
betrokken bij het overleg hierover met het ministerie 
van Sociale Zaken. 
- Buurtbewoners werken vooral projectmatig mee; er 
bestaat twijfel bij de bewoners of hiermee moet 
worden doorgegaan, aangezien eigen inzet maar 
beperkt financiële middelen oplevert waarover het 
Buurtnetwerk vervolgens kan besluiten hoe dit wordt 
ingezet  

De extra uitdaging in Rhoon-
Noord is ons niet alleen te 
richten op de openbare ruimte 
maar tevens op de aanhaking van 
de activiteiten op het gebied van 
veiligheid (buurtpreventie), 
sociaal (bijv. buurtcoach WMO), 
buurteconomie (bijv. duurzame 
energie) en de eventuele 
maatregelen van de corporatie, 
die in deze wijk relatief veel bezit 
heeft. 
 

- Buurtnetwerk werkt in personele capaciteit zeer 
nauw samen met buurtpreventie (deels zelfde 
personen). 
- een aantal mensen binnen het Buurtnetwerk wil zich 
meer gaan richten op sociaal / zorg 
- aan duurzame energie is geen aandacht besteed 
- woningcorporatie Woonvisie participeert in het 
Buurtnetwerk en wil meewerken aan de door-
ontwikkeling van het Buurtnetwerk. 
- woningcorporatie  van der Vorm participeert in het 
buurtnetwerk door sponsoring project aan de 
Gildebrink. 

De inhoudelijke kosten van het 
experiment zijn gebudgetteerd 
binnen de begroting. 
 

Conform, kosten voor onderhoud komen uit reguliere 
budgetten. 
 
Een kanttekening is dat in 2014 het budget voor 
groenonderhoud te ruim bleek te zijn voor Rhoon-
Noord: het budget is gekoppeld aan het areaal, wat in 
het begin te ruim is berekend. Voor 2015 is daarom 
het budget verlaagd door de gemeente, om conform 
de gemeentelijke regels te werken. De betrokkenen in 
het Buurtnetwerk betreuren en respecteren dit, maar 
dit heeft het enthousiasme om te werken aan 
groenonderhoud niet vergroot. 
 
Het Buurtnetwerk heeft gewerkt met de 
gemeentelijke budgetten. 
Door zelfwerkzaamheid en verschuiven van 
prioriteiten zijn in 2013 en in 2014 extra 
werkzaamheden uitgevoerd. Bij een 
herinrichtingsproject hebben bewoners zelf extra 
financiële middelen gegenereerd en ervoor gezorgd 
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dat dit project sneller kan worden uitgevoerd (mede 
vanwege zelfwerkzaamheid door bewoners) 

De kosten van ambtelijke 
ondersteuning in deze 
ontwikkelingen worden gedekt 
uit de bestaande formatie door 
omzetting van beleids- en 
uitvoeringsformatie in 
regieformatie binnen het team 
Bestuur 
 

Kosten zijn gedekt uit het budget voor de bestaande 
formatie. 
In 2013 is wel tijdelijk extra externe capaciteit 
ingehuurd. Dit werd zeer gewaardeerd door de 
bewoners, maar bleek financieel een te groot beslag 
te leggen. Bovendien kwam de gemeente daarmee 
sterk in een zelf organiserende rol (i.p.v. dat bewoners 
zaken overnemen). 
De wisseling in personen en inzet in gemeentelijke 
capaciteit is niet goed ervaren door betrokkenen in 
het Buurtnetwerk. Daarom is vanaf begin 2014 
helderheid geboden aan de bewoners: de 
wijkregisseur is het centrale aanspreekpunt voor 
Buurtnetwerk en bewoners, met echter een veel 
minder sterk organiserende rol omdat bewoners 
zoveel als mogelijk zelf zouden moeten organiseren. 
 
Het is zaak bij het vervolg van het Buurtnetwerk goed 
aandacht te blijven besteden aan en helderheid te 
geven over wat de gemeente wel / niet kan 
inbrengen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.1 Samenwerkingspartners 

Inmiddels zijn de volgende partijen in meer of mindere mate betrokken (geweest) bij projecten van 

het Buurtnetwerk Rhoon-Noord: 
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2.2 Inzet onderhoudsbudgetten en inzet ambtelijke organisatie. 

Bij de start van het experiment is het budget voor de werkzaamheden aan de buiten ruimte 
gekoppeld aan het op dat moment bekende areaal van Rhoon-noord. In 2014 zijn een groot deel van 
de uren van de buitendienst vertaald naar een vast bedrag ( 350 van de 450 uur). Voor dit bedrag 
moest het BNW in samenwerking met de aannemer de werkzaamheden verrichten die anders door 
de buitendienst werden gedaan. Door ook hier mee te experimenteren ontstond er nog meer ruimte 
in het ‘vrij’ te besteden bedrag. 
 

  2013 2014 

Beschikbare 
onderhoudsbudgetten 

Groenonderhoud 
straatwerk, veegwerk, 
onderhoud 
speeltoestellen 

€ 46.000 € 46.000 

Omzetten uren 
buitendienst in budget 

  € 15.750 

Besteed Regulier werk € 41.000 € 53.062 

Budget dat door het 
BNW besteed is aan 
de verbetering van het 
openbare groen en 
verhogen van de 
sociale cohesie. 

“Extra” (besluiten 
Buurttafel 24 juni en  
12 nov. 2013): 
- extra maaien van 
bermen aan randen 
van de wijk 
- ronde met 
hondenpoepmachine 
- achterstallig 
snoeiwerk (hiernaar 
graat het overgrote 
deel van het budget) 
- kerstpakketten oor 
mensen met afstand 
arbeidsmarkt 
- aanschaf 
bloembollen 
- plaatsen kerstbomen 
& ronde met muziek 
door wijk 

€ 5.000 € 8.688 

Werk verricht door 
bewoners 

2013: 
-  project Riddergracht 
(achterstallig 
onderhoud). 
2014 
- Kruisvaarder / 
Jonkerhof / Gildebrink 
 
 
-  
 

Dit kan niet worden 
gekapitaliseerd 
 
 
 
 
 
Bewoners krijgen 
extra budget Oranje 
Fonds, Van der Vrom 
 

 
 
 
 
 
 
Dit kan niet worden 
gekapitaliseerd 

Extra inzet instanties Basisschool De 
Overkant maakt 
meerjarenafspraken 

Dit kan niet worden 
gekapitaliseerd 

Dit kan niet worden 
gekapitaliseerd 
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met BNW:  
- planten bloembollen 
- snoeien struiken 
rond school 
- prikken afval 
- vergaderlocatie voor 
de Buurttafel 
- meewerken aan 
kerstbomen en 
rondtocht door de 
buurt (alle leerlingen + 
Ouders) 

 Aafje: 
Verpleegkundig 
spreekuur voor 
inwoners (iedere 
week) 

  

 Woonvisie 
- project Hofnar / 
Nachtwaker / 
Jonkerhof (….) 

  

 
Bij dit experiment is extra inzet gevraagd van de ambtelijke organisatie. Bij de start, in 2013, is 
tijdelijk extra externe capaciteit ingehuurd ( 24 uur in de week). Dit werd zeer gewaardeerd door de 
bewoners, maar bleek financieel een te groot beslag te leggen. Bovendien kwam de gemeente 
daarmee sterk in een zelf organiserende rol (i.p.v. dat bewoners zaken overnemen). 
Vanaf begin 2014 is de wijkregisseur het centrale aanspreekpunt voor Buurtnetwerk en bewoners. 

Met een gemiddelde inzet van 6 tot 8 uur in de week is meer ingezet op een veel minder sterk 

organiserende rol. Deze meer faciliterende rol had tot gevolg dat het BNW zelf de organisatie 

oppakte. Daarnaast zorgde het experiment karakter van dit project ervoor dat er veel afstemming 

nodig was, zowel extern als intern. 

Naast inzet binnen het project heeft het experiment ook capaciteit gevraagd om aansluiting te 

zoeken bij landelijke gelijksoortige experimenten. Door deze aansluiting zijn landelijke ervaringen 

ingezet bij de verdere ontwikkeling van het BNW. Deze ervaringen zijn ook voor andere 

participatietrajecten binnen de gemeente Albrandswaard gebruikt. 

Overzichtstabel kosten inzet externen en internen rond het BNW. 

Totale kosten Sacha Schoonhoven 2013   € 58.771  

Harmsen-procesmanagement 2013   € 12.495,-- 

Harmsen-procesmanagement 2014   € 36.960,-- 

Uren van Buitendienst 2013 en 2014 vallen binnen personele begroting. Uren zijn meer ingezet om 
projecten te faciliteren en minder uitvoerend. In 2014 waren dit 100 uur. 

Uren Wijkregisseur 2014 en 2015 gemiddeld 6 tot 8 uur in de week.  Uren vallen binnen personele 
begroting 
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3. De Voorbereiding 

 

3.1. Korte beschrijving 

In 2012 is de verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een netwerk van 

burgers dat de lead krijgt over een aantal taken van de overheid. Er zijn oriënterende gesprekken 

gevoerd met dergelijke initiatieven in het land. Er is gezocht naar een wijk in Albrandswaard waar 

belangstelling zou kunnen zijn voor een dergelijke aanpak en is gekeken naar een geïnteresseerde 

aannemer. 

Groenaannemer Binder blijkt geïnteresseerd te zijn in vernieuwende werkwijzen en wil meewerken 

aan de verdere gedachtenontwikkeling. De aannemer schrijft een eerste opzet voor een plan voor 

een Buurtnetwerk: 

o Bewonersparticipatie en het bieden en nemen van verantwoordelijkheid door 
bewoners (B), (groen-) aannemer (A), gemeente (G) en overige (maatschappelijke) 
instellingen (O) staat centraal in het beheer van de buurt. “De belanghebbende 
burgers en organisaties staan centraal door zeggenschap op basis van betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid en doen.” 
Dit impliceert een prominente rol voor de belanghebbenden en vraagt 
betrokkenheid. 
 

 
 
 

 

B 

G 

O A 
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o Het vraagt een andere wijze van budgetteren en financieren. Het gezamenlijk belang 

van de betrokken organisaties moet leiden tot een hoger rendement op de 
ingebrachte budgetten 

o De borging van gemeentelijk gewenste basiskwaliteiten vindt plaats door middel van 
integrale beeldbestekken. De specifieke wensen van belanghebbenden in de 
specifieke context leidt tot de eigenheid van de elementen en het bijzondere 
karakter. Dit is het kenmerkende van het Buurtnetwerk; vrijheid binnen grenzen. 

 

 

3.2. Resultaten 

De resultaten zijn: 

 In Nederland zijn vele bewonersinitiatieven, maar vrijwel geen initiatief waarin bewoners de 
leiding krijgen over de uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte en 
aanverwante zaken 

 Rhoon-Noord blijkt een interessante wijk om mee aan de slag te gaan. Er is al een meerjarig 
bewonersinitiatief (Buurtpreventie) waarop kan worden aangesloten, er zijn klachten in de 
wijk over de staat van het openbare groen en er is een aanzienlijk corporatiebezit. De 
woningcorporatie kan een partner worden. Bovendien is het een duidelijk afgegrensd gebied 

 Tussen aannemer en gemeente wordt afgesproken met een open boekhouding te gaan 
werken, hierdoor is steeds inzicht in het verloop van de kosten. Iedere maand staan er een 
overzicht op Dropbox met de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. 

 Tevens kunnen de bewoners zo direct inzicht krijgen in de kosten van alle werkzaamheden 
en kunnen zij hierop gaan sturen. 

 
Met de gedachtenvorming vanuit de aannemer in samenspraak met de gemeente en de 
besluitvorming in het college van B&W (via de notitie “Burgers verbinden, een ontwikkeling”) is een 
basis gelegd voor de start van het experiment van twee jaar. 
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4. Aan de slag 

 

4.1. Het jaar 2013 

 

4.1.1. Korte beschrijving 

In 2013 is een begin gemaakt met het bespreken en uitwerken van: 

- het idee van het Buurtnetwerk 

- de wijze waarop bewoners écht aansturing kunnen geven. 

 opstarten van bijeenkomsten van de buurttafel 

 het opstarten van een wekelijks overleg van buurtbewoners, gemeente en Binder in Villa ‘t  

Oog,  

 opzetten van verschillende werkgroepen (communicatie, activiteiten en hondenpoep) met / 

onder leiding van bewoners 

 afhandelen van meldingen over de openbare ruimte, 

 het verzorgen van een maandelijks financieel overzicht,  

 

Dit resulteerde in een groep betrokken bewoners die met elkaar en met Binder aan de slag gingen 

om het idee van het Buurtnetwerk verder in te vullen. 

 

De rol vanuit de gemeente in een dergelijk project is in 2013 een aantal keren aangepast, mede 

vanwege wisseling van personen. Dit is voor een aantal inwoners onduidelijk en vervelend geweest. 

Tevens bleek het niet mogelijk te zijn om én te werken met een aannemer én te werken met mensen 

van de eigen buitendienst: ambtelijke aansturing en tegelijk aansturing door inwoners leidde tot 

verwarring. Daarom is in de loop van 2013 de keuze gemaakt om bijna alle uren van de buitendienst 

om te zetten in meer budget voor het Buurtnetwerk en de bewoners te laten besluiten of zij zelf 

werkzaamheden daarvoor uitvoerende, dan wel dat werkzaamheden worden uitgevoerd door Binder 

Groenprojecten, te laten uitvoeren. Dit schiep meer duidelijkheid voor betrokkenen, maar had tot 

gevolg dat de verbinding tussen de gemeentelijke buitendienst en het Buurtnetwerk nagenoeg werd 

verbroken.  

 
4.1.2. Resultaten 

 er zijn vier buurttafels gehouden waarvoor alle inwoners van Rhoon-Noord zijn uitgenodigd, 
waar besluiten zijn genomen over de inzet van financiën, de aansturing van Binder, etc 

 Aan de Buurttafels zijn steeds besluiten genomen over de inzet van de beschikbare 
budgetten: 
 = hoeveel budget is beschikbaar 
 = waaraan wordt het besteed? Wat doet Binder, wat doet de gemeente, wat doen  
    bewoners zelf? Tevens zijn steeds de daadwerkelijke uitgaven verantwoord 
 = eind 2013 bleek er nog een deel van het budget over te zijn. Aan de Buurttafel is 
    besloten om dit geld in te zetten voor de hondenpoepveger, een extra snoeironde 
    door de wijk, kerspakketten voor mensen van Profila die als dagbesteding in de wijk 
    hebben gewerkt, het plaatsen van kerstbomen in de wijk en het planten van   
    bloembollen  
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 Gaan werken aan verbeteringen onderhoud Riddergracht door samenwerking met 
bewoners, Binder en gemeente. Het resultaat is geweest dat de gehele Riddergracht onder 
leiding van bewoners is opgeknapt 

 Plantsoentje in driehoek Kruisvaarder/Nachtwaker/Hofnar opknappen / herinrichten: 60 

enquêtes huis-aan-huis geweest om te polsen wat mensen willen en huis-aan-huis bezoeken. 

Er zijn plannen gemaakt en de uitvoering is ter hand genomen. Het hele gebied is mooi 

opgeknapt 

 Onderhoud deel van het groen in de Adriana van Roonhof 

 Extra maaien van bermen rond de wijk (i.v.m.  het zicht vanaf weg richting de wijk). 

 Start behoeftepeiling voor aanpakken plantsoen Kruisvaarder/Hofnar/Jonkerhof, mede in 

samenwerking met Woonvisie 

 Groepje zwerfafval/hondenpoep (bewoners/professionals) gaat verder, als zij op korte 

termijn geld nodig hebben voor maatregelen zoals vaker maaien, dan mag dat; 

 wekelijks wijkverpleegkundig spreekuur van Aafje in Villa ’t Oog, tegelijk met het 
inloopspreekuur van het Buurtnetwerk; 

 inzet vanuit Profila (wajongers) in groenonderhoud en zwerfvuil; 

 de openbare basisschool De Overkant is meer betrokken geraakt bij het Buurtnetwerk en 
faciliteert bijvoorbeeld door het openstellen van de school voor de Buurttafel 

 Eén van de uitgangspunten was dat het BNW steeds meer een zelfstandige rol moet innemen 
in de keuzes die moeten worden gemaakt over de invulling van hun eigen wijk (sociaal en 
fysiek). De gemeente heeft in toenemende mate ingezet op ondersteunen en meer laten 
uitvoeren door het Buurtnetwerk zelf. Bij het oppakken van deze zelfstandige rol is binnen 
het BNW een interim bestuur samengesteld die samen met straatambassadeurs op te zetten 
acties bespreken en uitzette. (zie schema met voorstel zoals ingebracht door bewoners) 
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4.1.3. Kwaliteit van de openbare ruimte 

De kwaliteit van de openbare ruimte is als volgt gemeten in 2013: 

 Met bewoners gekeken naar de kwaliteit van de openbare ruimte 

 Eind 2013 is op de Buurttafel de afspraak gemaakt om ‘achterstallig’ groenonderhoud aan te 
pakken. 

 

4.2. Het jaar 2014 

 

4.2.1. Korte beschrijving 

Begin 2014 is een Lemon-onderzoek gehouden, speciaal voor de wijk Rhoon-Noord. Doel van dit 

representatieve onderzoek onder de inwoners was om een eerste indruk te krijgen of het beeld bij 

bewoners is gewijzigd over de buurt. De conclusies zijn o.a. dat bewoners meer tevreden zijn 

geworden over de buurt, een beperkt deel van de inwoners zou betrokken willen worden bij de 

werkzaamheden van het Buurtnetwerk en bewoners zijn op dat moment matig bekend met de 

werkzaamheden van het Buurtnetwerk.  

Het Buurtnetwerk heeft een aantal afspraken gemaakt met de openbare basisschool De Overkant 

over: 

 Het snoeien van struiken door leerlingen 

 Het planten van bloembollen in de wijk door leerlingen 

 Het meedoen aan de kerstbomenactie en de rondgang door de buurt. Het resultaat is dat 
eind 2014 leerlingen, ouders en alle andere betrokkenen van het Buurtnetwerk de rondgang 
door de wijk met muziek en lekkers hebben georganiseerd 

 

De straatambassadeurs en interim bestuursleden hebben begin 2014 een aantal bijeenkomsten 

gehouden over hoe de werkwijze en organisatie van het Buurtnetwerk verder vorm zou moeten 

krijgen. Het resultaat is dat in de loop van 2014 meer werkzaamheden zijn uitgevoerd door he 

interim-bestuur (i.s.m. straatambassadeurs) en er minder buurttafels zijn gehouden, omdat men 

daarvan de toegevoegde waarde voor bewoners te gering achtte. Het interim-bestuur heeft diverse 

acties in de openbare ruimte georganiseerd, zoals o.a. het opruimen van snoeiafval.  

 

Naast het reguliere onderhoud is het project Gildebrink één van de grotere projecten. Op initiatief 

van enkele bewoners wordt een aangepast ontwerp gemaakt van de buitenruimte. Zij presenteren 

hun plannen aan de Buurttafel, waarbij zij ook voor aanvullende financiën hebben gezorgd van 

vastgoedeigenaren uit de omgeving, van de gemeente en van het Oranje Fonds. Door gedeeltelijke 

zelfwerkzaamheid is het renovatieproject haalbaar. Het resultaat is dat het project Gildebrink kan 

worden uitgevoerd, op een eerder tijdstip dan anders het geval zou zijn en met een hogere kwaliteit. 

 

De gemeente heeft zich, in vergelijking met het jaar daarvoor, terughoudender opgesteld met 

ondersteuning en begeleiding van het Buurtnetwerk, teneinde het initiatief voor de ontwikkeling van 

het Buurtnetwerk meer bij de bewoners te leggen. Vanuit de gemeente is aangegeven dat het 

budget voor het onderhoud van de openbare ruimte vanaf 2015 lager zal worden, omdat het 
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groenareaal opnieuw is beoordeeld en doorgerekend. Hieruit blijkt dat het budget dient te worden 

bijgesteld. 

Het nieuwe college van B&W besloot om ook na 2014 verder te gaan met de werkwijze van het 

Buurtnetwerk (en tevens om een dergelijk traject te starten in een ander gebied binnen 

Albrandswaard. 

 

Eind 2014 zijn diverse discussies over de toekomst van het Buurtnetwerk en de samenwerking met 

de gemeente (zie de volgende paragraaf).  

 

4.2.2. Resultaten 

 Uit onderzoek onder bewoners blijkt dat zij meer tevreden zijn over o.a. de openbare ruimte 
in Rhoon-Noord 

 Er zijn diverse projecten gestart, waaronder de renovatie van Gildebrink 

 Er zijn twee Buurttafels gehouden 

 inwoners hebben meerdere malen een schouw uitgevoerd in de wijk 

 inwoners hebben weinig belangstelling om regelmatig bij te dragen aan het onderhoud van 
de openbare ruimte, maar meestal wel bij een project 

 Er is veel gesproken over de organisatievorm van het Buurtnetwerk. Veel werk is verlopen via 
het bestuur i.o. van het Buurtnetwerk. Er is gewerkt met een beperkt aantal 
straatambassadeurs 

 Het college van B&W gaf aan ook na 2014 verder te willen met de werkwijze van het 
Buurtnetwerk 

 Aan het eind van 2014 ontstond een discussie over hoe dit verder vorm kan krijgen en over 
de wijze waarop aannemers en gemeentelijke organisatie hierbij worden betrokken. 

 

 

4.2.3. Kwaliteit van de openbare ruimte 

De kwaliteit van de openbare ruimte is als volgt gemeten in 2014: 

 Schouwen door de gemeente en waar nodig aanvullende werkzaamheden uitvoeren.  
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5. Evaluatie 

 

In 2015 zijn diverse evaluaties gehouden om te leren van de afgelopen paar jaar en de mogelijkheden 

in de komende jaren te bespreken. 

 

5.1. Evaluatie met betrokkenen 

In april 2015 is met betrokkenen van de volgende partijen een evaluatie gehouden: buurtbewoners / 

Buurtnetwerk, Woonvisie, basisschool De Overkant, woningbouwcorporatie Woonvisie en de 

gemeente Albrandswaard (zowel ambtelijk als bestuurlijk). 

 

 
Conclusies 
  
De deelnemers  (allen direct betrokken bij het BNW)geven aan tevreden te zijn over het BNW: 
De verschillende acties in de wijk hebben ervoor gezorgd dat uitstraling van de wijk is verbeterd en 
dat de sociale cohesie is verbeterd 
De goede samenwerking tussen de verschillende partijen in de wijk heeft aan deze verbetering een 
grote bijdrage geleverd. 
 
De deelnemers aan de avond concluderen met elkaar te willen doorgaan met het BNW, al dan niet 
in een andere vorm. 
 
……..en zien dat er nog veel te ontwikkelen is...  
 
 
 

 

De resultaten zijn door de deelnemers onderverdeeld in: 

 Wat goed is gegaan 

 Wat beter kan 

 En wat nooit meer zou moeten gebeuren 
 

 

Wat goed is gegaan 

Openbaar groen 

 De deelnemers zijn geven aan dat de groene uitstraling van de wijk een stuk verbeterd is en 
het schoner is geworden in de wijk.  

 Dit heeft ook te maken met de inzet van ‘eigen budget’ van het Buurtnetwerk om twee 
groenvakken te renoveren in samenwerking met de direct omwonenden. Door herkenbare 
‘projectleiders’ (bewoners die er sterk aan trokken) kregen de direct omwonenden ook het 
gevoel dat er daadwerkelijk naar hen werd geluisterd en dat ze ook invloed hadden op de 
plannen.  
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 Door straatgerichte acties bleven de verschillende projecten kleinschalig waardoor dat deze 
met de partners in de wijk uit te voeren waren.  

 Uit de schouwrondes in de afgelopen twee jaar blijkt dat de kwaliteit va het openbaar groen 
vooruit is gegaan. Dit zorgde ook voor dat er bij de deelnemers meer verantwoording kwam 
voor de buitenruimte bij hen in de straat/buurt. 
 

 
Samenwerking 

 De samenwerking tussen openbare basisschool De Overkant, Buurtpreventieteam Rhoon-
noord, Woningbouwvereniging Woonvisie en gemeente, aldus betrokkenen, is sterk 
verbeterd tijden de eerste twee jaar van het BNW.  

 De samenwerking met de aannemer, Binder groenprojecten, wordt als zeer positief ervaren. 

 Acties waarbij de samenwerking goed tot uitwerking kwam, waren onder andere de 
opschoonacties, plaatsen van bloembakken, plaatsen van kerstbomen, planten bloembollen, 
renovatie groen Gildebrink en de groenrenovatie aan de Jonkerhof/Nachtwaker/ 
Toren/Hofnar.  

 Alle partners zien ook een duidelijke meerwaarde om projecten integraal op te pakken. Door 
de korte lijnen zijn acties of knelpunten snel besproken er wordt er onderling gezocht naar 
mogelijkheden. 

 Binnen het BNW is een hechte groep enthousiaste inwoners actief die elkaar goed kunnen 
vinden. Deze groep van straatambassadeurs hebben met elkaar veel voor elkaar gekregen.  

 De aanwezigheid van een centrale ontmoetingsplek heeft hieraan een bijdrage geleverd. De 
betrokkenen vinden het erg prettig om zonder afspraak een bakje koffie te kunnen drinken 
en een praatje met elkaar te maken. De bungalow ‘Het Oog’ is daarom van onschatbare 
waarde voor de wijk. 

 
 
Wat kan beter 

Naast goede punten zijn er ook onderwerpen die kunnen worden verbeterd:  
 

 Eén van de meest genoemde punten ter verbetering is de communicatie met en de 
betrokkenheid van bewoners via het Buurtnetwerk. Er wordt gesproken van verwaarlozing 
van de communicatie met straatambassadeurs. De verwachting is dat meer communicatie zal 
bijdragen aan een grotere opkomst bij de Buurttafel en activiteiten in de buurt. Nu blijft bij 
de verschillende acties in de wijk dezelfde relatief kleine groep mensen actief. Een groep die 
voor het grootste gedeelte bestaat uit leden van het buurtpreventieteam.  

 Een idee voor aanwas van nieuwe mensen en betrokkenheid verwacht men ook als de wijk in 
kleinere delen wordt opgedeeld en hier gerichte acties worden gedaan. 

 Ook de samenwerking tussen de buurtbewoners /Buurtnetwerk en de daarbij deelnemende 
organisaties kan beter. Met Woonvisie verloopt de samenwerking naar tevredenheid. Met de 
ander twee woningbouworganisaties bestaat de wens dat de banden aangehaald worden 
voor de volgende periode. 

 De gedachte om de buitenruimte integraal te beheren, is niet echt van de grond gekomen en 
hier zijn nog mogelijkheden ter verbetering. De ideeën van Binder, over het integraal beheer, 
kunnen bij een vervolg nog beter worden ingezet. 

 Mensen willen wel bij de aanleg graag meehelpen maar zodra het beheerd moet worden 
haken mensen af wat niet ten goede komt aan de cohesie. Het managen van verwachtingen 
is bij deze trajecten van groot belang 
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Een ander punt ter verbetering is om als BNW meer naar elkaar om te kijken. Deze uitbreiding naar 
de zorg-kant staat nog in de kinderschoenen maar de ambities rond dit vraagstuk zijn er zeker bij de 
bewoners. Extra aandacht wordt hierbij gevraagd voor de ouderen in de wijk. Ook bij deze 
uitbreiding van de werkzaamheden van het BNW is het van belang om kleine stappen te zetten. 
Bij alle verschillende acties is de samenwerking met de woningbouwverenigingen van groot belang. 
Bij renovatieacties is het goed om aan de voorhand afspraken te maken over het onderhoud. 
Ook wordt de vraag gesteld of de naam ‘Buurtnetwerk’ wel de goede naam voor deze groep van 
bewoners?  Is buurtvereniging niet een betere vorm waar het buurtnetwerk boven hangt. Deze 
bestaat dan uit leden van de buurtvereniging, politie, woningbouwverenigingen, gemeente, kerk, 
sportvereniging, school, waterschap enz. enz. 
 
Wat nooit meer 

De volgende zaken moeten “nooit meer” gebeuren:  

 Een belangrijk punt dat is genoemd is het wisselen van gemeentelijke projectleiders tijdens 
een dergelijk project dat uniek is in zijn soort. Door deze wisseling zijn mensen afgehaakt die 
met veel moeite bij het project waren betrokken.  

 De verwachting vooraf was dat er meer mensen actief zouden worden binnen het BNW. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat er een verkeerd beeld is ontstaan over de levensvatbaarheid van 
het BNW. 

 Ook zijn er mensen afgehaakt door het vele vergaderen om te komen tot een netwerk en het 
duwen en trekken aan mensen. Om de kloof tussen de ‘doeners en denkers’ te dichten is in 
een later stadium in een kleinere groep ( bestuur BNW) regelmatig overleg gevoerd om de 
ontwikkeling van het BNW verder vorm te geven. 

 
5.2. Evaluatie binnen de gemeente 

Uit de evaluatie met een aantal (groen-) ambtenaren komen de volgende punten naar voren: 

1. Het Buurtnetwerk is een mooie pilot geweest waarin we veel hebben geleerd over het op een 
nieuwe manier van werken in een buurt waarin we de verantwoording zoveel mogelijk leggen bij 
de inwoners.  

2. De interne communicatie binnen de gemeente tussen alle betrokkenen verdient veel meer 
aandacht; regelmatig goede afstemming is nodig. In het verleden heeft deze interne afstemming 
niet / te weinig plaatsgevonden. Er moet helderheid zijn waarvoor de ambtenaren 
verantwoordelijk zijn, waarvoor de aannemer verantwoordelijk is en wat het Buurtnetwerk / 
buurtbewoners doen 

3. De (verschillende) rollen van gemeente, aannemer en Buurtnetwerk moeten duidelijk worden. 
Het is moeilijk om met een aannemer te werken die ook als belangrijke partner binnen het 
project betrokken is. 

4. Het lastig werken is als je het proces het proces laat zonder al te veel sturing van de gemeente. 
Dit is een nieuwe manier van werken en vraag nieuwe vaardigheden van ambtenaren 

5. De vakafdeling vanuit de BAR wil graag bij het vervolg van het Buurtnetwerk worden betrokken 
om in deze nieuwe werkwijze met bewoners een rol te spelen. De vakafdeling heeft 
deskundigheid en kan bewoners daarin adviseren (bv over kostprijs van activiteiten) 

Conclusies 
  
Er is veel geleerd over het geven van verantwoordelijkheid aan inwoners, het oppakken van een 
andere rol door de gemeente en het aanpassen aan een continu veranderend leerproces. 
Evaluatie geeft ook aan dat een buurtnetwerk vanuit de buurt zelf moet ontstaan. Alleen op die 
manier blijft er voldoende draagvlak voor deze vorm van een organisatie binnen een buurt. 
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5.3  Aanbevelingen 

Bij de evaluatie is ook een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste daarvan zijn: 

 Begin ‘klein’ en sluit aan bij bestaande initiatieven 

 Houd het laagdrempelig en niet te formeel 

 Maak duidelijke afspraken en stel kaders op 

 Inwoners nemen het initiatief en bepalen het tempo 

 Zet ambassadeurs in om een initiatief voldoende draagvlak te geven  

 Betrek zoveel mogelijk partners, zoals scholen en woningbouwcoöperaties bij initiatieven 

 Zorg voor een vaste contactpersoon vanuit de gemeente 

 ‘Beloon’ initiatiefrijke inwoners, vooral in de beginfase. 

 Laat bezuinigingen/geldbesparing niet het doel zijn van de samenwerking met inwoners 
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6.0  Buurtnetwerk 2.0 
 
 
6.1 Hoe verder: ontwikkeling nieuwe vorm van een Buurtnetwerk 
 
Tijdens de externe evaluatie hebben de aanwezigen ook nagedacht over een nog te ontwikkelen 
vorm van het Buurtnetwerk Rhoon-Noord. 
Deze eventuele nieuwe vorm wordt gezien als netwerk organisatie naast een bewonersgroep.  
 
De gemeente geeft aan een belangrijke ondersteunde rol te willen spelen bij de verdere ontwikkeling 
van het BNW.  
 
Woonvisie ziet voor zichzelf een actieve rol bij deze doorontwikkeling.  
 
Ook Binder groenprojecten hoopt in de toekomst een stimulerende rol te kunnen vervullen bij de 
ontwikkeling van het BNW.  
 
Eén belangrijk onderdeel bij deze doorontwikkeling is de zorg voor elkaar in de wijk Rhoon-Noord. 
 
Een eerste schets van een “nieuw” Buurtnetwerk wordt getekend (en zal nog helemaal doordacht 

moeten worden)  

 

Eerste idee nieuwe Buurt -Netwerk Rhoon-Noord 
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6.2 Vereniging BNW Rhoon-noord 

Het BNW gaat in het najaar van 2015 aan de slag met het oprichten van de buurtnetwerk vereniging 
van de inwoners in Rhoon-Noord. Het budget van 2014 dat door het BNW ‘gespaart’ is willen zij 
graag inzetten als startkapitaal. Dit bedrag wordt gebruikt voor de toekomstige uitgaven om de 
sociale cohesie in de buurt te verbeteren. Zij denken zelf aan: 
•             Bloembakkenactie 
•             Opschoondag in maart , in samenwerking met Buurtpreventie 
•             Wijkschouwen, (5 maal per jaar ) 
•             Opschoonmiddag in oktober, in samenwerking met Buurtpreventie 
•             Bloembollen voor 2015 
•             Kerstbomenactie 
•             Handgeld voor bloemen, etc. 
•             Zorg & Welzijn activiteiten 
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