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Betreft: Evaluatie programma Gebiedsgerichte aanpak 2018 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Het programma Gebiedsgerichte aanpak is erop gericht om lopende ontwikkelingen zoals nieuw 

perspectief in de openbare ruimte en sociale innovatie in een meer integrale aanpak in drie gebieden 

uit te werken en daarbij te experimenteren met nieuwe vormen van bewonersparticipatie. Het 

bewonersnetwerk komt daarmee in beeld en kan vervolgens duurzaam worden geborgd in het 

wijkgericht werken. De ervaringen van het eerste jaar zijn geëvalueerd en in beeld gebracht en het 

uitvoeringsplan (bijlage) voor de eerste drie gebieden vastgesteld. In deze raadsinformatiebrief 

beschrijven we hoe we, met de ervaringen van het eerste jaar, in de volgende vier gebieden aan de 

slag gaan. Daarnaast zijn nieuwe uitgangspunten voor het wijkgericht werken geformuleerd (zie 

bijlage). 
 
Proces 

Voor alle drie de buurten zijn, voordat we de buurten ingingen, data verzameld om een vorm van 

bewonersparticipatie te kiezen die past bij de buurt. Op verschillende manieren is vervolgens 

opgehaald wat er speelt en leeft op alle gebieden: de openbare ruimte, veiligheid, welzijn, sociale 

netwerken en sociale cohesie. De ‘oogst’ uit de buurten is naast de analyse van de gemeente en 
maatschappelijke partners gelegd en is in het uitvoeringsplan vorm gegeven.  

 
Vorm bewonersparticipatie 
 

Visbuurt 
In de Visbuurt hebben we gekozen voor co-creatie, waarin gelijkwaardigheid van professionals van 
maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bewoners uitgangspunt is. Op deze manier wilden we 
inzicht krijgen in de mechanismes en patronen in de samenwerking in de buurt. Vragen waar we bij stil 
hebben gestaan zijn:  Hoe kom je werkend vanuit gelijkwaardigheid tot besluiten over wat moet gebeuren?  Hoe benutten we samenwerkingsgerichte energie in de buurt en wat als die niet ontstaat? 
Bewoners, ambtenaren en professionals hebben ieder vanuit eigen perspectief een “startfoto” 
gemaakt van de buurt. De data en de beelden zijn vervolgens gedeeld en samen geïnterpreteerd. Er 
kwam zo een agenda, op basis waarvan coalities gesloten werden voor gedeeld eigenaarschap van 
de plannen en acties.  
 
Schout- en Schepenenbuurt 
In de Schout- en Schepenenbuurt is in de bewonersparticipatie aansluiting gezocht bij de bestaande 
overlegstructuur waarin de bewonerbelangenvereniging Samen Sterker en de gebiedsmanager een 
belangrijke rol speelden. Daarnaast zijn er huiskamergesprekken met bewoners gevoerd onder leiding 
van de gebiedsmanager. Een set met vragen was leidraad maar niet leidend in de gesprekken. De 
gesprekken gingen over de beleving van de bewoners bij de fysieke ruimte en het welzijn van de 
bewoners en over hoe landelijke trends als klimaat en duurzaamheid doorwerken in een buurt als 
deze. Alle opgehaalde informatie gaf richting aan het uitvoeringsplan.  
 
Kruiszwin 
In Kruiszwin is gekozen voor een zoveel mogelijk één op één benadering van de bewoners. De buurt 
is in zes deelgebieden (hofjes) verdeeld. In elk gebied werden op een avond van 17 tot 19 uur de 
bewoners in de gelegenheid gesteld om naar een centrale plek te komen. Daar stonden medewerkers 
van de gemeente om het gesprek aan te gaan met vier vragen als leidraad. Hier werd niets gebracht, 
maar alleen opgehaald.  Van te voren heeft ieder huishouden een flyer met uitleg gekregen. Een dag 
voor de avond heeft ieder huishouden ook een cheque van € 25 gekregen. M.b.v. deze cheque 
werden bewoners uitgedaagd samen iets te bedenken voor hun buurt, wijk. Tijdens een 
bewonersavond zijn vervolgens de bewoners geconfronteerd met wat hun ideeën en wensen 
betekenen als ze ruimtelijk vertaald worden. Voor de bewoners werden de soms tegengestelde 
belangen goed zichtbaar. In het uitvoeringsplan zijn de resterende keuzes vervolgens door de 
gemeente gemaakt. 
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Wat leverde het op aan inzichten? 
 
Gedeelde problemen 

In de drie buurten kwamen als oogst uit verschillend ingerichte processen de volgende ervaringen het 
meest prominent naar voren:  

1. Auto’s en busjes die buiten de daarvoor gecreëerde ruimte worden geparkeerd. 
2. Het te vaak niet kunnen vinden van een parkeerplek voor de eigen auto nabij de eigen 

woning. 
3. Groen in de directe woonomgeving wordt gewaardeerd maar ook ervaren als niet goed 

onderhouden en vervuild door zwerfafval. 
4. Hondenpoep op straten, trottoirs en speelplekken.  

Het zijn knelpunten die niet uniek zijn en die we ook in andere buurten van Den Helder zullen 
terugvinden. Er ontstaat ruimte om over de gebied specifieke knelpunten te spreken als vooraf de 
erkenning van deze knelpunten er is en de omvang van deze knelpunten objectief wordt gemeten 
(parkeerdrukmeting ’s nachts). In het uitvoeringsplan wordt dit voor deze drie gebieden uitgewerkt.  
Overlegstructuren 
Een buurtvertegenwoordiging biedt een schat aan informatie en is belangrijke gesprekspartner in het 
vinden van oplossingen. Een bestaande overlegstructuur in een buurt of wijk kan echter ook als 
knellend worden ervaren, wanneer bewoners zich niet voldoende vertegenwoordigd voelen of van 
mening zijn dat tegengestelde belangen of inzichten onvoldoende voor het voetlicht komen. In het  
traject in de Visbuurt waar vooral stichting wijkbelang Stad binnen de Linie en belangenvereniging 
Visbuurt het bewonersbelang vertegenwoordigen, kwam door het gesprek met  bewoners en 
professionals naar voren dat bewoners een zichtbaar gemeentelijk aanspreekpunt in de buurt 
waarderen om individuele signalen en zorgen direct en zonder tussenpersoon te kunnen adresseren. 
Bewonersparticipatie zonder tussenkomst van bewonersorganisaties geeft bewoners de ruimte om de 
eigen visie voor het voetlicht te brengen. Hoe meer het onderwerp betrekking heeft op de direct nabije 
woon- en leefomgeving des te meer wordt dit gewaardeerd.   
 
Samenwerkende instanties 
De maatschappelijke organisaties waardeerden de werkwijze in de Visbuurt. Men onderkende dat in 
de buurt veel naast elkaar wordt gewerkt en te weinig met elkaar. Het voornemen werd geuit om 
gezamenlijk een plan van aanpak uit te werken om de zichtbaarheid in de buurt en de bereikbaarheid 
voor bewoners te vergroten. Desalniettemin blijkt dat deze samenwerkingsbehoefte geen verdere 
invulling heeft gekregen. Men verwacht hier toch een regierol van de gemeente. 
 
Bereik 

Over het bereik van de bewoners kan worden gezegd dat de 1
e
 participatieronde in Kruiszwin een 

mooie opkomst liet zien van 33%. Het letterlijk in het zicht van de bewoners staan heeft effect. De 2
e
 

participatieronde, waarin we verslag deden van wat was opgehaald, de initiatieven van bewoners 

deelden en samen boven een plattegrond naar oplossingen zochten, was minder druk bezocht. Zo’n 
30 bewoners waren actief in deze ronde. 
In de Visbuurt hebben aan de start van het traject ruim 130 buurtbewoners een enquête ingevuld en 
zijn er circa 70 interviews gehouden. Ook ambtenaren en organisaties hebben vragenlijsten beant-
woord en zijn samen gekomen om in beeld te brengen wat ze al weten van en over de Visbuurt. De 
daarna gehouden bijeenkomsten die moesten leiden tot coalities van bewoners met of zonder 
organisaties of gemeente hadden een teleurstellende opkomst van bewoners. Een initiatief, het terras 
bij de Maranathakerk, heeft tot resultaat gereikt. Relatief veel (financiële) steun van de gemeente was 
nodig om tot een resultaat te komen. Hoewel diverse bewoners veel inzet gepleegd hebben in het 
traject, bleek co-creatie een brug te ver. Een aantal bewoners gaf ook aan dat de wetenschap dat 
deelname in een coalitie veel tijd zou vergen, de opkomst bij bijeenkomsten negatief beïnvloedt. Dit 
blijkt ook uit het feit dat men wel bereid was om enquêtes in te vullen en ook de buurtbarbeque een 
goede opkomst kende. 

De participatie in de Schout- en Schepenenbuurt verliep langs meerdere lijnen. Zo is er intensief 

gewerkt aan ‘Operatie steenbreek’, heeft de belangenvereniging een eigen enquête gehouden over – 

voornamelijk - verkeersveiligheid en is vanuit het wijkplatform De Schooten samen met de 

gebiedsmanager in een werkgroep geïnventariseerd wat de aandachtspunten zijn voor deze wijk. In 

huiskamergesprekken en tijdens de Burendag, 22 september 2018, is getoetst of het beeld vanuit de 

inventarisatie juist is. 
 
Wijkgericht werken  
Een goed gesprek over de sociale vraagstukken in de buurt vergt een goede voorbereiding en 
vraagstelling. Het is een onderwerp waarover men niet altijd gemakkelijk praat. Dit vergt meer 
zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurten. 
Bewoners en samenwerkingspartners hechten grote waarde aan een vast gezicht in de buurt en/of 
wijk. De wijkmanager is niet altijd degene die het antwoord weer terug hoeft te brengen en hij/zij moet 
acties zeker niet (allemaal) zelf oppakken maar heeft wel het overzicht. Bewoners en instanties 
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hechten aan een duidelijk antwoord. Zij menen dat de gemeente soms te lang wacht met antwoorden: 
“nee” is ook een antwoord. De ervaringen in het eerste jaar en het coalitieakkoord hebben scherper in 
beeld gebracht in welke richting het wijkgericht werken zich gaat ontwikkelen. In de bijgevoegde notitie 
is de richting beschreven waarin het wijkgericht werken zich ontwikkelt.  
 
 
Wat pakken we op? 
 
Uitvoeringsplan 
Wat wordt uitgevoerd per buurt staat weergegeven in bijgevoegd uitvoeringsplan met daarin ook de 
financiële paragraaf. Niet alle wensen konden worden uitgevoerd. In prioriteit is voorrang gegeven aan 
achterstallig onderhoud met kansen die daaraan gekoppeld konden worden, quick wins en 
maatregelen die op breed draagvlak konden rekenen. 
 
Buurtoverstijgende punten 
Levensloopbestendig wonen kwam als aandachtspunt uit Schout- en Schepenenbuurt vanuit de 
huurders. Hierover maken we prestatieafspraken met Woningstichting Den Helder. In de andere 
buurten kwam dit minder aan de orde want de woningen zijn hier relatief vaker particulier bezit. Het is 
echter een aandachtspunt dat meegenomen wordt in de afweging omtrent woonleningen die het 
langer (zelfstandig) thuis wonen mogelijk maken. 
 
Onderhoud groen 
De bewoners hebben een andere verwachting van het onderhoudsniveau van het groen. Het 
vastgestelde onderhoudsniveau is lager. Door aan de voorkant van het proces in de buurten hierover 
meer toe te lichten, voorkomen we dat in volgende buurten teleurstelling ontstaat dat een wens niet 
wordt opgepakt. Zwerfafval tussen het groen kan door gerichte acties aan de voorkant het bewustzijn 
in de buurt vergroten, dat gedrag een belangrijke factor is in kwaliteitsbeleving.  
 
Zwerfafval 
Zwerfafval zorgt overal in de stad voor ergernis van bewoners. In artikelen in de media wordt 
regelmatig een oproep gedaan om afval op de juiste manier aan te bieden. Ook zijn er acties om 
zwerfafval te verzamelen. Zwerfafval kan ook gemeld worden via de app Makkelijk Melden en wordt 
dan zo snel mogelijk weggehaald. In volgende gebieden willen wij hier in het participatieproces 
aandacht aan geven. 
 
Parkeren 
Parkeren en het oplossen van parkeerproblemen zijn maatwerk. Er bestaat daarom geen standaard 
oplossing die in elke buurt kan worden toegepast. We gaan een beleidsregel vaststellen waarmee we 
de aanvaardbare norm voor parkeerdruk neerleggen. Van daaruit wegen we de belangen tussen 
groen en parkeren langs de toegangswegen/ aan de randen van de buurten. In de gebiedsgerichte 
aanpak beperken we ons tot maatwerkoplossingen per straatje. 
 
Hondenpoep 
Hondenpoep op straat en in het groen is voor velen een ergernis. Feit is dat een paar mensen/honden 
in een buurt voor veel overlast kunnen zorgen. De spelregels zijn duidelijk. Er zijn gebieden die 
verboden zijn voor honden en gebieden waar honden aangelijnd moeten zijn en de poep moet worden 
opgeruimd. In alle woonbuurten geldt dit regime. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van 
overlast ligt bij de hondenbezitters. Deze groep direct benaderen met gerichte informatie is op dit 
moment geen optie omdat met het afschaffen van de hondenbelasting de doelgroep niet meer in 
beeld is. 
 
Welk vraagstuk centraal in de volgende buurten? 

 

De keuze van de volgende buurten is 24 september 2018 door de gemeenteraad gemaakt. Voor de 

keuze is informatie informatie uit allerlei bronnen bepalend geweest. Bij de inzet in de gekozen 

buurten geven we extra aandacht aan de onderwerpen waarop de buurten lager dan gemiddeld 

scoren. In de figuren is dit nader weergegeven. Ook ggdhn.buurtmonitor.nl en leefbarometer.nl geven 

u onderliggende informatie bij de keuze. 

 

Kruiszwin 

In Kruiszwin 3,4 en 5 starten we vanuit de ervaringen in Kruiszwin 1&2. De buurten lijken immers op 

elkaar en hebben vergelijkbare knelpunten. Het achterstallig onderhoud wegwerken is een speerpunt 

uit het coalitieakkoord. Meer dan in Kruiszwin 1&2 zullen we in deze buurt het sociale netwerk 

verkennen. De kengetallen van de buurt rechtvaardigen het accent op de buitenruimte. 

 

Oostslootbuurt 
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Prominent in de Oostslootbuurt ligt de Koningstraat. Met 115 misdrijven per 1000 inwoners (Den 

Helder 46) is veiligheid een aandachtspunt in deze buurt. In deze buurt ligt ook een opgave in het 

achterstallig onderhoud, maar de aanpak daarvan moet goed worden afgestemd op de 

leefbaarheidsmaatregelen in het kader van de stedelijke vernieuwing.  

 In het raadsvoorstel met betrekking tot de Koningstraat komen we hier dan ook nader op terug. 

 

Zuiderzeebuurt 

In de Zuiderzeebuurt is van achterstallig onderhoud geen sprake. De openbare ruimte is hier enkele 

jaren terug door Woningstichting Den Helder en Zeestad CV/BV opgeknapt. De diversiteit aan 

culturen, het gemiddeld lage inkomen per inwoner en het hoge aantal bijstandsuitkeringen maken het 

wenselijk om juist het sociaal functioneren van de buurt te onderzoeken. Met 82 misdrijven per 1000 

inwoners (heel Den Helder 46) is ook de veiligheid een aandachtspunt. Vraag is welke rol het 

Wijkcentrum voor het sociale netwerk van de buurt kan hebben. Met 3,3% inwoners van 75 jaar en 

ouder is het overigens ook een relatief jonge buurt. 
 
Landmetersbuurt  
In de Landmetersbuurt wonen relatief veel inwoners van 75 jaar en ouder (12,4% ten opzichte van 9% 
in heel Den Helder). In deze buurt willen we vooral door middel van huiskamergesprekken het sociale 
netwerk in beeld brengen. Daarnaast doen we waar nodig aanpassingen in de openbare ruimte om de 
routes naar voorzieningen te verbeteren.  
 
Den Helder, 18 december 2018. 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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Samenvatting Uitvoeringsplan gebieden 2018 

 

De voorbereidings- en participatiekosten bedroegen in 2018 € 250.000,--. 
Ten behoeve van overige VAT-kosten reserveren we € 150.000,--- 
 

Voor de drie gebieden worden de in het programma voor achterstallig onderhoud gereserveerde 

middelen alsvolgt besteed: 

Visbuurt :   € 185.000 

Bestraten Stakman Bossestraat, Hartestraat, Jonkerstraat 

Kruiszwin:    € 121.000 

armaturen en onderhoud asfalt toegangsweg 

Schout- en Schepenenbuurt  € 340.000 

armaturen en bestrating Van Egmondstraat, Van Alckemade straat, Pieter Janssoonstraat en Graaf 

Willem II straat 

 

Voor de drie gebieden worden voor riool gereserveerde/beschikbare middelen als volgt besteed:  

Visbuurt :   €   60.000 

Stakman Bossestraat 

Kruiszwin:    €   85.000 

Kruiszwin 21 

Schout- en Schepenenbuurt  € 310.000  

Van Egmondstraat, Van Alckemade straat, Pieter Janssoonstraat en Graaf Willem II straat 

 

Voor het project Hart van de Visbuurt (toekomst Maranathakerk, ontwikkeling Viskom en de openbare 

ruimte er omheen) reserveren we € 300.000 

 

Daarnaast is uit onderhoud Openbaar Groen (programma 2)  in 2018 € 100.000 extra beschikbaar 
voor groenbeheer: 

Kruiszwin: 

Groen op plekken waar fout geparkeerd wordt € 20.000 

Visbuurt: 

Vergroening straten op basis van participatie € 20.000 

Schout-en Schepenenbuurt: 

verbetering groenvakken en –veldjes   € 60.000 

 

Naar verwachting wordt er vanuit de provincie in 2019 wederom een tenderregeling op basis van de 

uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur Noord-Holland (BDU) uitgeschreven. Uitgaande van de 

criteria van 2018 is er rekening te houden met een kans voor € 350.000 subsidie voor maatregelen in 

Kruiszwin en Schout- en Schepenenbuurt (30km gebied inrichten). Deze maatregelen vergen wel 50% 

cofinanciering vanuit de gemeente. Vanuit programma 2 (openbare ruimte) worden hiervoor  extra 

middelen € 300.000 beschikbaar gesteld. Vanuit het programma gebiedsgerichte aanpak reserveren 

we € 50.000 voor deze maatregelen die vanuit veiligheid gewenst is, maar ook kansen bieden voor 
maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid.  

Kruiszwin 30 km inrichting toegangsweg     € 300.000 

Schout- en Schepenenbuurt herinrichting straten 30 km /duurzaam/klimaat € 400.000 

 

Voor de volgende maatregelen is totaal € 504.000 beschikbaar: 
Schout-en Schepenenbuurt extra parkeervak Joh. Brincostraat   €  15.000 

Kruiszwin herstraten hofjes 11, 12 13 en 21     € 275.000 

Realiseren speelaanleidingen Kruiszwin      €   50.000 

Parkeermogelijkheden        € 150.000 

 

 

 

 

 



 

  Raadsinformatiebrief ¥ Pagina 6 van 8 

 

 

 
 

 



 

  Raadsinformatiebrief ¥ Pagina 7 van 8 

 

 
 

 



 

  Raadsinformatiebrief ¥ Pagina 8 van 8 

 

 

 


