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Voorwoord
Wij zijn Toon Savelkoul en Bob van der Sijde, afstuderend studenten HAS Hogeschool te ’sHertogenbosch. Hier volgen we beiden de opleiding Management van de Leefomgeving met als
studierichting Tuin- & Landschapsmanagement.
In het kader van ons afstuderen hebben we, met gepaste trots, onze ‘bedrijfsopdracht’ mogen
volbrengen bij gemeente ’s-Hertogenbosch. We hebben onderzoek gedaan naar de wijze waarop
wijken (binnen ’s-Hertogenbosch) succesvol gevitaliseerd kunnen worden. Voorliggend rapport is het
eindproduct van ons onderzoek. Bij dit product hoort een losse infographic. In deze infographic
wordt een geoptimaliseerd stappenplan omtrent vitaliseringsprojecten weergegeven.
Graag willen we onze opdrachtgever, gemeente ’s-Hertogenbosch vertegenwoordigd door Jan
Winter, hartelijk bedanken. Daarnaast spreken we een woord van dank uit aan alle mensen die ons
hebben geholpen door middel van interviews. Tevens bedanken we Rob van Roosmalen die de
acquisitie rondom onze bedrijfsopdracht voor zijn rekening heeft genomen. Tenslotte een woord van
dank aan Paul van der Donk en Caroline de Feijter die ons hebben begeleid bij de bedrijfsopdracht.
Toon Savelkoul & Bob van der Sijde
Juli 2017
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Samenvatting
Het uitgevoerd onderzoek, waarvan dit rapport het eindresultaat is, heeft betrekking op het vitaliseren
van wijken binnen gemeente ’s-Hertogenbosch. Momenteel is gemeente ’s-Hertogenbosch bezig met het
vitaliseren van woonbuurt Sparrenburg. De openbare ruimte in deze typische bloemkoolwijk is aan het
einde van de technische levensduur. In samenwerking met Wijkraad Sparrenburg verloopt de vitalisering
zo succesvol dat gemeente ‘s-Hertogenbosch een ‘blauwdruk’ van de werkwijze wilt ontwikkelen. Door
middel van literatuuronderzoek en gesprekken met experts uit het werkveld, wordt antwoord gegeven op
de hoofdvraag:
‘Hoe kan de gehanteerde werkwijze bij de succesvolle vitalisering van buurt Sparrenburg, leiden tot een
stappenplan voor de aanstaande vitaliseringen in wijken uit de jaren 80 en 90, binnen gemeente
‘s-Hertogenbosch?’
Gemeente ’s-Hertogenbosch verstaat onder het succesvol vitaliseren van de openbare ruimte, het op
integrale wijze verbeteren van zowel de functionele als technische openbare ruimte. Deze verbeteringen
worden gedaan, wanneer de veiligheid in het geding is en de absolute ondergrens voor het beheer en
onderhoud bereikt is. Via een afwegingskader worden deze vitaliseringsopgaven (wijken om te vitaliseren)
geprioriteerd. Dit gebeurt in de eerste plaats op basis van technische risico’s. Wanneer op dat moment
twee wijken een gelijkwaardig risico hebben, wordt de wijk, welke meer bijdraagt aan bestuurlijke- en of
maatschappelijke aspecten, hoger geprioriteerd. Onder deze bestuurlijke- en of maatschappelijke
aspecten vallen de vijf ambities (maatschappelijke opgaven) van ’s-Hertogenbosch. Deze ambities bestaan
uit: de actieve stad, de natuurlijke stad, de cultuurhistorische stad, de economische stad, de vitale stad en
de leefbare woonstad. De vijf ambities zijn vastgesteld om op lange termijn wijk overstijgende
doelstellingen te kunnen behalen. Deze ambities komen bij vitaliseringsprojecten terug in de
prioriteringsafweging, maar worden vervolgens niet gebruikt bij het realiseren van de
vitaliseringsprojecten. Wanneer gemeente ’s-Hertogenbosch op lange termijn doelen wilt behalen, dienen
de ambities niet enkel gebruikt te worden bij de prioritering van vitaliseringsprojecten, maar dienen deze
ambities daadwerkelijk gerealiseerd te worden in vitaliseringsprojecten. Om stadsbreed inzichtelijk te
krijgen waar de gestelde ambities optimaal geïmplementeerd kunnen worden, dient een kansenkaart van
ambities op stadsniveau te worden opgesteld. Hiervoor dient eerst de huidige staat van de stad
geanalyseerd te worden, dit kan aan de hand van de DESTEP-analyse.
Er is gebleken dat gemeente ’s-Hertogenbosch het succes van de openbare ruimte meet aan drie
verschillende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit betekent dat een vitaliseringsproject succesvol is,
als hij voldoet aan de drie KPI’s. De KPI’s van gemeente ’s-Hertogenbosch bestaan uit het
klanttevredenheidsonderzoek, de wijk- en buurtmonitor en de Bossche basiskwaliteit. De huidige toetsing
van gemeente ’s-Hertogenbosch houdt hierbij geen rekening met de vijf ambities van de stad. Hierbij richt
de toetsing en dus ook het succes van de openbare ruimte, zich op bewonerstevredenheid op korte
termijn en niet op het behalen van wijk overstijgende doelen van ’s-Hertogenbosch op lange termijn. Om
deze ambities op lange termijn te toetsen, is het essentieel om aan de hand van de kansenkaart een
nulmeting van deze ambities op te stellen. Wanneer de vitalisering van de wijk is uitgevoerd, kan getoetst
worden of de gestelde ambities behaald zijn. Uiteindelijk kunnen de budgetten van gemeente ’sHertogenbosch toegekend worden op basis van de ambities van de stad, waardoor extra gestuurd kan
worden op het behalen van de ambities.
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Doordat met name de bewonerstevredenheid in buurt Sparrenburg geleid heeft tot een succesvolle
vitalisering, is onderzocht waar deze bewonerstevredenheid vandaan kwam. Uit onderzoek is gebleken
dat wijkraad Sparrenburg een positieve bijdrage heeft gehad in de vitalisering van buurt Sparrenburg.
Deze samenwerking resulteert in een verhoogde burgerbetrokkenheid tijdens de vitaliseringsopgave.
Daarnaast zijn in het onderzoek nog andere succesfactoren naar boven gekomen, waaronder
kleinschaligheid in de aanpak van een te vitaliseren gebied, snelheid van het vitaliseringsproces en het
creëren van het ‘ons’ gevoel in de buurt. Tijdens het vitaliseren van buurt Sparrenburg is de werkwijze van
gemeente ’s-Hertogenbosch succesvol verlopen. Toch kan de werkwijze van buurt Sparrenburg niet een
op een worden geïmplementeerd in andere wijken. Dit komt doordat het sociaal milieu van de bewoners
sterk wisselend kan zijn per buurt. Het is van belang dat de organisatie, betreffende het betrekken van
burgers, afgestemd wordt op het sociaal milieu binnen een buurt. Om optimale burgerbetrokkenheid te
stimuleren, wordt geadviseerd een analyse van sociale milieus uit te (laten) voeren (zoals bijvoorbeeld het
Mentality model van Motivaction). Wanneer de sociale milieus vervolgens omgezet worden naar
burgerschapsstijlen, wordt duidelijk hoe de verschillende sociale milieus het effectiefst benaderd kunnen
worden.
In het onderzoek is duidelijk geworden, op welke manier gemeente ’s-Hertogenbosch andere, aan
Sparrenburg gelijkwaardige wijken succesvol kan vitaliseren. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn:
-

Hanteer een kansenkaart van ambities op stadsniveau.

-

Toets op het behalen van ambities en bewonerstevredenheid op lange termijn.

-

Ken budgetten toe op basis van de ambities.

-

Maak gebruik van burgerschapsstijlen om burgers te betrekken bij vitaliseringsopgaven.

Door de vernieuwde werkwijze ‘De weg naar het succesvol vitaliseren van wijken in ’sHertogenbosch’ te gebruiken (weergegeven als infographic) en bovenstaande aanbevelingen over te
nemen, zal gemeente ’s-Hertogenbosch in staat zijn is de vitaliseringsprojecten nader te
optimaliseren.
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van het project nader toegelicht aan de hand van de
onderdelen aanleiding, probleemstelling en doelstelling. Vervolgens wordt ook informatie
weergegeven over de onderzoeksvragen en de leeswijzer van voorliggend rapport.

1.1 Aanleiding
Momenteel voert gemeente ’s-Hertogenbosch een vitaliseringsproject uit in woonbuurt Sparrenburg.
De openbare ruimte in deze typische bloemkoolwijk is aan het einde van de technische levensduur.
De eerste buurten in Sparrenburg zijn, met behulp van Wijkraad Sparrenburg, succesvol
gevitaliseerd. De wijkraad wordt gevoed door de input van zogenaamde buurtambassadeurs. Deze
buurtambassadeurs vertegenwoordigen ieder een hofje uit de buurt. Door deze opzet voelen zowel
de buurtambassadeurs als alle bewoners zich erg betrokken bij de vitalisering.
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de komende jaren veel vitaliseringsprojecten gepland staan. Dit
komt doordat veel openbare ruimte (‘kapitaalgoederen’) op leeftijd begint te raken en vraagt om
vernieuwing. Met deze veroudering wordt gedoeld op oude inrichting, versleten / kapotte inrichting
of onveilige gebieden. Daarnaast spelen ook veranderende maatschappelijke wensen en de groei van
de stad een rol hierbij.
De vitalisering van de eerste buurten in Sparrenburg verliep dermate succesvol dat gemeente
’s-Hertogenbosch graag een ‘blauwdruk’ (stappenplan) wil hebben van het doorlopen proces. Dit
stappenplan kan de komende jaren goed toegepast worden bij de vitaliseringsprojecten.
(Stax, 2017) (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

1.2 Probleem- en doelstelling
Doordat gemeente ’s-Hertogenbosch niet heeft vastgelegd wat de succesfactoren zijn bij het
vitaliseringsproject in Sparrenburg, is het moeilijk om dit vitaliseringsproject ook bij andere buurten
te implementeren. Het doel is opzoek gaan naar de succesfactoren van de gehanteerde werkwijze in
Sparrenburg, om deze vervolgens te kunnen implementeren bij toekomstige vitaliseringsopgaven.

1.3 Vraagstelling
Er wordt gewerkt aan de hand van een hoofdvraag met bijbehorende deelvragen, deze worden
onderstaand toegelicht.
‘Hoe kan de gehanteerde werkwijze bij de succesvolle vitalisering van buurt Sparrenburg, leiden tot
een stappenplan voor de aanstaande vitaliseringen in wijken uit de jaren 80 en 90, binnen gemeente
‘s-Hertogenbosch?’
Deelvragen
1. Hoe definieert gemeente ’s-Hertogenbosch een vitalisering van een wijk als succesvol?
2. Hoe functioneert Wijkraad Sparrenburg?
3. Hoe is het gemeentelijk houderschap van de openbare ruimte georganiseerd?
4. Wat zijn de succesfactoren bij de vitalisering van Sparrenburg?
5. Op welke manier kan gemeente ‘s-Hertogenbosch, de succesfactoren van Sparrenburg,
implementeren bij de vitalisering van gelijkwaardige wijken in gemeente ‘s-Hertogenbosch?
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de methodiekbeschrijving weergegeven. Hierin wordt beschreven welke ‘weg
bewandeld’ is gedurende het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de inventarisatie van
Sparrenburg weergegeven waardoor een beter beeld van de casuswijk geschept wordt. In hoofdstuk
4 staat het strategisch proces rondom vitalisering in ’s-Hertogenbosch centraal. Het succes van de
vitalisering in wijk Sparrenburg is te linken aan de hoge burgerbetrokkenheid en burgertevredenheid,
in hoofdstuk 5 wordt beschreven op welke wijze de werkwijze in Sparrenburg hiertoe heeft geleid.
Het advies wordt, aan de hand van de eerdere hoofdstukken, weergegeven in hoofdstuk 6. Dit advies
heeft betrekking op het optimaliseren van het gehele vitaliseringsproces in gemeente ’sHertogenbosch, waarvoor een geoptimaliseerd stappenplan is opgesteld. In hoofdstuk 7 worden de
conclusies en aanbevelingen beschreven, gevolgd door de discussie en evaluatie in hoofdstuk 8.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 het geoptimaliseerd stappenplan geïmplementeerd op de Bossche
woonwijk Maaspoort.
Dit rapport kent twee bijlagen; bijlage 1 heeft betrekking op budgetten en bijlage 2 heeft betrekking
op het vitaliseringsproces van Wijkraad Sparrenburg. Daarnaast hoort bij dit rapport een losse
infographic, waarin de weg staat omschreven naar het succesvol vitaliseren van wijken.
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2. Methodiekbeschrijving
Om inzichtelijk te maken welke stappen zijn doorlopen, gedurende de uitvoering van het onderzoek,
wordt onderstaand de gehanteerde werkwijze, per hoofdstuk, nader toegelicht.
Sparrenburg
Om de succesfactoren van de vitalisering in Sparrenburg te kunnen bepalen, is van belang vooraf in
kaart te brengen op welke manier Sparrenburg zowel fysiek als sociaal opgebouwd is.
Dit is de reden dat, door middel van deskresearch, is onderzocht hoe de wijk geografisch is gelegen,
hoe de wijk is ontstaan, welke bebouwingsstructuur aanwezig is en hoe de wijk fysiek is opgebouwd.
Ook heeft een ongestructureerd interview plaatsgevonden met de voorzitter van Wijkraad
Sparrenburg om bovengenoemde gegevens te verzamelen. Vervolgens is aan de hand van
demografische gegevens en het buurtonderzoek onderzocht wat voor soort mensen er wonen in
Sparrenburg en welke positieve en negatieve aspecten er op sociaal niveau in de wijk spelen.
Strategie vitalisering in gemeente ’s-Hertogenbosch
Het proces rondom vitalisering van gemeente ’s-Hertogenbosch is onderzocht aan de hand van
deskresearch naar het gemeentelijk jaarverslag 2015, de gemeentelijke begroting 2017 en het
Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016 – 2025. Daarnaast zijn verschillende, zowel
gestructureerde als ongestructureerde, interviews gehouden met de projectleider vitalisering en de
programmaleider vitalisering.
In het hoofdstuk wordt duidelijk in beeld gebracht wat de ambities van de stad zijn, wat vitalisering in
de ogen van gemeente ’s-Hertogenbosch inhoudt, op welke manier de vitaliseringsprojecten
afgewogen worden, welke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) toegepast worden en op welke
manier ’s-Hertogenbosch in de toekomst om wil gaan met het vitaliseren van de wijken. In dit
hoofdstuk is informatie opgenomen met betrekking tot deelvraag 1, 2 en 3.
Burgerbetrokkenheid bij vitaliseringsprojecten
Aan de hand van deskresearch via de website van Wijkraad Sparrenburg en zowel gestructureerde
als ongestructureerde interviews, is de oorsprong en huidige organisatiestructuur van Wijkraad
Sparrenburg onderzocht waarbij ook de succesfactoren weergegeven worden. Vervolgens is door
middel van, wederom zowel gestructureerde als ongestructureerde, interviews het
vitaliseringsproces in samenwerking met Wijkraad Sparrenburg beschreven. De kritieke punten in het
vitaliseringsproces van Sparrenburg worden weergegeven, welke bepaald zijn door analyses en
gestructureerde interviews met medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In dit hoofdstuk is
informatie opgenomen met betrekking tot deelvraag 4.
Optimaliseren van het vitaliseringsproces
In dit hoofdstuk is aan de hand van de voorliggende hoofstukken een advies uitgebracht door middel
van een geoptimaliseerd stappenplan voor vitaliseringsprojecten in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is
via deskresearch en een gestructureerd interview met Jos Gadet (stadsgeograaf bij gemeente
Amsterdam), onderzoek gedaan naar het sociaal milieu / de burgerschapsstijl van bewoners in
wijken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een stroomschema om richtinggevende informatie te kunnen
bepalen over het sociaal milieu / de burgerschapsstijl. Vervolgens is de koppeling gelegd tussen het
sociaal milieu en de vitaliseringsprojecten. Uiteindelijk wordt in dit hoofdstuk het geoptimaliseerd
stappenplan weergegeven. In dit hoofdstuk is informatie opgenomen met betrekking tot deelvraag 5.
Conclusie & aanbevelingen
In dit hoofdstuk is aan de hand van de voorliggende hoofdstukken een conclusie opgesteld waarbij
het antwoord op de hoofdvraag gegeven wordt.
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Discussie & evaluatie
In dit hoofdstuk is teruggeblikt op het onderzoek waarbij kritische delen van het onderzoek ter
discussie worden gesteld. Daarnaast wordt ook een persoonlijke evaluatie weergegeven in dit
hoofdstuk.
Implementatiewijk Maaspoort
Het advies wordt in het laatste hoofdstuk geïmplementeerd op de Italiaanse buurt, gelegen in
Maaspoort. Hierbij wordt het geoptimaliseerd stappenplan geïmplementeerd op de Bossche
woonbuurt, de Italiaanse buurt. In dit hoofdstuk is informatie opgenomen met betrekking tot
deelvraag 5.
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3. Sparrenburg
Sparrenburg is de buurt welke binnen het project als casusbuurt centraal staat. Zoals eerder
beschreven is gemeente ’s-Hertogenbosch in Sparrenburg een, tot nu toe succesvolle, vitalisering aan
het uitvoeren. Hierbij is niet vastgelegd wat de succesfactoren hiervan zijn. In voorliggend hoofdstuk
wordt de fysieke en sociale opbouw van casusbuurt Sparrenburg overzichtelijk weergegeven.

3.1 Ligging van Sparrenburg
Sparrenburg is gelegen in de stad ’s-Hertogenbosch. Deze stad is de hoofdstad van de provincie
Noord – Brabant. Binnen de stad ’s-Hertogenbosch maakt Sparrenburg deel uit van wijk Rosmalen.
Sparrenburg ligt ten noorden van de Oude Baan, ten oosten van de Deken van Roestellaan, ten
zuiden van de spoorlijn en ten westen van de bossen en het buitengebied van Rosmalen. In figuur 1
worden de wijken in ’s-Hertogenbosch weergegeven. De donkerblauwe wijk betreft Rosmalen.
Sparrenburg ligt in Rosmalen-Zuid, samen met Molenhoek en Maliskamp-Oost. De zwarte punt geeft
het centrum van Sparrenburg aan. In figuur 2 wordt Rosmalen weergegeven met, in donkerblauw,
Sparrenburg. Het bovenste witvlak is Molenhoek, het witvlak onderaan betreft Maliskamp-Oost. De
zwarte punt geeft het centrum van Rosmalen aan. (ruimtelijke plannen 's-Hertogenbosch, 2016)

Figuur 1: wijken in ’s-Hertogenbosch
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

figuur 2: Rosmalen
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
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3.2 Ontstaansgeschiedenis en bebouwingsstructuur van Sparrenburg
Kenmerkend voor Sparrenburg zijn de landschappelijke elementen (zoals houtwallen en
bomenlanen) die van oudsher bewaard zijn gebleven, en dus in het ontwerp van de buurt zijn
meegenomen. Ondanks de relatief hoge dichtheid (zie figuur 5 demografie ) kent de buurt een
natuurlijk karakter door de landschappelijke elementen en de vele bomen.
Sparrenburg was van oudsher een dorp, nu onderdeel van gemeente ’s-Hertogenbosch. Momenteel
is vooral in de onderlinge betrokkenheid en de ‘ons kent ons cultuur’ terug te zien dat Sparrenburg
een voormalig dorp is, er heerst een ‘dorpskarakter’. De dorpsmentaliteit onder de bewoners is nooit
verloren gegaan. (Steen, 2017)
De planontwikkeling van Sparrenburg is eind jaren zestig begonnen waarna in het midden van de jaren
zeventig gestart is met de bouw van Sparrenburg. De buurt is ontwikkeld aan de hand van de
zogenoemde ‘bloemkoolstructuur’. Deze structuur kan gezien worden als tegenreactie op de
monotone hoogbouw die typerend is voor wijken die direct na de oorlog ontstaan zijn. Met de
bloemkoolstructuur wilde men ‘menselijker’ bouwen met meer losse vormen in plaats van de
monotone hoogbouw. De buurt bestaat dan ook uit smalle doodlopende straatjes met bochtige
woonstraatlussen. De buurt is als het ware een samenvoeging van vele van deze woonstraatlussen,
welke vaak als hofje benoemd worden. Door de ‘bloemkoolstructuur’ ontbreekt een heldere
infrastructuur waardoor het voor buitenstaanders lastig is de weg te vinden tussen de vele
woonstraatlussen. De mensen die niet bekend zijn met de buurt betitelen het geregeld als doolhof. In
figuur 3 is een plattegrond en satellietfoto van Sparrenburg weergegeven waarin de
bloemkoolstructuur duidelijk weergegeven is. (Bureau Middelkoop, z.d.) (Steen, 2017) (ruimtelijke
plannen 's-Hertogenbosch, 2016)

Figuur 3: Plattegrond en satellietfoto Sparrenburg, (Bureau Middelkoop, z.d.) (Steen, 2017) (Google,
2007) (ruimtelijke plannen 's-Hertogenbosch, 2016)
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3.4 Demografie
Sparrenburg kent 3.458 inwoners (2016) waarvan 1704 mannen en 1754 vrouwen. In Sparrenburg
woont in totaal 0,02 procent van de totale bevolking van gemeente ’s-Hertogenbosch (totaal 151.619
inwoners). In figuur 4 wordt de demografische opbouw van Sparrenburg nader toegelicht, als
vergelijking wordt ook de demografische opbouw van gemeente ’s-Hertogenbosch weergegeven. De
kolommen ‘Aantal bewoners’ geeft het daadwerkelijk aantal bewoners weer. De kolommen
‘Percentage’ geven voor iedere leeftijdsgroep het percentage weer ten opzichte van het totaal aantal
inwoners voor Sparrenburg ofwel ’s-Hertogenbosch. De onderste regel geeft het percentage weer
van het aantal inwoners in Sparrenburg ten opzichte van ’s-Hertogenbosch.
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016) (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016) (gemeente 'sHertogenbosch, 2016)
Sparrenburg
‘s-Hertogenbosch
Leeftijdsgroep
Aantal bewoners
Percentage
Aantal bewoners
Percentage
00 – 19
862
24,9
33.171
21,9
20 – 44
861
24,9
50.507
33,3
45 – 64
1241
35,9
42.611
28,1
65 – +
494
14,3
25.330
16,7
Totaal
3.458
2,3
151.619
Figuur 4: Demografische opbouw Sparrenburg en ’s-Hertogenbosch (gemeente 's-Hertogenbosch,
2016) (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016) (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
Naast de leeftijdsopbouw zijn enkele andere aspecten onderzocht. Deze worden overzichtelijk
weergegeven in figuur 5. In dit figuur worden gegevens van Sparrenburg vergeleken met gegevens
van ’s-Hertogenbosch.
Sparrenburg
’s-Hertogenbosch
Percentage autochtonen
87,7
80,5
Percentage Niet-westerse allochtonen
4,1
10,7
Percentage Westerse allochtonen
8,2
8,8
Percentage bijstandsuitkeringen
4,0
6,0
Percentage bewoners met laag inkomen
5,0
10,7
Aantal woningen
1.422
68.771
Percentage koopwoningen
74,5
58,8
Percentage huurwoningen
25,5
41,2
Gemiddelde WOZ-waarde (€)
232.524
220.800
Totaal landoppervlak (ha.)
68
11.807
Bevolkingsdichtheid (inw. / ha.)
51,1
12,8
Percentage echtparen
77
66
Percentage gezinnen zonder kinderen
26
46
Politieke voorkeur
Rechts
Rechts
Figuur 5: Gegevens Sparrenburg en ’s-Hertogenbosch (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
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3.5 Buurtonderzoek
Gemeente ’s-Hertogenbosch voert
tweejaarlijks onderzoek uit waarin zowel
subjectieve als objectieve indicatoren
beoordeeld worden. De zes basisthema’s zijn
bewoners, samenleven, actief, leren, zorg en
woonomgeving. In 2016 scoorde Sparrenburg
zwak op de thema’s actief en zorg. Dit komt
door een tegenvallend aantal bezoeken aan
voorstellingen / concerten en dancehouseparty’s. Daarnaast voelen bewoners
zich beperkt in het dagelijks leven door eigen
gezondheid. In figuur 6 wordt de situatie van
2016 inzichtelijk gemaakt.
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

Figuur 6: Buurtmonitor situatie 2016
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

Er is een vergelijk gemaakt tussen 2014 en
2016. Te zien is dat er een ongunstige
ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Thema
actief scoort ongunstig doordat er een daling
heeft plaatsgevonden in het aantal bewoners
dat één keer per maand sport en de activiteit
van bewoners op cultureel gebied. Thema
zorg scoort ongunstig doordat bewoners zich,
meer dan in 2014, beperkt voelen in hun
dagelijkse bezigheden door toedoen van de
eigen gezondheid. In figuur 7 wordt de situatie
van de ontwikkeling tussen 2014 en 2016
inzichtelijk gemaakt.
Figuur 7: Buurtmonitor ontwikkeling 2014 – 2016
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

3.6 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
In het KTO wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de inwoners van ’s-Hertogenbosch tevreden zijn
over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In Rosmalen-Zuid (waartoe Sparrenburg
behoord) is de tevredenheid gemiddeld 0,1 punt hoger beoordeeld dan het gemiddelde in geheel
’s-Hertogenbosch. In figuur 8 staan de tevredenheidscijfers onderverdeelt in verschillende
beheergroepen. (Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte , 2016) (Dienstverlening
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte , 2016)
Rosmalen-Zuid ‘s-Hertogenbosch
Schoonhouden naaste woonomgeving
6,7
6,5
Onderhoud groen
6,7
7,5
Onderhoud wegen
7,3
7,2
Onderhoud straatmeubilair
7,1
7,1
onderhoud voorzieningen jeugd
7,8
7,3
Veiligheid voorzieningen jeugd
8,1
7,5
Gemiddelde totaal score
7,3
7,2
Figuur 8: Resultaten KTO onderzoek (Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte , 2016)
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3.7 Subconclusie
Het projectgebied ligt in de buurt Sparrenburg, gemeente ’s-Hertogenbosch (wijk Rosmalen). Deze
buurt is midden jaren zeventig gebouwd en heeft een kenmerkende bloemkoolstructuur. De
woningen in de wijk hebben een tamelijk hoge WOZ-waarde, 11.724 euro hoger ten opzichte van het
gemiddelde van gemeente ’s-Hertogenbosch. Sparrenburg bestaat voor een groot deel (74,5
procent) uit koophuizen waar veel echtparen (77 procent) wonen. De bewoners hebben veelal (bijna
88 procent) een autochtone afkomst en hebben een rechtse politieke voorkeur.
De buurt kent momenteel veel jonge bewoners, slechts 14,3% van de bewoners zijn 65 jaar of ouder.
Er zijn echter wel veel bewoners (35,9 procent) in de categorie 45 – 64 jaar, deze groep behoort over
enige jaren tot de categorie 65 jaar en ouder. De vitalisering in Sparrenburg is, tot nu toe, succesvol
door de samenwerking tussen gemeente en Wijkraad Sparrenburg. Overige succesfactoren zijn
kleinschalige aanpak van een vitaliseringsgebied (per hofje bijvoorbeeld), hoge snelheid van het
vitaliseringsproces en het ‘ons’ gevoel in de buurt.
Kijkend naar het buurtonderzoek kan gesteld worden dat de buurt zich, ten opzichte van 2014, over
het algemeen gemiddeld tot ongunstig ontwikkeld heeft. De onderdelen ‘Actief’ en ‘Zorg’ scoren
ongunstig.
Uit het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) blijkt dat de bewoners van Sparrenburg over het
algemeen tevreden zijn, Sparrenburg scoort 0,1 punt hoger ten opzichte van het gemiddelde in
gemeente ’s-Hertogenbosch. De grootste uitschieters zijn het onderhoud van groenvoorzieningen
(Sparrenburg scoort 0,8 punt lager ten opzichte van het gemiddelde in gemeente ’s-Hertogenbosch)
en het onderhoud van voorzieningen voor jeugd (Sparrenburg scoort 0,5 punt hoger ten opzichte van
het gemiddelde in gemeente ’s-Hertogenbosch). Ook de veiligheid van voorzieningen voor jeugd valt
onder de uitschieters, hierin scoort Sparrenburg 0,6 punt hoger ten opzichte van het gemiddelde in
gemeente ’s-Hertogenbosch.
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4. Strategie vitalisering in gemeente ‘s-Hertogenbosch
In voorliggend hoofdstuk wordt de betekenis en inhoud van een succesvolle vitalisering binnen
gemeente ’s-Hertogenbosch toegelicht. Er wordt beschreven welke ambities de Raad van ’sHertogenbosch heeft vastgesteld. Vervolgens wordt beschreven wat vitalisering betekent binnen
gemeente ’s-Hertogenbosch en worden de beschikbare budgetten inzichtelijk gemaakt. Tot slot
wordt de prioritering van vitaliseringsprojecten toegelicht en worden de Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI’s) benoemd die een succesvolle vitalisering toetsen.

4.1 Ambities van ‘s-Hertogenbosch
Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt vanuit de gedachte dat beheer en onderhoud geen doel op zich
is, maar bijdraagt aan de doelen en opgaven van de stad. Gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt de
openbare ruimte om de ambities van de stad te verwezenlijken. In 2016 is het beleidsplan
‘Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025’ gepubliceerd. In dit beleidsplan staat onder
andere vermeld dat gemeente ‘s-Hertogenbosch een duurzame, sterke en economische stad wil zijn.
Daarnaast wil ‘s-Hertogenbosch aantrekkelijk en vernieuwend zijn, met een cultureel klimaat. De
wijken en dorpen moeten veilig en op orde zijn en dient een sterk erfgoed te hebben met zorg en
participatie dichtbij de inwoners. Deze ambities zijn vertaald in vijf richtinggevende thema’s welke
onderstaand (inclusief uitgewerkte doelen per thema) worden toegelicht. (Ilbrink, et al., 2016)
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
Actieve stad
Efficiënter gebruik maken van speel- en recreatieve voorzieningen
Op efficiënte wijze onderhoud plegen aan het gerealiseerd verbindend netwerk en plusroutes,
van de Bossche fietsradialen verdiend prioriteit
Het toegankelijk houden van de openbare ruimte voor ouderen en mensen met een fysieke
handicap (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
Natuurlijke stad
Investeren in klimaatopgaven dicht bij de mens en hierin ook particulieren laten meedoen,
specifiek in hittestress, overlast van regenwater en oppervlaktewater
Het energiegebruik en CO2-uitstoot bij onderhoud in de openbare ruimte verlagen
Het heroverwegen van de manier waarop groen en bermbeheer wordt uitgevoerd
Het versterken van ecologische structuren en biodiversiteit (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
Cultuurhistorische stad
Publieksroutes van en naar de cultuurhistorische, interessante plekken beheren op hogere
onderhoudsniveaus
De openbare ruimte afstemmen op het perspectief van de cultuurhistorische binnenstad maar
ook bij evenementenlocaties (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
Economisch, vitale stad
Beter en meer communiceren over de keuzes rondom groot onderhoud, specifiek gericht op
bereikbaarheid
Toepassen van de mogelijkheden op het gebied van ‘smart cities’, in heel ’s-Hertogenbosch
Gebruik maken van innovatieve contracten om overlast te beperken en de bereikbaarheid van
de stad te verbeteren
De samenwerking tussen bedrijven, inwoners en de gemeente intensiveren met frequent
overleg over de upgrading van hun vastgoed en de openbare ruimte
Ondernemers stimuleren in het actief blijven bijdragen aan de openbare ruimte, specifiek in de
vorm van mede-en zelfbeheer en parkmanagement (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
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Leefbare woonstad
- Het verbeteren van de leefbaarheid en verminderen van overlast in aandachtsbuurten
- Plusroutes en plusplekken laten aangeven door inwoners van ’s-Hertogenbosch
- Inwoners zelf hun wijk- en dorpsbudgetten laten besteden
- Het faciliteren van initiatieven voor mede- en zelfbeheer
(Ilbrink, et al., 2016)

4.2 Vitalisering in de ogen van gemeente ‘s-Hertogenbosch
In 2016 is het gemeentelijk jaarverslag van 2015 gepubliceerd, hierin staat het volgende beschreven;
Vitalisering komt voort vanuit instandhouding van kapitaalgoederen. De leefbaarheid in wijken en
buurten komt namelijk in het geding wanneer de wijken en buurten verloederen. Het is daarom van
belang om sportvoorzieningen, gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte functioneel, veilig,
schoon en aantrekkelijk te houden. Gemeente ’s-Hertogenbosch wilt de beschikbare middelen slim
combineren, de inzet van de juiste onderhoudsmaatregelen hanteren en tijdige aanpassingen of
herinrichting toepassen om een goed bruikbare en aantrekkelijke voorzieningen te realiseren.
Met vitalisering wordt de veroudering van de openbare ruimte, op een structurele en integrale
werkwijze aangepakt. Zowel functioneel, technisch als kwalitatief vernieuwen van de openbare
ruimte worden hiertoe gerekend. Door het wijzigen van de inrichting of het toepassen van nieuwe
materialen in de openbare ruimte, probeert gemeente ’s-Hertogenbosch de kwaliteit van de
openbare ruimte te verhogen. (Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 2016)

4.3 Vitalisering met oog op de toekomst
In 2016 is een nieuw beleidsplan gepubliceerd: ‘Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025’. In
het beleidsplan is geconcludeerd dat het noodzakelijk is om de komende 10 jaar te investeren in het
vitaliseren van de openbare ruimte. Dit wordt veroorzaakt doordat een groot deel van de openbare
ruimte van ’s-Hertogenbosch aan vervanging toe is. Komende jaren wilt de gemeente vanuit een
integrale werkwijze de openbare ruimte technisch, functioneel en/of kwalitatief verbeteren. Indien
nodig worden aanpassingen gedaan aan de inrichting, om de leefbaarheid te verbeteren. Door
middel van een integrale risicoafweging wordt de keuze gemaakt om het vitaliseren van een wijk te
starten. Hierbij wordt veiligheid gewaarborgd en kapitaalvernietiging voorkomen. Wanneer
investeringen in vervangingen, bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de stad, wordt
voorrang gegeven in de planningsafwegingen. (Burgemeester en wethouders gemeente ’sHertogenbosch, 2016)
Wanneer investeringen in vervangingen, bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de
stad, wordt voorrang gegeven in de planningsafwegingen.

17

4.4 Budgetten
Binnen gemeente ’s-Hertogenbosch wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende budgetten; het
onderhoudsbudget, het investeringsbudget en subsidies. Het investeringsbudget is bedoeld om de
daadwerkelijke vitalisering uit te voeren, het onderhoudsbudget is echter van belang in de fase na de
daadwerkelijke vitalisering.
Onderhoudsbudget
In de exploitatiebegroting was tot en met 2015 29 miljoen euro begroot voor de verschillende
disciplines, zie figuur 9. In de exploitatiebegroting tot en met 2019 is dit onderhoudsbudget
teruggebracht tot 27,8 miljoen euro in verband met bezuinigingen. In figuur 9 is dit bedrag verdeeld
over de verschillende disciplines. De gemeenteraad heeft, naast het verlaagde onderhoudsbudget,
wel € 175.000 euro extra ter beschikking gesteld in de jaren 2016 – 2018. Het doel hiervan is
kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het groen. Vanaf 2016 is daarnaast structureel 100.000 euro
extra beschikbaar om deze uitbreiding van het groen te beheren. (Ilbrink, et al., 2016)

Figuur 9: Onderverdeling onderhoudskosten naar diverse disciplines in 2019 (Ilbrink, et al., 2016)
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Investeringsbudget
In totaal is er jaarlijks circa 10 miljoen euro beschikbaar om vitaliseringen uit te voeren. Daarnaast is
jaarlijks 3,3 miljoen euro vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan beschikbaar voor investeringen in de
waterketen (riolering en water). Tenslotte wordt, tot 2024, een jaarlijks budget van 3 miljoen euro
extra beschikbaar gesteld voor extra vervangingen in de openbare ruimte. Uiteindelijk kunnen de
budgetten van gemeente ’s-Hertogenbosch toegekend worden op basis van de ambities van de stad,
waardoor extra gestuurd kan worden op het behalen van de ambities. (Ilbrink, et al., 2016)
In het investeringsplan vanuit stadsontwikkeling zijn middelen beschikbaar voor functionele
verbeteringen, het bijdragen aan wijkspeerpunten, verkeersmaatregelen en kleine
herinrichtingsprojecten. Deze functionele verbeteringen komen voor circa 40% terecht op plekken
waar een urgente vervangingsbehoefte aanwezig is. Hierbij dragen de functionele
vervangingsbehoefte voor 978.000 euro bij aan de urgente vervangingsbehoeften. Naast de
investeringen vanuit stadsontwikkeling, wordt vanuit stadsbeheer 8.252.000 uitgetrokken voor de
vitaliseringsopgave. (Ilbrink, et al., 2016)
Subsidies
Naast de gemeentelijke middelen worden investeringen in de openbare ruimte ook gefinancierd in
de vorm van subsidies. Deze subsidies komen zowel vanuit de provincie, het Rijk als vanuit Europa.
De gemeente verwacht dat subsidies de komende 10 jaar, circa 775.000 euro zullen bedragen en aan
de meest urgente vitaliseringsprojecten toegekend worden. (Ilbrink, et al., 2016)
Kanttekening
Om de wensen van bewoners mee te kunnen nemen bij de vitaliseringsprojecten wordt ‘ruim’
begroot op fysieke begrotingsposten. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om in te spelen op de
wensen van de bewoners. Daar waar het budget niet toereikend is, kan het geld uit het ‘wijkbudget’
gebruikt worden. Dit wijkbudget is een budget wat de gemeente (per wijk) ‘geeft’ aan wijkraden en
dergelijke, hiermee worden extra initiatieven bekostigd waaronder extra wensen van bewoners bij
vitaliseringsprojecten. (Steen, 2017) (Winter, 2017) (Muskens, 2017)
Het totale vitaliseringsbudget
In figuur 10 wordt een samenvatting weergegeven van de budgetten die beschikbaar zijn voor
vitaliseringsprojecten. Bovenop dit budget dient de extra 3 miljoen voor vervangingsopgaven en 3,3
miljoen voor vervanging van riolering nog meegerekend te worden. In bijlage 1 zijn de budgetten
verder gespecificeerd. (Ilbrink, et al., 2016)
Beschikbaar gemiddeld per jaar
Beschikbare middelen vanuit exploitatie (Stadsbeheer)

€

totaal
359.000

Investeringsplan 2016-2019 (Stadsbeheer)

€

7.893.000

Investeringsplan 2016-2019 (Stadsontwikkeling)

€

978.000

Externe subsidies/bijdragen

€

775.000

Totaal

€

10.005.000

Figuur 10: Overzicht beschikbare budgetten en aannames externe subsidies voor vervanging van
openbare ruimte. Gezamenlijk vormen deze budgetten het investeringsbudget. (Ilbrink, et al., 2016)
Uiteindelijk kunnen de budgetten van gemeente ’s-Hertogenbosch toegekend worden op basis
van de ambities van de stad, waardoor extra gestuurd kan worden op het behalen van de
ambities.
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4.5 Organisatie
Voor vitaliseringsprojecten in ’s-Hertogenbosch wordt een samenwerking aangegaan met
verschillende interne personen / afdelingen. Onderstaand wordt door middel van organogrammen
en tekstuele toelichting informatie gegeven rondom de organisatie van vitaliseringsprojecten.
In figuur 11 wordt het organogram weergegeven, in de meest rechter kolom staan de daadwerkelijk
betrokkenen in donkergroen weergegeven. Onder figuur 11 wordt de tekstuele toelichting
weergegeven.
Bestuurszaken
Financien
informatievoorzieningen &
Belastingen

Gemeenteraad

Griffie

B&W

Maatschappelijke
ontwikkeling

Wijkmanager

Stadsontwikkeling

Openbare Ruimte & Verkeer

Gemeentesecretaris

Ambtelijk Management
Team

Stadstoezicht

Afvalstoffendienst

Sport & Recreatie
Stadsbedrijven
Financiën &
Informatievoorziening
Weener XL
Wijkmanagement

Realisatie & Beheer
Openbare Ruimte

Figuur 11: Organogram gemeente ’s-Hertogenbosch (Winter, 2017) (Muskens, 2017) (Brouwer, 2017)
Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een belangrijke functie voorafgaand aan het daadwerkelijk
vitaliseringsproject. De raad neemt beslist wat de ambities van de stad zijn, welke uiteindelijk ten
uiting zullen komen bij vitaliseringsprojecten. Daarnaast stelt de gemeenteraad de budgetten van
onder andere vitaliseringsprojecten vast. (Winter, 2017) (Muskens, 2017) (Brouwer, 2017)
Openbare Ruimte & Verkeer
Doordat bij vitalisering slechts kleine veranderingen in de inrichting worden doorgevoerd, wordt
afdeling Stadsontwikkeling niet actief betrokken bij de vitalisering. De uitzondering hierop is
onderdeel Openbare Ruimte & verkeer. Doordat de verkeersproblemen in oude wijken (denk aan
parkeerplaatsaantallen) vaak groot zijn en voor een veiligheidsrisico kunnen zorgen, wordt de
afdeling Openbare Ruimte en Verkeer betrokken bij de vitalisering. Deze partij denkt mee als
‘inhoudelijk expert’ bij de vraagstukken uit de wijk. (Winter, 2017) (Muskens, 2017) (Brouwer, 2017)
Wijkmanager
De wijkmanager wordt bij de vitaliseringsprojecten betrokken om op sociaal vlak een indruk te geven
van een wijk. De wijkmanager kent de bewoners van een wijk en weet wat er in een wijk speelt. Door
de wijkmanager te gebruiken worden klachten bij de uitvoering van het vitaliseringsproject
voorkomen. De wijkmanager fungeert als ‘voelspriet in de wijk’ en speelt problemen door binnen de
gemeentelijke organisatie. (Winter, 2017) (Muskens, 2017) (Brouwer, 2017)
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Realisatie & Beheer Openbare Ruimte
De afdeling Realisatie & Beheer Openbare Ruimte is de drager van het vitaliseringsproject. In figuur
12 wordt het organogram van de afdeling weergegeven, met daaronder tekstuele toelichting per
functie. Hierin worden de belangrijkste afdelingen en functies in het donkergroen weergegeven.
(Winter, 2017) (Muskens, 2017) (Brouwer, 2017)
Bureau Bedrijfsvoering en
ondersteuning
Kapitaalspecialisten
Bureau Beheer en Programmering

(Boomspecialist, groenspecialist,
stedenspecialist, rioolspecialist

Realisatie & Beheer Openbare Ruimte

verlichtingspecialist)

Bureau Projectmanegement

Projectleider vitalisering

Werkvoorbereiders
Bureau Voorbereiding
Programmaleider
Bureau Geo-Informatie

Bureau Wijkbeheer en Toezicht

Projectleider wijkbeheer

Wijkteam & toezichthouders

Figuur 12: Organogram afdeling Realisatie & beheer Openbare Ruimte (Winter, 2017) (Muskens,
2017) (Brouwer, 2017)
Bureau Beheer en programmering
Onder dit bureau vallen de kapitaalspecialisten. Deze zorgen onder andere voor beleidsprogramma’s
waaronder het boombeleidsplan. De kapitaalspecialisten worden vooral ingezet als specialist tijdens
vragen van bewoners. De specialisten zijn in staat de bewonersvraag te toetsen op haalbaarheid in
relatie tot technische aspecten en in relatie tot beleidsplannen. (Winter, 2017) (Muskens, 2017)
(Brouwer, 2017)
Bureau Projectmanagement
De projectleider vitalisering valt onder bureau projectmanagement en is verantwoordelijk voor het
algehele proces. De projectleider is de communicatieve spil binnen de gemeentelijke organisatie en
verzameld de input van de kapitaalspecialisten. Hier wordt een samenhangend geheel van gemaakt.
(Winter, 2017) (Muskens, 2017) (Brouwer, 2017)
Bureau Voorbereiding
Onder bureau voorbereiding vallen de werkvoorbereiders van de gemeente. Deze maken de
technische tekeningen en bestekken ten behoeve van de vitalisering. Wanneer met raamcontracten
of innovatieve contractvormen wordt gewerkt neemt de aannemer vaak een gedeelte van deze
werkzaamheden voor zijn rekening. Onder dit bureau valt ook de programmaleider welke een
belangrijke rol speelt bij de afweging en prioritering van vitaliseringprojecten. (Winter, 2017)
(Muskens, 2017) (Brouwer, 2017)
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Bureau Wijkbeheer en Toezicht
Onder leiding van de projectleider wijkbeheer kent dit bureau de sterke en zwakke
beheerstechnische aspecten van de wijk, doordat de medewerkers veel in de wijk zijn. Het doel
binnen vitaliseringsprojecten is het verbeteren van deze zwakke beheerstechnische aspecten, zoals
bijvoorbeeld het verhelpen van losliggende tegels. (Winter, 2017) (Muskens, 2017) (Brouwer, 2017)

4.6 Kritische ondergrenzen in verband met de wettelijke zorgplicht
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft, net als alle andere Nederlandse gemeenten, de wettelijke
zorgplicht een functionele en veilige omgeving ‘aan te bieden’ aan de bewoners van de stad.
Wanneer de veiligheid in geding is en de absolute ondergrens voor het beheer en onderhoud is
bereikt, zal gevitaliseerd moeten worden. Van deze vitalisering mag afgeweken worden als het
gevaar geweken is door extra onderhoud. Bij deze ondergrens behoort ook het voorkomen van
kapitaalvernietiging, dat bereikt is wanneer de kwaliteit van de openbare ruimte lager is dan de
bepaalde minimale kwaliteit, dit is wisselend per gebied. Hierbij wordt voorkomen dat te weinig of te
laat onderhoud uiteindelijk leidt tot een verkorte levensduur van elementen in de openbare ruimte
of hogere kosten aan elementen in de openbare ruimte. Door middel van de volgende inspecties
wordt de kritische ondergrens bepaald en een afweging gemaakt voor het vitaliseringsproces.
-

Visuele inspecties verhardingen: een keer in de twee jaar
Areaal- en toestandsinspecties kunstwerken: een keer in de vier jaar
Inspectie onderhoudsstaat watergerelateerde voorzieningen en objecten: jaarlijks
Visuele boomcontrole (VTA): Frequentie van de inspecties is afhankelijk van de kwaliteit van de
boom en risico
Schouw speeltoestellen: Vier keer per jaar
(Ilbrink, Laat, Wijchen, Hommel, Oosterhuis, & Zwam, 2016)
Wanneer de veiligheid in geding is, en de absolute ondergrens voor het beheer en onderhoud is
bereikt, zal gevitaliseerd moeten worden.

4.7 Uitgangspunten bij vitalisering
Onderstaand worden de verschillende uitgangspunten voor vitalisering van wijken uit de
gemeentelijke begroting 2017 beschreven. Bij het vitaliseren van een wijk dient de gemeente
rekening te houden met de onderstaande uitgangspunten.
Werken vanuit een wijk- en buurtaanpak om de leefbaarheid en de beleving in de buurt te
verbeteren.
Het principe ‘vervangen is geen automatisme’ geldt vanuit het principe dat bij vervangingen,
alternatieven worden overwogen en de levensduur verlengende maatregelen toegepast
wanneer dit vanuit risico overweging aanvaardbaar is.
Onderdelen in de infrastructuur worden aangepakt om bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit te
verhogen.
Om kapitaalvernietiging tegen te gaan, veiligheid te waarborgen en bij te dragen aan de
ambities die ’s-Hertogenbosch stelt worden vitaliseringsmiddelen ingezet om versleten
kapitaalgoederen te vervangen.
Vitalisering van wijken krijgt voorrang, wanneer in kader van het Beleidsplan Beheer Openbare
Ruimte (BBOR) wordt bijgedragen aan de ambities van de stad. Onder deze ambities valt de
actieve stad, natuurlijke stad, cultuurhistorische stad, economisch vitale stad en een leefbare
woonstad. Met stad worden ook de dorpen gerekend die bij ’s-Hertogenbosch horen.
(Burgemeester en wethouders gemeente ’s-Hertogenbosch, 2016)
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4.8 Afwegingskader
Om te komen tot een goede prioritering van vitaliseringsprojecten wordt binnen gemeente
’s-Hertogenbosch gewerkt met een afwegingskader, dat beschreven staat in het bijlagerapport van
het beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016 – 2025. Hierin worden verschillende projecten
afgewogen vanuit risicobeheersing. Door de programmaleider wordt gekeken naar (potentiële)
risico’s, en de mate hiervan, die optreden als er geen vitalisering zou plaatsvinden. Vanuit
risicobeheersing scoren alle wijken / gebieden punten op een aantal verschillende fysieke elementen.
Deze elementen worden getoetst via inspecties die de kritische ondergrenzen bewaken, zie paragraaf
4.6. De score van risico wordt bepaald aan de hand van een wegingsmatrix. In deze wegingsmatrix
wordt onderscheid gemaakt in de mate van risico, zie figuur 13. (Ilbrink, et al., 2016)

Figuur 13: Wegingsmatrix (Ilbrink, et al., 2016)
De stappen van het afwegingskader
Het afwegingskader is opgesplitst in drie stappen;
Stap 1: Urgentie om te vitaliseren, komend uit risicoafweging, de technische afweging
Stap 2: Bestuurlijke- en/of maatschappelijke aspecten, beleidsafweging
Stap 3: Confronteren met beschikbare financiën
Onderstaand wordt, per stap, een toelichting weergegeven.
Stap 1
Binnen stap 1 wordt door de programmaleider gekeken wat het effect (minimaal – zeer groot) is als
er geen vitalisering uitgevoerd wordt, rekening houdend met de kans dat het effect optreedt, zie
figuur 13. Deze gegevens van de fysieke elementen worden door middel van inspecties verzameld
om de kritische ondergrenzen bewaken. Er wordt gescoord op onderstaande criteria;
Veiligheid; risico op ongevallen, risico op aansprakelijkheidsaanstellingen ten gevolge van een
te lage kwaliteit.
Kapitaalvernietiging; De extra kosten die verwacht worden wanneer vervangingen worden
uitgesteld.
Bereikbaarheid; risico op hinder in de stad, door afsluiting of omleiding van wegen, zowel op
korte als lange termijn.
Leefbaarheid; De mate waarin inwoners discomfort of hinder ondervinden die zich uiten in
ontevredenheid, sociale onveiligheid, onacceptabel veel meldingen en klachten.
Imagoschade; De bestuurlijke en maatschappelijke onrust die optreed bij het uitstellen van
noodzakelijke investeringen.
(Ilbrink, et al., 2016)
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In figuur 14 is een afwegingskader weergegeven waarop de risico’s staan geprioriteerd in volgorde
van klein naar groot. De vijf criteria uit stap 1 worden hierin beschreven. Per criterium wordt een
beschrijving gegeven voor verschillende maten van effect / impact.

Figuur 14: Voorbeeld toegepast afwegingskader (Ilbrink, et al., 2016)
Stap 2
In deze stap worden de bestuurlijke en maatschappelijke voorkeuren, beschreven in beleidsstukken
van ’s-Hertogenbosch meegenomen. Op het moment dat twee wijken in stap 1 gelijk scoren betreft
technische afweging, dus daarmee gelijkwaardig risico lopen, wordt het project welke meer bijdraagt
aan ambities van de stad of maatschappelijk gezien een hogere wenselijkheid heeft hoger
geprioriteerd door de programmaleider. In figuur 15 wordt overzichtelijk weergegeven op welke
manier prioritering op bestuurlijke en maatschappelijke voorkeuren uitgevoerd wordt. De
afwegingen die worden gemaakt in deze stap worden onderstaand toegelicht.
Mate van bijdrage aan de beleidsthema’s van de stad
Mate van bijdrage aan gebiedsgerichte accenten (bijvoorbeeld een plus creëren in
bedrijventerreinen om zo bij te dragen aan de ambitie economisch vitale stad).
Mate van gedragenheid door de maatschappij (hoe graag willen bewoners de vitalisering?)
Invloed van externe randvoorwaarden, waarmee bedoelt wordt de mogelijkheid tot subsidie.
(Ilbrink, et al., 2016)

Figuur 15: Prioritering op bestuurlijke en maatschappelijke voorkeuren (Ilbrink, et al., 2016)
Wanneer investeringen in vervangingen, bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de
stad, wordt voorrang gegeven in de planningsafwegingen.
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Stap 3
In deze laatste stap van het afwegingskader wordt gekeken naar de financiën om de opgave uit te
voeren. Hierin wordt per project gekeken, waar zowel intern als extern budgetten verkregen kunnen
worden. Waarbij een integrale aanpak, dus het combineren van budgetten vaak een uitkomst biedt.
In Sparrenburg zijn budgetten gekoppeld om problematiek rondom zowel fysiek als sociale aspecten
gezamenlijk aan te pakken. (Ilbrink, et al., 2016)

4.9 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
Met de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) worden de prestaties van organisaties gemonitord. Om
deze prestaties te monitoren binnen gemeente ’s-Hertogenbosch, bestaan verschillende
meetinstrumenten en modellen om de wijk te beoordelen op zowel fysiek als sociaal vlak. De
meetmethodes in gemeente ’s-Hertogenbosch, richten zich enkel op de bewonerstevredenheid op
korte termijn. Onderstaand worden de verschillende meetmethodes verder toegelicht.
Centraal gesteld
Centraal bij alle meetinstrumenten staat de wens of doel van gemeente ’s-Hertogenbosch om een
veilige, schone en hele openbare ruimte te creëren of te behouden. Hierbij dienen burgers tevreden
en betrokken te zijn. Dit wordt, bij voorkeur van gemeente ’s-Hertogenbosch, zichtbaar door actieve
bijdragen aan activiteiten en acties in het kader van leefbaarheid. Ondanks bezuinigingen in het
onderhoud van de openbare ruimte, wil de gemeente de heersende tevredenheid van bewoners
handhaven. (Burgemeester en wethouders gemeente ‘s-Hertogenbosch, 2014) (Burgemeester en
wethouders gemeente ’s-Hertogenbosch, 2016)
Meetmethode: De Bossche basiskwaliteit (fysieke aspecten)
Naast het, door ’s-Hertogenbosch bepaalde minimale onderhoudsniveau (CROW
beeldkwaliteitsniveau B), welke noodzakelijk is voor een leefbare en veilige omgeving, biedt de
‘Bossche basiskwaliteit’ maatwerk. Bewoners kunnen gebieden aangeven die geplust
(beeldkwaliteitsniveau A) of gemind (beeldkwaliteitsniveau C) mogen worden. Dit maatwerk moet
ervoor zorgen dat de tevredenheid ondanks bezuinigingen gehandhaafd blijft. (Burgemeester en
wethouders gemeente ’s-Hertogenbosch, 2016)
Meetmethode: Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) (fysieke aspecten)
De fysieke tevredenheid van burgers met betrekking tot openbare ruimte wordt door middel van een
tweejaarlijkse omnibus enquête (klanttevredenheidsonderzoek) gemonitord. Het
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) geldt als maatstaaf voor tevredenheid met betrekking tot een
schone, veilige en hele openbare ruimte. De concrete doelstelling voor de komende jaren is
vastgesteld om de bereikte resultaten met betrekking tot klanttevredenheid minimaal te behouden
of te verbeteren. In paragraaf 3.6 worden toetsingscriteria van het KTO weergegeven.
(Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte , 2016) (Dienstverlening Realisatie en Beheer
Openbare Ruimte , 2016)
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Meetmethode: Wijk- en buurtmonitor (sociale aspecten)
Naar aanleiding van het Raadsvoorstel in 2011 (‘Wijkgericht werken, ontwikkeling op hoofdlijnen’) is
de wijk- en buurtmonitor (zie paragraaf 3.5) ontwikkeld. Aan de hand van deze monitor kan de
gemeente ontwikkelingen in de wijk op eenvoudige wijze volgen en inspelen op de ontwikkelingen.
Verschillen in wijken / buurten kunnen op deze manier in beeld worden gebracht waardoor een wijk
als sterke of zwakke wijk kan worden getypeerd. Het doel van de monitor is de veiligheid en
leefbaarheid op wijk- en buurtniveau bewaken. Hiermee kan er verschil worden gemaakt in inzet van
middelen en kan de aanpak per gebied verschillen.
Met het uitvoeren van de wijk- en buurtmonitor wil de gemeente aan de volgende doelen werken:
Faciliteren en benutten van eigen kracht van bewoners (verbanden creëren)
Onderscheid maken in aandachtsbuurten, preventiebuurten en basisbuurten
Integrale gebiedsgerichte programma’s opzetten om gemeentelijke regie in samenwerking met
professionele wijkpartners te stimuleren (voornamelijk in aandachtsbuurten)
Speerpunten/doelstellingen stellen in basis- en preventie buurten, deze speerpunten zijn
gericht op de uitkomsten van de wijk- en buurtmonitor
Flexibeler omgaan met afdelingsbudgetten om problemen integraal op te kunnen pakken
(Burgemeester en wethouders gemeente ‘s-Hertogenbosch, 2014)
Bij de buurtmonitor wordt gekeken naar 6 verschillende thema’s; leren, bewoners, samenleven,
woonomgeving, actief en zorg. Deze 6 thema’s zijn vervolgens opgedeeld in twee of drie aspecten. In
totaal worden er op 15 aspecten scores behaald door middel van het toetsen op verschillende
objectieve en subjectieve indicatoren. Uiteindelijk resulteert dit in een totaalscore. De ambitie is de
score in wijken te behouden en, daar waar nodig, te verhogen naar de minimale score van 18,4 per
wijk. (Burgemeester en wethouders gemeente ‘s-Hertogenbosch, 2014) (Gemeente 'sHertogenbosch, 2016)
De meetmethodes in gemeente ’s-Hertogenbosch, richten zich enkel op de
bewonerstevredenheid op korte termijn.

4.10 Strategisch proces in theorie (stappenplan)
Onderstaand wordt het strategisch proces in de vitaliseringsopgave beschreven zoals het, theoretisch
gezien, zou moeten verlopen volgens gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit stappenplan is opgehaald
door gebruik te maken van zowel desk- als fieldresearch.
Fase 1: Vaststellen van ambities, door het college
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de visie dat beheer en onderhoud geen doel op zich is, maar
bijdraagt aan de opgave van de stad. Hierbij kan de gemeente zich niet beperken tot beheer van de
openbare ruimte als een opzichzelfstaand onderwerp. De beheerbudgetten moeten dan ook zo
ingericht worden dat de doelen en ambities van de stad zoveel mogelijk ondersteund worden. Deze
thema’s bieden de kaders voor de keuzes in vitaliseringsprojecten. De thema’s worden onderstaand
opgesomd en zijn verder gespecificeerd in paragraaf 4.1.
A.
De actieve stad
B.
De natuurlijke stad
C.
De cultuurhistorische stad
D.
De economisch, vitale stad
E.
De leefbare woonstad (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
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Fase 2: Toekennen van budgetten, door de raad
Voor het vervangen van de openbare ruimte zijn verschillende budgetten beschikbaar. Onderstaand
worden de beschikbare budgetten opgesomd en zijn verder gespecificeerd in paragraaf 4.4.
Beschikbare middelen vanuit de exploitatie (stadsbeheer)
€ 7.893.000
Investeringsplan 2016 tot en met 2019 (stadsbeheer)
€ 978.000
Investeringsplan 2016 tot en met 2019 (stadsontwikkeling
€ 359.000
Externe bijdragen en subsidies
€ 775.000
Totaal beschikbaar voor vervangingsinvesteringen
€ 10.005.000
(Ilbrink, Laat, Wijchen, Hommel, Oosterhuis, & Zwam, 2016)
Fase 3: Vitaliseringsprojecten selecteren op basis van risico’s, door de programmaleider
De wettelijke zorgplicht is voor gemeente ’s-Hertogenbosch leidend in de keuze voor de
vervangingsopgave. Op het moment dat de veiligheid in het geding is en / of de absolute ondergrens
van beheer en onderhoud bereikt is, de gemeente het project op de lijst van vervangingsopgaven zal
plaatsen. Deze risico’s worden verder gespecificeerd in paragraaf 4.6. (Muskens, 2017)
Fase 4: Prioritering door middel van het afwegingskader vervangingen
Uiteindelijk wordt de lijst met vervangingsopgaven geprioriteerd via het afwegingskader
vervangingen. Allereerst worden de opgave geprioriteerd op technische urgentie. Deze technische
urgentie wordt getoetst door veiligheid, kapitaalvernietiging, bereikbaarheid, leefbaarheid en
imagoschade. Uiteindelijk levert dit een lijst op met een rangorde, waarbij opgave met de grootste
risico’s, bovenaan komen te staan. Wanneer de opgaven als even risicovol worden beschouwd,
wordt de afweging gemaakt op basis van bestuurlijke en maatschappelijke voorkeuren (draagvlak).
Deze afweging van bestuurlijke en maatschappelijke voorkeuren wordt verder gespecificeerd in
paragraaf 4.8. Uiteindelijk wordt bepaald welke projecten kunnen worden gerealiseerd. Dit hangt
uiteindelijk af van de beschikbare budgetten zowel in- en extern.(Brouwer, 2017) (Muskens, 2017)
Fase 5: Integrale project opstart tussen afdelingen en kapitaalspecialisten
In het beheerplan beheer openbare ruimte staat vermeld dat mogelijkheden om het beheer
efficiënter en integraler te programmeren en te financieren gestimuleerd wordt. Vandaar wordt na
het vaststellen van de opgave een intern overleg gepland met de verschillende afdelingen en
kapitaalspecialisten. In dit overleg worden werkzaamheden in de opgave gecombineerd om
projecten efficiënter en goedkoper uit te voeren. (Brouwer, 2017)
Fase 6: Stimuleren van burgerbetrokkenheid
De fase stimuleren van burgerbetrokkenheid, wordt beschreven in hoofdstuk 5.
Fase7: Toetsing
Uiteindelijk is het vitaliseren van een wijk geslaagd, wanneer de score uit de buurtmonitor en het
KTO niet zakt ten opzichte van de voorgaande meting. Zie paragraaf 4.9 voor meer informatie over
het KTO en de buurtmonitor. (Steen, 2017) (Brouwer, 2017) (Winter, 2017) (Muskens, 2017)
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4.11 Strategisch proces in Sparrenburg
Bij het uitgevoerd proces in Sparrenburg zijn, op strategisch niveau, twee essentiële zaken niet goed
verlopen. De ambities van de stad zijn vastgesteld door de gemeenteraad, er is echter geen plan hoe
deze geïmplementeerd dienen te worden binnen de wijken. De ambities hebben geen actieve rol
gehad bij de prioritering van vitaliseringsprojecten. Achteraf redenerend heeft het
vitaliseringsproject bijgedragen aan bijvoorbeeld ‘de leefbare woonstad’. Dit komt doordat de
bewoners zich betrokken hebben gevoeld bij de vitalisering, waardoor de sociale cohesie in de wijk is
toegenomen. Daarnaast hebben de bewoners (via de wijkraad) zelf beheer gekregen over het
wijkbudget en zijn initiatieven voor mede- en zelf beheer (zoals de wijkraad) gefaciliteerd door de
gemeente.
Daarnaast is opgevallen dat er gewerkt wordt met een toetsing die niet controleert of er bijdrage is
aan ambities. Er wordt namelijk enkel getoetst aan de hand van het Klanttevredenheidsonderzoek
(KTO) en de score uit de buurtmonitor, zie paragraaf 4.9. Dit terwijl er eigenlijk (ook) getoetst zou
moeten op de mate waaraan is bijgedragen aan de ambities van de stad. De ambities zijn vastgesteld
en er zou eigenlijk pas gesproken kunnen worden van een succesvolle vitalisering als er een
daadwerkelijke bijdrage is geleverd aan een of meerdere van de vastgestelde ambities.
Onderstaand wordt het strategisch proces in Sparrenburg weergegeven waarin de twee essentiële
punten weergegeven worden door middel van een rood kruis.
Fase 1: Vaststellen van ambities, door het college
Fase 2: Toekennen van budgetten, door de raad
Fase 3: Vitaliseringsprojecten selecteren op basis van risico’s, door de programmaleider
Fase 4: Prioritering door middel van het afwegingskader vervangingen
Fase 5: Integrale project opstart tussen afdelingen en kapitaalspecialisten
Fase 6: Stimuleren van burgerbetrokkenheid
Fase7: Toetsing
(Winter, 2017) (Muskens, 2017)
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4.12 Subconclusie
Gemeente ’s-Hertogenbosch wil graag een duurzame, sterke en economische stad zijn welke
daarnaast aantrekkelijk en vernieuwend is en een cultureel klimaat kent. De wijken en dorpen dienen
veilig en op orde te zijn. Deze ambities zijn vertaald naar vijf richtinggevende thema’s, inclusief
onderliggende doelstellingen. De vijf thema’s zijn actieve stad, natuurlijke stad, cultuurhistorische
stad, economisch vitale stad en de leefbare woonstad. Deze ambities / thema’s hebben op dit
moment echter geen actieve rol bij de vitaliseringsprojecten, er wordt onvoldoende aandacht
besteed om de ambities te laten bijdragen aan vitaliseringsprojecten. Wanneer men bij de
vitalisering in Sparrenburg wordt terug redeneert, kan worden gesteld dat Sparrenburg aansluit bij
de ambitie ‘leefbare woonstad’. Het is echter van belang om de ambitie voor de vitalisering vast te
stellen.
De gemeente vitaliseert om op die manier de veroudering van de openbare ruimte structureel en
integraal aan te pakken. Voor het vitaliseren zijn drie verschillende soorten budgetten namelijk
onderhoudsbudgetten, investeringsbudgetten en subsidies. Deze budgetten samen
vertegenwoordigen 10.005.000 euro. In de toekomst is het verstandig de budgetten toe te kennen
op basis van ambities. Hierdoor kan gemeente ‘s-Hertogenbosch de ambities makkelijker
verwezenlijken in de stad.
Na afloop van het vitaliseringsproject wordt getoetst aan zogenoemde Kwaliteit Prestatie
Indicatoren. Hiermee wordt de prestatie van de organisatie gemonitord. Op dit moment zijn er drie
KPI’s, de Bossche Basiskwaliteit, het Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) en tenslotte de wijk- en
buurtmonitor. Er wordt momenteel niet getoetst naar de mate van bijdrage aan een of meerdere
ambities bij de toetsing van het vitaliseringsproject. Het is echter van groot belang dat hier wel aan
getoetst wordt. Op het moment dat dit niet gebeurd, is niet te herleiden of er een bijdrage aan de
ambities is volbracht door de vitalisering.
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5. Burgerbetrokkenheid bij vitaliseringsprojecten
Burgers in Sparrenburg zijn in hoge mate betrokken bij de vitaliseringsopgave en tevreden over het
proces dat tijdens de vitalisering wordt doorlopen. In het voorliggend hoofdstuk wordt daarom
gekeken waar deze hoge burgerbetrokkenheid en burgertevredenheid in Sparrenburg vandaan komt
en wat de invloed van Wijkraad Sparrenburg hierin geweest is. Daarnaast wordt uitgewerkt op welke
manier vanuit Wijkraad Sparrenburg en gemeente ’s-Hertogenbosch gewerkt is in het proces rondom
de vitalisering van Sparrenburg.

5.1 De oorsprong van Wijkraad Sparrenburg
Doordat gemeente ’s-Hertogenbosch de bewoners meer wilt betrekken bij de leefbaarheid en
ontwikkeling van de wijken en buurten heeft ’s-Hertogenbosch besloten te gaan werken met
zogenoemd ‘Wijkgericht werken’. De gemeente heeft het initiatief tot ‘Wijkgericht werken’
genomen. Het achterliggend doel van ‘Wijkgericht werken’ is het versterken van de samenwerking
tussen bewoners, instellingen (zoals woningbouwvereniging) en de gemeente. Door ‘Wijkgericht
werken’ worden burgers aangespoord om mee te denken over de wijk.
De wijkraad is een middel om bewonersbetrokkenheid te stimuleren en de mening van burgers kan
door middel van de wijkraad achterhaald worden. De eerste wijkraad in Sparrenburg is ontstaan in
de jaren 90, het betrof een tamelijk formele setting. Rond het jaar 2000 is de setting van de wijkraad
veranderd. De ‘ouderwetse’ setting, met vastgeroeste vergadercultuur, was niet langer meer
wenselijk. Op dat moment ontstond een wijkraad met driekoppig bestuur en buurtambassadeurs,
hierover meer in volgende paragraaf. (Wijkraad Sparrenburg, z.d.) (Steen, 2017)

5.2 Huidige Wijkraad Sparrenburg
Wijkraad Sparrenburg adviseert de gemeente, zowel gevraagd als ongevraagd, over zogenoemde
wijkgevoelige aangelegenheden. Daarnaast heeft de wijkraad een informerende rol ten opzichte van
de wijkbewoners. Wijkraad Sparrenburg informeert namelijk over voornemens en besluiten van de
gemeente. De ambitie van de wijkraad is om de leefbaarheid in de wijk te behouden en waar
mogelijk te vergroten.
De wijkraad bestaat uit een driekoppig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en drie
onderliggende commissies van elk twee personen. Deze commissies zijn ‘Website’, ‘Groen’ en
‘Sparrenburg Onderneemt’. In totaal bestaan de commissies uit vijf verschillende personen. Het
bestuur en de commissies samen tellen zeven verschillende personen.
Daarnaast werkt Wijkraad Sparrenburg met buurtambassadeurs, deze vertegenwoordigen elk een
hofje / straat. De buurtambassadeurs zijn geen onderdeel van het bestuur, maar hebben wel
geregeld contact met de wijkraad en de gemeentelijk wijkmanager. De buurtambassadeurs
verzorgen communicatie tussen burgers en wijkraad, maar fungeren ook als ‘oren en ogen’ van het
hofje. Door deze manier van aanpak is er een lage drempel voor burgers om buurtambassadeurs aan
te spreken. (Wijkraad Sparrenburg, z.d.) (Wijkraad Sparrenburg, z.d.) (Steen, 2017)

30

5.3 Succesfactoren
Onderstaand worden de succesfactoren beschreven, die volgens de voorzitter van de wijkraad bij de
vitalisering van Sparrenburg geleid hebben tot een succesvolle vitalisering.
Betrokkenheid; zorg voor grote betrokkenheid met / bij de bewoners
Kleinschalig werken; Het totale vitaliseringsproject mag groter zijn, maar deel het gebied altijd
op in kleine gebieden. Doel hiervan is de hogere betrokkenheid / herkenbaarheid de bewoners.
Zelfredzaamheid; veel kleinere aspecten worden door de burgers zelf geregeld. Hierbij te
denken aan fysieke aspecten (scheve stoeptegels) die via een app worden gemeld aan de
gemeente.
Snelheid; het zevenstappenplan is binnen drie maanden uitgevoerd
Draagvlak; er is een ‘ons’ gevoel gecreëerd met betrekking tot de openbare ruimte (het is van
ons). Dit is gecreëerd door de problemen / uitdagingen met de bewoners te delen waardoor
deze gemeenschappelijke deler worden van het probleem / uitdaging.
Dorpskarakter; het dorpskarakter (burgercontact) is toegepast (vergelijkbaar met
betrokkenheid)
Inspelen op hedendaagse samenleving; hierbij maakt wijkraad Sparrenburg bijvoorbeeld gebruik
van een website in plaats van een nieuwsbrief.
(Steen, 2017)

5.4 Vitaliseringsproces in samenwerking met Wijkraad Sparrenburg (stappenplan)
Bij de vitalisering van Sparrenburg is in samenwerking met Wijkraad Sparrenburg, gewerkt met een
stappenplan welke, per deelgebied, binnen 3 maanden is uitgevoerd. Onderstaand wordt het
gemeentelijk stappenplan, zoals in Sparrenburg gehanteerd, weergegeven. Dit stappenplan is
nagenoeg gelijk aan het stappenplan van Wijkraad Sparrenburg. In bijlage 2 is het stappenplan vanuit
Wijkraad Sparrenburg weergegeven.
Fase 1: Inhoudelijk overleg met buurtambassadeurs en bewoners
Het overleg vindt plaats op klein schaalniveau, het liefst met een paar stoelen buiten in de buurt die
gevitaliseerd gaat worden. Doel van het gesprek is het inventariseren van de wensen, betreffende
openbare ruimte, vanuit de buurtbewoners. Professionals zijn hierbij nog niet aanwezig en het
overleg wordt dan ook vanuit de wijkraad georganiseerd. (Steen, 2017) (Brouwer, 2017) (Winter,
2017) (Muskens, 2017)
Fase 2: Inhoudelijk overleg met buurtambassadeurs, bewoners en professionals
Het eerste overleg tussen de gemeente en de bewoners wordt georganiseerd door de gemeente.
Hierbij is in Sparrenburg de projectleider vitalisering, de bomenspecialist en de verkeerskundige
aanwezig, als professionals vanuit de gemeente. Deze bijeenkomst gaat over een gebied van circa
150 huishoudens, waar ongeveer 50 mensen bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Hierbij vertelt de
gemeente iets over de algemene werkzaamheden die gaan gebeuren in de wijk, zoals bijvoorbeeld:
Aanpassingen aan bomen en groen
Verkeer en parkeren
Vervangen openbare verlichting
Riolering
Grondonderzoek
Bij de eerste bijeenkomst wordt vervolgens de plattegrond van de buurt op tafel gelegd. De
bewoners kunnen op deze kaart aangeven waar bewoners zich aan storen en wat er moet
veranderen in hun buurt. Mensen dienen vervolgens hun telefoonnummer te noteren bij de
opmerking, zodat de gemeente het probleem kan terugkoppelen. Vanuit de gemeente wordt
duidelijk antwoord gegeven op de ideeën van bewoners met ja, nee of nooit. Deze keuze wordt
gebaseerd op beleid, functie, techniek en budget.
(Steen, 2017) (Brouwer, 2017) (Winter, 2017) (Muskens, 2017)
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Fase 3: Maken van het ontwerp op basis van bijeenkomst 1
Tussen fase 1 en 3 zit circa 1 maand. In deze maand gaat de gemeente aan de slag, met het ontwerp
voor de komende vitalisering. De zaken die door de bewoners zijn aangegeven worden, indien
mogelijk, meegenomen in het ontwerp. Wanneer de aangegeven zaken niet kunnen worden
meegenomen, neemt de gemeente voor de tweede bijeenkomst contact op met de bewoner die het
aangegeven had. Tijdens deze stap worden veel technische stappen gezet. Hierbij zijn
boomspecialisten, groenspecialisten, stedenspecialisten, rioolspecialisten, waterspecialisten,
verlichtingsspecialisten en de sociale tak betrokken. De projectleider vitalisering gaat bij alle
specialisten langs om de wensen en knelpunten in de wijk inzichtelijk te maken. Deze wensen en
knelpunten worden vervolgens verwerkt in het definitieve ontwerp. Door deze laatste stap worden
budgetten gecombineerd en sluiten de plannen op elkaar aan. (Steen, 2017) (Brouwer, 2017)
(Winter, 2017) (Muskens, 2017)
Fase 4: Presentatie tekening met de nieuwe situatie
Het gemaakte ontwerp wordt gepresenteerd aan de bewoners en de bijbehorende wijkraad. Hierbij
zijn namens de gemeente, de projectleider vitalisering, betrokken kapitaalspecialisten en de
specialisten rondom de te realiseren ambitie aanwezig. (Steen, 2017) (Brouwer, 2017) (Winter, 2017)
(Muskens, 2017)
Fase 5: Eventueel vervolgoverleg
Wanneer de gemeente tijdens de presentatie van de tekening feedback ontvangt, wordt het concept
indien mogelijk aangepast en in een klein comité teruggekoppeld naar de betrokken wijkraad. Ook
via de website van de gemeente wordt het plan teruggekoppeld naar de bewoners. (Steen, 2017)
(Brouwer, 2017) (Winter, 2017) (Muskens, 2017)
Fase 6: Plannen van de werkzaamheden
De te vitaliseren buurt wordt opgedeeld in kleine delen (vaak per hofje). De werkzaamheden worden
vervolgens per klein deel ingepland. Op deze manier wordt de duur van de werkzaamheden per deel
zo klein mogelijk gehouden. Belangrijk aspect hierin is de communicatie en duidelijke afspraken met
de betrokken bewoners. (Steen, 2017) (Brouwer, 2017) (Winter, 2017) (Muskens, 2017)
Fase 7: Uitvoering werkzaamheden
Bij de formele start van de vitalisering komen de aannemer, projectleider vitalisering, bewoners en
buurtambassadeurs, buiten in hun buurt bijeen om te starten met de vitalisering. Wanneer de
bewoners hinder ondervinden van de werkzaamheden, weten ze welke personen hierop kunnen
worden aangesproken. (Steen, 2017) (Brouwer, 2017) (Winter, 2017) (Muskens, 2017)
Fase 8: Evaluatie met alle bewoners
Het project wordt samen met buurtambassadeurs, buurtbewoners en de betrokken professionals
opgeleverd. Er wordt in onderling gesprek besloten of de vitalisering voldoet aan het bedacht beeld /
tekening. (Steen, 2017) (Brouwer, 2017) (Winter, 2017) (Muskens, 2017)
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5.5 Kritieke punten in vitaliseringsproces van Sparrenburg
In onderstaand schema wordt het vitaliseringsproces nogmaals, verkort, weergegeven. Hierbij wordt
één heel belangrijk punt inzichtelijk gemaakt, namelijk de organisatie van fase 1 en de overgang van
fase 1 naar 2.
In Sparrenburg is door Wijkraad Sparrenburg, voorafgaand aan fase 2, een overleg georganiseerd
met de buurtambassadeurs en bewoners. Hierbij waren expliciet géén medewerkers van de
gemeente aanwezig. Dit is van groot belang om de bewoners in een informele setting te prikkelen
om mee te denken / wensen aan te geven voor het vitaliseringsproject.
Het succes in Sparrenburg is grotendeels te danken aan de betrokkenheid van de wijkraad,
gedurende het vitaliseringsproces.
Op het moment dat er geen wijkraad of ander netwerk in een wijk aanwezig is, zal het proces anders
doorlopen moeten worden. De gemeente dient dan in contact te komen met een of meerdere
burgers met een breed netwerk binnen de wijk, om vervolgens via die burgers alsnog de benodigde
‘prikkeling’ in de buurt op te wekken. Het is hiervoor van belang te weten uit welk type bewoners de
wijk bestaat en welke bewoners een breed netwerk hebben.
Fase 1: Inhoudelijk overleg met buurtambassadeurs en bewoners
Fase 2: Inhoudelijk overleg met buurtambassadeurs, bewoners en professionals
Fase 3: Maken van het ontwerp op basis van bijeenkomst 1
Fase 4: Presentatie tekening met de nieuwe situatie
Fase 5: Eventueel vervolgoverleg
Fase 6: Plannen van de werkzaamheden
Fase 7: Uitvoering werkzaamheden
Fase 8: Evaluatie met alle bewoners
(Winter, 2017) (Muskens, 2017)

5.6 Subconclusie
Aan de hand van de voorgaande paragraven kan geconcludeerd worden dat de werkwijze die in
Sparrenburg gehanteerd is, succesvol is voor Sparrenburg. De werkwijze hoeft echter niet per
definitie succesvol te zijn in een andere wijk van ’s-Hertogenbosch. Het type bewoner en de, al dan
niet, aanwezigheid van een netwerk in de wijk kan leiden tot een andere manier om tot een
succesvolle vitalisering te komen. Er kan geconcludeerd worden dat het van belang is om te weten
uit welk type bewoners de buurt / wijk bestaat om de burgers op de meest ideale manier te
benaderen en betrekken bij het vitaliseringsproject. Tenslotte kan gesteld worden dat de
burgerbetrokkenheid in Sparrenburg grotendeels te herleiden is naar fase 1. Hierin heeft de wijkraad,
zonder de gemeente, de bewoners ‘geprikkeld’ voor de aankomende vitalisering. Door de prikkeling
wordt de burgerbetrokkenheid en het draagvlak onder de bewoners vergroot.

33

6. Optimaliseren van het vitaliseringsproces
In voorliggend hoofdstuk wordt een tweeledig advies uitgebracht. Enerzijds wordt toegelicht op
welke manier gemeente ’s-Hertogenbosch het vitaliseringsproces kan optimaliseren op strategisch
niveau. Vervolgens wordt dit vertaald naar een werkwijze om tot een succesvolle vitalisering te
komen. Dit wordt weergegeven als geoptimaliseerd stappenplan op strategisch niveau.
Anderzijds wordt toegelicht op welke manier gemeente ’s-Hertogenbosch, door gebruik te maken
van burgerschapsstijlen bewoners optimaal kan betrekken bij vitaliseringsprojecten. Vervolgens
wordt dit vertaald naar een werkwijze die gemeente ’s-Hertogenbosch kan volgen om burgers beter
te kunnen betrekken bij komende vitaliseringsprojecten. Dit wordt weergegeven als geoptimaliseerd
stappenplan voor burgerbetrokkenheid.

6.1 Optimalisatie vitaliseringsproces op strategisch niveau
Om het strategisch proces rondom vitalisering van wijken te verbeteren, dienen twee essentiële
zaken veranderd te worden in het vitaliseringsproces. De ambities van de stad zijn vastgesteld door
de gemeenteraad en dienen bij vitaliseringprojecten meegenomen te worden in de uitvoering.
Daarnaast dient niet enkel getoetst te worden via het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO), de wijken buurtmonitor en de Bossche basiskwaliteit, maar dient ook getoetst te worden op het behalen
van ambities. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke manier gemeente ’s-Hertogenbosch de
ambities op stadsniveau en wijk- & buurtniveau kan implementeren. Vervolgens wordt beschreven
op welke manier gemeente ’s-Hertogenbosch kan toetsen op ambities. Tenslotte wordt toegelicht op
welke manier de gemeente het budget voor vitalisering van wijken anders kan inrichten om zo beter
te kunnen sturen op ambities.

6.1.1 Ambities op stad, wijk- en buurtniveau
De ambities bestaan uit vijf richtinggevende thema’s; de actieve stad, de natuurlijke stad, de
cultuurhistorische stad, de economisch, vitale stad en de leefbare woonstad. Gemeente ’sHertogenbosch kan door middel van een kansenkaart de potentiële kansen van / voor de ambities op
stadsniveau beter inzichtelijk maken. Hierdoor wordt het eenvoudiger de ambities daadwerkelijk te
implementeren in de stad. Allereerst dient gemeente ’s-Hertogenbosch door middel van een analyse
(bijvoorbeeld de DESTEP-analyse) te inventariseren op welke locatie de ambities het hoogste
rendement behalen. Vervolgens dient op de kansenkaart aangegeven te worden aan welke ambities
en onderliggende doelstellingen een stadsdeel / wijk in de toekomst moet gaan voldoen. Bij
vitalisering van een wijk dient de gemeente er zorg voor te dragen dat er wordt bijgedragen aan de
ambities die gelden voor het betreffende stadsdeel / de betreffende wijk.

6.1.2 Toetsen op ambitie
Het meetbaar maken van de ambities is belangrijk om daadwerkelijk te kunnen sturen op ambities.
Hiervoor dienen de vooraf vastgestelde ambities, met bijbehorende doelstellingen, gebruikt te
worden als toetsingskader. Door de ambities te gebruiken, wordt niet enkel getoetst op
bewonerstevredenheid op korte termijn, maar juist op wijk overstijgende doelen op lange termijn.
Na het opstellen van de kansenkaart dient een nulmeting van de ambities in de stad gemaakt te
worden. Dit is essentieel om te kunnen toetsen (na uitvoering van de vitalisering) of de gestelde
ambitie behaald is.

6.1.3 Toekennen van budgetten
Budgetten tot 2019 zijn toegekend. Na deze periode is het essentieel om de budgetten toe te kennen
op basis van ambitie. Door de budgetten toe te kennen op basis van ambitie zal gemeente
’s-Hertogenbosch de ambities kunnen verwezenlijken in de stad.

34

6.2 Geoptimaliseerd stappenplan op strategisch niveau (stappenplan)
Onderstaand wordt het geoptimaliseerd stappenplan beschreven. Hierin zijn de ambities
daadwerkelijk geïmplementeerd.
Fase 1: Vaststellen van ambities en beleid
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de gedachte dat beheer en onderhoud geen doel op zich is, maar
bijdraagt aan de doelen en opgaven van de stad. Gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt de openbare
ruimte om de ambities van de stad te verwezenlijken. De beheerbudgetten moeten dan ook zo
ingericht worden dat de doelen en ambities van de stad zoveel mogelijk ondersteund worden. Deze
keuzes worden gebaseerd op vijf richtinggevende thema’s. Deze thema’s bieden de kaders voor de
keuzes in vitaliseringsprojecten. De thema’s worden onderstaand opgesomd en verder
gespecificeerd in paragraaf 4.1. (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
De actieve stad
De natuurlijke stad
De cultuurhistorische stad
De economisch, vitale stad
De leefbare woonstad
Fase 2: Toekennen van budgetten door de raad
Voor het vervangen van de openbare ruimte zijn verschillende budgetten beschikbaar. Onderstaand
worden de beschikbare budgetten opgesomd en zijn verder gespecificeerd in bijlage 1.
Beschikbare middelen vanuit de exploitatie (stadsbeheer)
€ 7.893.000
Investeringsplan 2016 tot en met 2019 (stadsbeheer)
€ 978.000
Investeringsplan 2016 tot en met 2019 (stadsontwikkeling
€ 359.000
Externe bijdragen en subsidies
€ 775.000
Totaal beschikbaar voor vervangingsinvesteringen
€ 10.005.000
(Ilbrink, Laat, Wijchen, Hommel, Oosterhuis, & Zwam, 2016)
Fase 3: Maken van een ‘kansenkaart op stadsniveau’
Er dient een kansenkaart van ambities gemaakt te worden op stadsniveau. De ambities van de stad
zijn duidelijk, alleen de locatie waar de ambities optimaal geïmplementeerd kunnen worden niet.
Gemeente ’s-Hertogenbosch zal per wijk / deelgebied moeten bepalen waar kansen liggen voor de
ambities. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een DESTEP-analyse. Daarnaast
dient, per ambitie / thema, bepaald te worden in welke wijk de grootste winst behaald kan worden.
Uiteindelijk kunnen in een optimale situatie budgetten weergegeven in fase 2, toegekend worden
aan de hand van de kansenkaart op stadsniveau. Omdat de budgetten tot 2019 al zijn toegekend is er
voor gekozen om in voorliggend stappenplan het toekennen van budgetten voor de stadsanalyse te
houden. (Ilbrink, Laat, Wijchen, Hommel, Oosterhuis, & Zwam, 2016)
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Fase 4: Vitaliseringsprojecten selecteren op basis van ambitie en risico’s
Vitaliseringsprojecten dienen niet enkel geselecteerd te worden op basis van technische risico’s,
maar ook op basis van risico’s met betrekking tot de ambities van de stad. Het is van belang dat juist
de wijken waar grote winst te behalen is betreffende ambities, in de toekomst hoger geprioriteerd
zullen worden. Naast het behalen van ambities is de wettelijke zorgplicht van belang bij de
vitaliseringsopgave. Op het moment dat de veiligheid in het geding komt en de absolute ondergrens
in het beheer / onderhoud bereikt is, zal het project op lijst van vitaliseringsprojecten geplaatst
moeten worden. De onderdelen waarvoor deze absolute ondergrens bepaald is zijn visuele inspecties
van verhardingen, areaal- en toestandsinspecties van kunstwerken, inspectie van de
onderhoudsstaat van water gerelateerde voorzieningen en objecten, visuele boomcontrole (VTA) en
de schouw bij speeltoestellen. (Ilbrink, Laat, Wijchen, Hommel, Oosterhuis, & Zwam, 2016)
Fase 5: Prioritering door middel van het afwegingskader
Uiteindelijk wordt de lijst met vervangingsopgaven geprioriteerd via een afwegingskader voor
vervangingen. Naast de technische urgentie dient het behalen van ambities even zwaar te worden
meegewogen. Als voorbeeld hoeft het risico op het verzakken van verharding niet hoger
geprioriteerd te worden dan het behalen van een CO2 doelstelling. Onderstaand worden de criteria
benoemd die meegewogen kunnen worden in de prioriteringsafweging.
De mate van bijdrage aan beleidsthema’s (de vijf ambities van de stad)
Belangrijke gebiedsgerichte accenten (bijvoorbeeld aandachtswijken of bedrijventerreinen)
De maatschappelijke wenselijkheid van een opgave
Externe randvoorwaarden, zoals afspraken met derden en subsidieregelingen
Veiligheid
Kapitaalsvernietiging
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Imagoschade
Uiteindelijk wordt bepaald welke projecten kunnen worden gerealiseerd. Dit hangt uiteindelijk af van
de beschikbare budgetten, zowel in- en extern. (Ilbrink, Laat, Wijchen, Hommel, Oosterhuis, & Zwam,
2016)
Fase 6: Maken van een ‘kansenkaart op buurtniveau’
In navolging van de ambities van de deelgebieden, wordt in deze fase verder ingezoomd op
buurtniveau. Er wordt gekeken naar de kenmerken in de buurt en hoe het vitaliseringsproject kan
aansluiten bij de ambities van de stad.
Fase 7: Integrale project opstart tussen afdelingen en kapitaalspecialisten
Gedurende deze integrale projectstart wordt de opgave bepaald. Hier worden ook de gestelde
doelen bij het vitaliseringsproject bepaald. Vervolgens dient een nulmeting opgesteld te worden van
deze gekozen meetbare doelstellingen. Dit om in een later stadium de vooruitgang te kunnen meten.
Fase 8: Stimuleren van burgerbetrokkenheid
Dit door middel van het gebruik maken van burgerschapsstijlen. Dit wordt verder toegelicht in
paragraaf 6.4.
Fase 9: Toetsing
De toetsing op het Klanttevredenheidsonderzoek en de Wijk- en buurtmonitor dient veranderd te
worden. Er dient namelijk getoetst te worden op het, al dan niet, behalen van de ambities. De vooraf
opgestelde doelstellingen, onderliggend aan de ambities, dienen gebruikt te worden als
toetsingskader. Hiervoor dienen echter wel toetsbare KPI’s opgesteld te worden.
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Fase 10: Evaluatie van het doorlopen proces
Zowel voor de burgers als voor de gemeente intern is het van belang te leren van het doorlopen
proces, dit is dan ook zeker een zinvolle fase. De lering kan meegenomen worden in volgende
projecten.

6.3 Burgerbetrokkenheid stimuleren door burgerschapsstijlen
Aan de hand van het sociaal milieu van bewoners kan een wijk systematisch ingedeeld worden naar
verschillende burgerschapsstijlen. Elke burgerschapsstijl kent eigen gewenste
communicatiemanieren. Om de juiste communicatiewijze te bepalen, is het van belang dat het
sociaal milieu van de bewoners bekend is. Onderstaand wordt meer informatie gegeven over de
verschillende sociale milieus en de weg van sociaal milieu naar burgerschapsstijl.

6.3.1 Toelichting sociale milieus
Om, heel beknopt, een beeld te krijgen bij de verschillende sociale milieus wordt onderstaand een
korte toelichting gegeven.
De traditionele burgerij
Dit is de plichtsgetrouwe, moralistische en gericht op de huidige gang van zaken, vorm van burgerij.
Deze burger houdt zich vast aan materiele bezittingen en tradities.
De moderne burgerij
De dwang tot aanpassing aan het gedrag en de opvattingen binnen de samenleving, waarbij status
belangrijk is. Deze statusgevoelige burger zoekt het evenwicht tussen moderne waarden en traditie
als genieten en consumeren.
Kosmopolieten
De kritische en open wereldburgers, die postmoderne waarden als beleven en ontplooien, gebruiken
in moderne waarden. Maatschappelijk succes, genieten en materialisme zijn hier voorbeelden van.
Postmoderne hedonisten
De belevingscultuur is leidend, waarbij experimenteren en het breken met sociale en morele
aangelegenheden, belangrijk is.
Nieuwe conservatieven
De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag van de samenleving, die technische
ontwikkelingen het allerbelangrijkst vindt. Er wordt echter terughoudend gedacht over culturele en
sociale vernieuwing.
Gemaksgeoriënteerden
De passieve en impulsieve consument, die streeft naar een plezierig, onbezorgd en comfortabel
leven.
Opwaarts mobielen
De carrièregerichte individualisten met een obsessie voor nieuwe technologie, sociale status,
spanning en risico.
Postmaterialisten
De maatschappijkritische idealisten, die opkomen voor het milieu, zich verzetten tegen sociaal
onrecht en zichzelf willen ontplooien. (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
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6.3.2 Van sociaal milieu naar burgerschapsstijl
De acht verschillende sociale milieus vormen vier verschillende burgerschapsstijlen. Deze
verschillende burgerschapsstijlen hebben ieder eigen gewenste communicatievormen. Onderstaand
worden de burgerschapsstijlen nader toegelicht aan de hand van een kenmerkbeschrijving.
Plichtsgetrouwen (sociaal milieu: traditionele burgerij)
Deze personen hebben een sterke maatschappelijke betrokkenheid, met name bij lokale overheid en
de directe leefomgeving. Hierbij wordt de overheid gezien als een autoriteit die gerespecteerd wordt.
Plichtsgetrouwen hebben moeite met het individualisme en complexiteit van de huidige
maatschappij. (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
Buitenstaanders (sociale milieus: moderne burgerij en gemaksgeoriënteerden)
Weinig maatschappelijk betrokken, maar veel behoefte aan maatschappelijke erkenning. De
buitenstaander heeft over het algemeen weinig vertrouwen in de overheid, is negatief tegenover
maatschappelijke verplichtingen, heeft weinig interesse in overheidsbeleid en maatschappelijke
verplichtingen. (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
Pragmatici (sociale milieus: opwaartse mobielen en postmoderne hedonisten)
De sterk materialistische en individualistische gedrevenheid. Het eigen belang staat voorop en dat uit
zich in een selectieve interesse voor het overheidsbeleid. Deze zelfredzame groep is minder negatief
over de overheid dan de buitenstaanders, deze groep is echter niet altijd volgzaam en het zeker niet
altijd eens met de overheid. (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
Verantwoordelijken (sociale milieus: nieuwe conservatieven, kosmopolieten, postmaterialisten)
Deze personen zijn maatschappelijk betrokken bij de publieke zaak. Overheid is hierin een belangrijk
instrument. Deze personen voelen zich dan ook in hoge mate verantwoordelijk en zijn goed
geïnformeerd over overheidsbeleid. Er wordt echter wel een kritische houding aangenomen
tegenover de overheid. (Hoekstra & van der Lelij , 2010)

6.3.3 Communiceren aan de hand van burgerschapsstijlen
De vier verschillende burgerschapsstijlen kennen ieder een gewenste communicatiemanier, deze
worden onderstaand toegelicht aan de hand van een kenmerkbeschrijving.
Plichtsgetrouwen
Weinig mediavaardigheden, maar wel geïnteresseerd in onderwerpen in de directe leefomgeving. De
beste manier om met plichtsgetrouwen te communiceren is door middel van persoonlijk contact of
simpele, betrouwbare mediakanalen zoals de website van de gemeente. Voorlichtingen kunnen het
beste gebeuren, door middel van een heldere en eenvoudig over te brengen boodschap, welke lokaal
georiënteerd is. Burgers dienen dicht bij huis in contact te kunnen komen met een
overheidsvertegenwoordiger, bijvoorbeeld bij een buurthuis. (Gemeente Houten, 2016)
Buitenstaanders
Informatiebehoefte gericht op gemak en entertainment. De vaardigheden en gemakken van internet
worden benut, alleen de maatschappelijke en politieke desinteresse heeft een negatieve invloed op
dit medium. Samengevat is de communicatiestijl passief richting zaken die de publieke zaak betreft.
Overheidsvoorlichting kan het best geschieden via allocerende media. Communicatie moet
laagdrempelig en dwingend zijn, waarbij de vorm aandacht moet trekken door een schokeffect of
humor. Benadrukken van individueel voordeel kan de communicatie verbeteren. (Gemeente Houten,
2016)
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Pragmatici
Burgers met deze burgerschapsstijl focussen zich met name op de hoofdlijnen. Men heeft een
individualistische en selectieve manier van omgang met informatie. Deze informatie moet levendig,
pakkend en ter zake zijn. Overheidsvoorlichtingen kunnen het best geschieden op een uitnodigende
en speelse manier, waarbij de boodschap best pragmatisch en functioneel kan zijn. Nieuwe media,
zoals chatten, telefoon, internet en WhatsApp zijn flexibele en goede manieren om de burger te
bereiken. (Gemeente Houten, 2016)
Verantwoordelijken
Deze burgerschapsstijl zet niet de functionaliteit maar de inhoud van een boodschap centraal. De
boodschap wordt doorgrond en men oriënteert zich in grote mate door middel van dagbladen en
opiniebladen. Men heeft een grote behoefte om vooral het internet als uitbreiding van
communicatiekanalen te zien, vandaar is men zeer betrokken bij internetforums, newsgroups en
sociale media. (Gemeente Houten, 2016)

6.3.4 Bepaling sociaal milieu
In paragraaf 6.1 wordt toegelicht dat er verschillende burgerstijlen bestaan, welke de oorsprong
kennen in verschillende sociale milieus van mensen. Om te ontdekken uit welk sociaal milieu een
bewoner komt, kan gewerkt worden met demografische gegevens. Hiervoor is het van belang
informatie te beschikken over de WOZ-waarde, het inkomen, de persoonsleeftijd, wel / geen
echtpaar, wel / geen kinderen, koop / huurhuis en informatie over de politieke voorkeur. (Gadet,
2017) (Doormaal, Tijmen , & Loo, 2013)
Doordat er enkel gebaseerd wordt op demografische gegevens, en er geen achterliggend
diepgaander onderzoek naar sociale aspecten is uitgevoerd, dient gesproken te worden van een
inschatting van burgerschapsstijlen.
Door bovenstaande gegevens in te vullen in het stroomschema, zie figuur 14 (volgende pagina) kan
het bijbehorend sociaal milieu bepaald worden. In figuur 15 (volgende pagina) worden de
afkortingen van de sociale milieus nader toegelicht.
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Figuur 14: Stroomschema bepaling burgerschapsstijl (Doormaal, Tijmen , & Loo, 2013)
Afkorting
Volledige naam
TB
Traditionele burgerij
GG
Gemaksgeoriënteerden
MB
Moderne burgerij
NC
Nieuwe conservatieven
KM
Kosmopolieten
OM
Opwaarts mobielen
PM
Postmaterialisten
PH
Postmoderne hedonisten
Figuur 15: Toelichting sociale milieus uit stroomschema (Doormaal, Tijmen , & Loo, 2013)
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6.3.5 Voorbeeld sociale milieus in Sparrenburg
Door het stroomschema in te vullen kan een redelijke inschatting gedaan worden over het sociale
milieu. Als voorbeeld is het stroomschema ingevuld met de gegevens uit Sparrenburg. In vergelijking
met het gemiddelde van ’s-Hertogenbosch is de WOZ-waarde hoog, zijn de bewoners jong, zijn er
veel koopwoningen en wonen er veel echtparen. Dit resulteert, door gebruik van het stroomschema
in het sociaal milieu ‘Moderne Burgerij’, dat behoort tot de burgerschapsstijl ‘Buitenstaanders’.
Sparrenburg als buitenstaander
In de beschrijving van burgerschapsstijl ‘Buitenstaander’ staat dat de buitenstaander weinig
maatschappelijk betrokken is maar veel behoefte heeft aan maatschappelijke erkenning. De
buitenstaander heeft over het algemeen weinig vertrouwen in de overheid. In Sparrenburg kan dit
herleid worden naar de oprichting van de wijkraad. De wijkraad geeft namelijk gevraagd maar ook
ongevraagd advies aan de gemeente. De wijkraad is hierbij kritisch op de stappen die de gemeente
wil zetten. De maatschappelijke betrokkenheid is in Sparrenburg echter wel hoog maar dit kan
gekomen zijn door oprichting van de wijkraad. De communicatiestijl welke gebruikt is in Sparrenburg
is direct te linken aan het sociaal milieu ‘Moderne Burgerij’. De communicatie verliep namelijk
laagdrempelig via de wijkraad. Daarnaast werd gecommuniceerd via de website van Wijkraad
Sparrenburg waardoor het bericht ‘kwam vanuit de buurt’ en niet werd opgelegd van bovenaf (de
overheid). (Steen, 2017) (Hoekstra & van der Lelij , 2010)

6.4 Burgerbetrokkenheid (stappenplan)
Onderstaand wordt het geoptimaliseerd stappenplan weergegeven met betrekking van
burgerbetrokkenheid.
Fase 1: Maken van een wijkanalyse
Het maken van een goede wijkanalyse is de basis voor de manier waarop met inwoners
gecommuniceerd kan gaan worden. In deze wijkanalyse worden de onderstaande gegevens
verzameld als input voor het stroomschema.
- WOZ - waarde
- Leeftijd van de bewoners
- Verdeling huur / koop huizen
- Huishoudenssamenstelling
- Inkomen van de bewoners
- Politieke voorkeur van de bewoners
- Bestaande structuren in een wijk (bijvoorbeeld een wijkraad)
(Doormaal, Tijmen , & Loo, 2013)
Fase 2: Transformeren van wijkanalyse naar sociaal milieu
De demografische gegevens van de wijk, worden volgens een stroomschema, zie paragraaf 6.3.4,
vertaald naar het sociaal milieu. Aan de hand van het sociaal milieu kan bepaald worden hoe de
gemeente het best kan communiceren tijdens het vitaliseringsproject.
Fase 3: Bepalen van een communicatievorm naar de bewoners
Het sociaal milieu en bestaande structuren zorgen samen voor de wijze waarop de gemeente de
vitalisering richting de bewoners kan inrichten. Onderstaand worden 3 scenario’s uitgeschreven, om
het vitaliseringsproces aan te laten sluiten bij de inwoners en zo tot een zo succesvol mogelijke
vitalisering te komen.
Scenario A: Gebruik maken van bestaande structuren
Scenario B: Opzetten van nieuwe structuren ten aanzien van het vitaliseringsproject
Scenario C: Organiseren van het vitaliseringsproject
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Fase 4: Uitvoeren van scenario A, B of C
In deze fase wordt het gekozen scenario uitgevoerd.
Fase 5: Evaluatie van het doorlopen proces
Zowel voor de burgers als voor de gemeente intern is het van belang te leren van het doorlopen
proces, dit is dan ook zeker een zinvolle fase. De lering kan meegenomen worden in volgende
projecten.
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7. Conclusie & aanbevelingen
In voorliggend hoofdstuk is zowel de conclusie op strategisch niveau als de conclusie voor
burgerbetrokkenheid opgenomen. Aan de hand van deze conclusies worden aanbevelingen gegeven aan
gemeente ’s-Hertogenbosch om het proces rondom vitaliseringsprojecten te optimaliseren. Aan de hand
van deze aanbevelingen wordt het antwoord op onderstaande hoofvraag gegeven.
‘Hoe kan de gehanteerde werkwijze bij de succesvolle vitalisering van buurt Sparrenburg, leiden tot een
blauwdruk voor de aanstaande vitaliseringen in wijken uit de jaren 80 en 90, binnen gemeente
‘s-Hertogenbosch?’
Conclusie op strategisch niveau
Onder succesvol vitaliseren verstaat gemeente ’s-Hertogenbosch het op integrale wijze verbeteren van
de, zowel technische als functionele, openbare ruimte. Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hiervoor vijf
verschillende maatschappelijke ambities (maatschappelijke opgaven), inclusief onderliggende
doelstellingen, vastgesteld; de actieve stad, de natuurlijke stad, de cultuurhistorische stad, de
economische stad, de vitale stad en de leefbare woonstad. Deze ambities zijn vastgesteld om op lange
termijn, wijk overstijgende doelstellingen te kunnen behalen. De ambities komen bij vitaliseringsprojecten
terug in de prioriteringsafweging, maar worden vervolgens niet gebruikt bij het realiseren van de
vitaliseringsprojecten. Wanneer gemeente ’s-Hertogenbosch op lange termijn ambities (met
onderliggende doelen) wilt behalen, dienen de ambities niet enkel gebruikt te worden bij de prioritering
van vitaliseringsprojecten, maar dienen deze ambities daadwerkelijk gerealiseerd te worden in
vitaliseringsprojecten.
Momenteel wordt een vitaliseringsproject als succesvol beschouwd op het moment dat het
klanttevredenheidsonderzoek en de buurtmonitor niet zakken in score (na de vitalisering) ten opzichte
van de voorgaande meting (voor de vitalisering). Bij de huidige toetsing wordt geen aandacht besteed aan
het behalen van de ambities van de stad. Hierdoor kan gesteld worden, aan de hand van de huidige
toetsing, dat het vitaliseringsproject geslaagd is op het moment dat de bewoners van de gevitaliseerde
wijk even tevreden of meer tevreden zijn over de openbare ruimte in hun wijk (in vergelijking met de
mate van tevredenheid vóór het vitaliseringsproject).
Conclusie burgerbetrokkenheid
De aanleiding van de vitalisering van buurt Sparrenburg is ontstaan toen de kritische ondergrens
betreffende kwaliteit van, delen van, de openbare ruimte was bereikt. Tijdens het vitaliseringsproject
heeft de samenwerking met Wijkraad Sparrenburg, tot nu toe, een positieve bijdrage geleverd aan het
vitaliseringsproject. Het is van belang de bewoners van het gebied sterk betrokken te krijgen en te
houden om een succesvol vitaliseringsproject te ‘bewerkstelligen’. Deze betrokkenheid kan vergroot
worden door kleinschalig te werk te gaan, snelheid te behouden in werkzaamheden en het creëren van
een ‘ons’ gevoel (de openbare ruimte is van ons allemaal) waardoor bewoners gemeenschappelijke deler
worden van het probleem / uitdaging.
Toch kan de werkwijze van Sparrenburg niet op voorhand succesvol worden geïmplementeerd in andere
buurten. Dit komt doordat het sociaal milieu van de bewoners sterk wisselend kan zijn per buurt. De
werkwijze betreft communicatie / communicatiestijl / organisatie rondom communicatie dient afgestemd
te worden op het betreffende sociaal milieu binnen een buurt.
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Aanbevelingen
Samengevat wordt aanbevolen om bij toekomstige vitaliseringsprojecten in wijken ambities (met
bijbehorende doelen) van de stad mee te nemen in de daadwerkelijke realisatie van de wijk. Hierbij
worden wijk overstijgende doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd. Om stads-breed inzichtelijk te
krijgen waar de gestelde ambities optimaal geïmplementeerd kunnen worden, dient een kansenkaart van
ambities op stadsniveau opgesteld te worden. Hiervoor dient eerst de huidige staat van de stad
geanalyseerd te worden, dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de DESTEP-analyse. Aan de hand van deze
kansenkaart dient een nulmeting (voorafgaand aan het vitaliseringsproject) uitgevoerd te worden waarna
vervolgens (na de vitalisering) ook getoetst dient te worden of de gestelde ambities behaald zijn. Er kan
dus niet meer enkel op de mening van de bewoners getoetst worden, omdat op die wijze van toetsing
nooit de wijk overstijgende doelen behaald kunnen worden. In de toekomst dient gemeente ’sHertogenbosch het vitaliseringsproject te toetsen aan de gestelde ambities. De budgettering zal idealiter
ook gekoppeld worden aan de ambities van de gemeente, waardoor er extra gestuurd kan worden op het
behalen van de ambities. Om een optimale communicatie met bewoners te verkrijgen wordt geadviseerd
een analyse van sociale milieus van bewoners te (laten) uitvoeren (zoals het Mentality Model van
Motivaction). Aan de hand van deze sociale milieus kan op een onderbouwde manier een
communicatiestrategie uitgezet worden.
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8. Discussie & evaluatie
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het onderzoek. Naar onze mening hebben we de vraagstelling
kunnen beantwoorden door veel interviews te houden, zowel binnen de gemeente als met externen.
Via deze werkwijze is een goed beeld ontstaan van de werkwijze van gemeente
’s-Hertogenbosch. Er worden verschillende onderdelen uit het onderzoek ter discussie gesteld,
daarnaast wordt een persoonlijke evaluatie weergegeven.

8.1 Discussie
Om een beter beeld te krijgen van zowel Sparrenburg als Maaspoort is een brede inventarisatie
uitgevoerd naar de sociale- en fysieke opbouw van de wijk. De fysieke inventarisatie zou vollediger
zijn geweest als er gegevens over de fysische opbouw van de wijk (aantallen van beheereenheden)
voor handen waren. Deze waren echter niet tijdig beschikbaar.
In het onderzoek is de burgerschapsstijl benaderd door middel van een stroomschema waarin enkel
demografische gegevens meegewogen zijn. Deze methode kan ter discussie worden gesteld omdat
het slechts een richtinggevende methodiek is. Het was niet mogelijk een volledig onderzoek (zoals
het Mentality model van Motivaction) uit te laten voeren daar er tijdsgebrek was om dergelijk
onderzoek uit te laten voeren. Om desondanks toch een richtinggevende burgerschapsstijl te kunnen
bepalen is gewerkt met de bovenstaand uitgeschreven methodiek.
Als voorbeeld is het geoptimaliseerd stappenplan geïmplementeerd op de Bossche wijk Maaspoort.
Doordat er geen kansenkaart beschikbaar is binnen gemeente ’s-Hertogenbosch, is grof geanalyseerd
aan welke ambities Maaspoort zou kunnen bijdragen. De implementatie op Maaspoort dient hierbij
meer ter verduidelijking van het stappenplan in plaats van een gericht plan om Maaspoort te gaan
vitaliseren.
Tijdens het onderzoek is gewerkt met gegevens van gemeente ’s-Hertogenbosch. De casusbuurt en
implementatiewijk zijn ook gelegen binnen deze gemeente. Dit heeft tot gevolg dat er gewerkt is met
regelgevingen / manieren vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch. De onderzoeksresultaten kunnen
hierdoor niet één op één gespiegeld worden op andere gemeenten. De gedachtegang achter het
geoptimaliseerd stappenplan zou echter wel inspiratie kunnen bieden voor andere gemeenten.
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8.2 Evaluatie
In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van het onderzoek door de auteurs geëvalueerd.
Tijdens het schrijven van het Plan van Aanpak, maart 2017, heeft veel overleg plaatsgevonden met
de opdrachtgever. Hierdoor sluiten de onderzoeksvragen goed aan bij de wensen van de
opdrachtgever, gemeente ’s-Hertogenbosch.
Ook de samenwerking in het projectteam verliep goed. Onderling zijn de taken, deels door
natuurlijke rolverdeling (komend uit de persoonskenmerken) en deels door gestuurde rolverdeling,
goed verdeeld. Toon Savelkoul heeft tijdens het project het accent gelegd op projectmanagement.
Bob van der Sijde heeft het accent gelegd op de inhoud van het vraagstuk. Caroline de Feijter en Paul
van der Donk hebben ons hierin goed ondersteund door middel van begeleidingsbijeenkomsten en
brainstormsessies. Tenslotte heeft ook Jan Winter, gemeente ’s-Hertogenbosch, ons goed geholpen.
Mede door deze goede samenwerkingen hebben we het geoptimaliseerd stappenplan kunnen
opleveren.
Lastig in het project was het vergaren van de juiste informatie en het bereiken van de juiste mensen
binnen gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit kwam voornamelijk doordat de gemeentelijke organisatie
groot is, en er veel verschillende soorten beleidsplannen aanwezig zijn. Hierdoor was het soms niet
eenvoudig om door te dringen tot de kern om de juiste informatie te kunnen vergaren. We
verwachten dat we sommige zaken verder hadden kunnen uitzoeken binnen het tijdsbestek als we
meer informatie voorhanden hadden gehad vanuit de gemeente.
Samenvattend kan gezegd worden dat wij het schrijven van deze bedrijfsopdracht hebben ervaren
als erg interessant en leerzaam. Wij zijn dan ook trots op het resultaat en blij dat wij deze periode
met dit onderzoeksrapport kunnen afronden.
Toon Savelkoul & Bob van der Sijde
Juli 2017
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9. Implementatiewijk Maaspoort
Voorliggend hoofdstuk geeft informatie over ‘implementatiewijk’ Maaspoort. Het geoptimaliseerd
stappenplan wordt geïmplementeerd op Maaspoort. Het hoofdstuk kent meerdere inleidende
paragraven met betrekking tot Maaspoort, vervolgens wordt de inhoudelijke implementatie
weergegeven.

9.1 Inleidende informatie Maaspoort
Deze paragraaf geeft inleidende informatie over Maaspoort. Onder andere ligging,
ontstaansgeschiedenis, demografie, buurtmonitoring en het klantentevredenheidsonderzoek komen
aan bod.

9.1.1 Ligging van Maaspoort
De wijk Maaspoort is gelegen ten noorden van de A59, ten oosten van de spoorweg, ten zuiden van
de Maas en ten westen van de A2. In figuur 16 worden de wijken in ’s-Hertogenbosch weergegeven.
De donkerblauwe wijk betreft Maaspoort. (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

Figuur 16: Wijken in ’s-Hertogenbosch
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

9.1.2 Ontstaansgeschiedenis en bebouwingsstructuur van Maaspoort
De planontwikkeling van Maaspoort is halverwege jaren zeventig ontstaan toen besloten werd om
’s-Hertogenbosch in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas. De
daadwerkelijke ontwikkeling van Maaspoort kent twee fases door de recessie. Het eerste gedeelte
werd rondom 1976 gebouwd, waarna de wijk in de jaren tachtig en negentig werd voltooid.
Ook Maaspoort kent, net als Sparrenburg een bloemkoolstructuur. Qua bebouwing kent de wijk
verschillende soorten waaronder grondgebonden eengezinswoningen. Daarnaast komen langs de
Maasboulevard en de Noorderplas bebouwingen voor van vier of meer bouwlagen. De grote variatie
aan woningen, zorgt voor verschillende soorten mensen in Maaspoort. Doordat Maaspoort bestaat
uit negen verschillende buurten, met elk een eigen type bebouwing, is de variatie aan woningen en
dus ook de variatie aan mensen in Maaspoort groter dan in Sparrenburg.
(gemeente 's-Hertogenbosch, z.d.)
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9.1.3 Demografie
Maaspoort kent 16.959 inwoners (2016) waarvan 8514 mannen en 8445 vrouwen. In Maaspoort
woont in totaal 11,2 procent van de totale bevolking van gemeente ’s-Hertogenbosch (totaal 151.619
inwoners). In figuur 17 wordt de demografische opbouw van Maaspoort nader toegelicht, als
vergelijking wordt ook de demografische opbouw van gemeente ’s-Hertogenbosch weergegeven. De
kolommen ‘Aantal bewoners’ geeft het daadwerkelijk aantal bewoners weer. De kolommen
‘Percentage’ geven voor iedere leeftijdsgroep het percentage weer ten opzichte van het totaal aantal
inwoners voor Maaspoort ofwel ’s-Hertogenbosch. De onderste regel geeft het percentage weer van
het aantal inwoners in Maaspoort ten opzichte van ’s-Hertogenbosch. (gemeente 's-Hertogenbosch,
2016) (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016) (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
Maaspoort
‘s-Hertogenbosch
Leeftijdsgroep
Aantal bewoners
Percentage
Aantal bewoners
Percentage
00 – 19
4.015
23,4
33.171
21,9
20 – 44
4.936
29,1
50.507
33,3
45 – 64
5.697
33,6
42.611
28,1
65 – +
2.311
13,6
25.330
16,7
Totaal
16.959
11,2
151.619
Figuur 17: Demografische opbouw Maaspoort en ’s-Hertogenbosch (gemeente 's-Hertogenbosch,
2016) (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016) (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
Naast de leeftijdsopbouw zijn enkele andere aspecten onderzocht. Deze worden overzichtelijk
weergegeven in figuur 18. In dit figuur worden gegevens van Maaspoort vergeleken met gegevens
van ’s-Hertogenbosch.
Maaspoort
’s-Hertogenbosch
Percentage autochtonen
83,1
80,5
Percentage Niet-westerse allochtonen
7,0
10,7
Percentage Westerse allochtonen
9,9
8,8
Percentage bijstandsuitkeringen
3,0
6,0
Percentage bewoners met laag inkomen
7,2
10,7
Aantal woningen
7.169
68.771
Percentage koopwoningen
70,4
58,8
Percentage huurwoningen
29,6
41,2
Gemiddelde WOZ-waarde (€)
215.390
220.800
Totaal landoppervlak (ha.)
566
11.807
Bevolkingsdichtheid (inw. / ha.)
30,0
12,8
Politieke voorkeur
Rechts
Rechts
Figuur 18: Gegevens Maaspoort en ’s-Hertogenbosch (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
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9.1.4 Buurtmonitor
Net als voor Sparrenburg is ook voor
Maaspoort een tweejaarlijks onderzoek
uitgevoerd waarin zowel subjectieve als
objectieve indicatoren beoordeeld worden.
De zes basisthema’s zijn ( ook in dit geval)
bewoners, samenleven, actief, leren, zorg en
woonomgeving. In 2016 scoorde Maaspoort
zwak op het thema zorg. Dit komt doordat
bewoners de eigen gezondheid minder goed
beoordelen en er een bovengemiddeld aantal
bewoners overgewicht hebben. In figuur 19
wordt de
situatie van 2016 inzichtelijk gemaakt.
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

Figuur 19: Buurtmonitor situatie 2016
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

Er is een vergelijk gemaakt tussen 2014 en
2016. Te zien is dat de meeste onderdelen
een ‘gemiddelde ontwikkeling’ doormaken.
Thema zorg scoort ongunstig en heeft geen
stijging doorgemaakt. Ondanks een project
met betrekking tot persoonlijk netwerken
geven de bewoners aan weinig contact met
anderen te ervaren. Ook de eigen mening
omtrent de gezondheid is lager dan in 2014.
In figuur 20 wordt de situatie van de
ontwikkeling tussen 2014 en 2016 inzichtelijk
gemaakt. (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
Figuur 20: Buurtmonitor ontwikkeling 2014 – 2016
(gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)

9.1.5 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Net als in Sparrenburg heeft gemeente ’s-Hertogenbosch ook voor Maaspoort inzichtelijk gemaakt
hoe tevreden de inwoners van Maaspoort zijn over het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte. Bij het vitaliseren van een wijk, kunnen de resultaten uit het KTO gebruikt worden, om
ongenoegens van inwoners te verminderen. De concrete doelstelling voor de komende jaren, is
vastgesteld om de bereikte resultaten klanttevredenheid minimaal te behouden of te verbeteren. In
Rosmalen-Zuid is de tevredenheid gemiddeld 0,1 punt lager beoordeeld als het gemiddelde in geheel
’s-Hertogenbosch. In figuur 21 staat het tevredenheidscijfer onderverdeeld in verschillende
beheergroepen. (Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte , 2016) (Dienstverlening
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte , 2016)
Maaspoort
‘s-Hertogenbosch
Schoonhouden naaste woonomgeving
6,7
6,5
Onderhoud groen
7,7
7,5
Onderhoud wegen
7,0
7,2
Onderhoud straatmeubilair
7,1
7,1
onderhoud voorzieningen jeugd
7,0
7,3
Veiligheid voorzieningen jeugd
7,3
7,5
Gemiddelde totaal score
7,1
7,2
Figuur 21: Resultaten KTO (Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte , 2016)
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9.1.6 Subconclusie inleidende informatie Maaspoort
De start met de bouw van Maaspoort is begonnen halverwege de jaren zeventig. Na een tussenstop
werd de wijk in de jaren negentig opgeleverd. Net als Sparrenburg kent de wijk een
bloemkoolstructuur. De komende jaren zal de wijk te maken krijgen met een stijging van het aantal
bewoners in de leeftijden 65 en ouder.
Binnen Maaspoort wonen weinig bewoners met bijstandsuitkering (slechts 3 procent) en een laag
inkomen (slechts 7,2 procent). Dit is 3 procent lager in vergelijking met ’s-Hertogenbosch. Maaspoort
bestaat voor het overgrote deel (70,4 procent) uit koopwoningen met een gemiddelde WOZ-waarde
van 215.390 euro. Uit de Buurtmonitor blijkt dat Maaspoort, gezien over de jaren 2014 – 2016, een
gemiddelde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Binnen het thema zorg heeft, ondanks extra inzet door
projecten, geen stijging plaatsgevonden. Kijkend naar het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) kan
gesteld worden dat de bewoners uit Maaspoort gemiddeld 0,1 punt minder tevreden zijn in
vergelijking met het gemiddelde in geheel ’s-Hertogenbosch. Deze punten staan verder
gespecificeerd in figuur 21.

9.2 Inhoudelijke uitwerking implementatiewijk
In deze paragraaf wordt het opgestelde advies geïmplementeerd op implementatiewijk Maaspoort.
Doordat er verschillende fases niet geheel uitgewerkt konden worden, geld de implementatie niet als
direct advies voor de wijk, maar ter verduidelijking van het opgestelde proces. Doordat de wijk
bestaat uit negen verschillende buurten, verschillende type woningen en dus ook verschillende type
bewoners en burgerschapsstijlen betreft, zal enkel één buurt uit Maaspoort gelden als
implementatiegebied. Hierbij is gekozen om de implementatie te richten op de Italiaanse buurt. In
paragraaf 9.2.1 wordt ingegaan op de implementatie van het geoptimaliseerd stappenplan, op
strategisch niveau. Vervolgens wordt in paragraaf 9.2.2 ingegaan op het stimuleren van meer
burgerbetrokkenheid door burgerschapsstijlen.

9.2.1 Strategisch proces van het vitaliseren in de Italiaanse buurt
Onderstaand wordt het strategisch proces van het vitaliseren in de Italiaanse buurt nader toegelicht
aan de hand van de faseverdeling.
Fase 1: Vaststellen van ambities en beleid
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de visie ontwikkeld dat beheer en onderhoud geen doel op zich is,
maar bijdraagt aan de opgave van de stad. Hierbij kan de gemeente zich niet beperken tot beheer
van de openbare ruimte als een opzichzelfstaand onderwerp. De beheerbudgetten moeten dan ook
zo ingericht worden dat de doelen en ambities van de stad zoveel mogelijk ondersteund worden.
Deze keuzes worden gebaseerd op vijf richtinggevende thema’s. Deze thema’s bieden de kaders voor
de keuzes in vitaliseringsprojecten. De thema’s worden onderstaand opgesomd en verder
gespecificeerd in paragraaf 4.1. (gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
De actieve stad
De natuurlijke stad
De cultuurhistorische stad
De economisch, vitale stad
De leefbare woonstad
Fase 2: Toekennen van budgetten door de raad
Voor het vervangen van de openbare ruimte zijn verschillende budgetten beschikbaar. Er is in totaal
10.005.000 euro beschikbaar voor vervangingsinvesteringen. Dit wordt verder gespecificeerd in
paragraaf 4.4. In de toekomst kunnen de budgetten voor groenbeheer, toegekend worden op basis
van ambitie. Dit door middel van gebruik te maken van de ‘kansenkaart op stadsniveau’ (fase 3).
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Fase 3: Maken van een ‘kansenkaart op stadsniveau’
In deze stap wordt ervan uitgegaan dat ambities worden vastgelegd vanuit de kansenkaart. Doordat
er nu nog geen kansenkaart op ambitieniveau in gemeente ’s-Hertogenbosch is gemaakt, zijn twee
ambities gekozen die aan kunnen sluiten bij stadsdeel Maaspoort. Deze kansenkaart op
ambitieniveau dient opgesteld te worden door middel van een gedegen DESTEP-analyse. De ambities
die in de volgende fases aangehouden worden in Maaspoort zijn de ambities ‘Natuurlijke stad’ en
‘Actieve stad’. De ambitie ‘Natuurlijke stad’ wordt gehanteerd doordat Maaspoort grenst aan de
Empelse Waard. De ambitie ‘Actieve stad’ wordt gehanteerd in Maaspoort doordat bewoners
volgens de buurtmonitor 2016 slecht scoorde in het onderdeel actief. Onderstaand worden de
gestelde doelen bij de ambities weergegeven.
Concreet gestelde doelen bij ambitie ‘Natuurlijke stad’
Investeren in klimaatopgaven dicht bij de mens, hierin ook particulieren laten meedoen
(specifiek in hittestress en de overlast van regen- en oppervlaktewater)
Het energiegebruik en CO2-uitstoot bij onderhoud in de openbare ruimte verlagen
Het versterken van ecologische structuren en biodiversiteit in ’s-Hertogenbosch
Het heroverwegen van de manier waarop groen en bermbeheer wordt uitgevoerd
Concreet gestelde doelen bij ambitie ‘Actieve stad’
Efficiënter gebruik maken van speel- en recreatieve voorzieningen
Op efficiënte wijze onderhoud plegen aan het gerealiseerd verbindend netwerk en plusroutes,
van de Bossche fietsradialen verdiend prioriteit
Het toegankelijk houden van de openbare ruimte voor ouderen en mensen met een fysieke
handicap
Fase 4: Opstellen van de QuickScan op wijk/buurt -niveau
Om de doelen te specificeren op buurtniveau zijn opvallende kenmerken in de Italiaanse buurt
vergeleken met de ambities van de stad. Hierdoor is in beeld gebracht op welke manier de
vitalisering van de Italiaanse buurt kan bijdragen aan de ambities van de stad.
Italiaanse buurt als actieve stad
Relatief meer inwoners in de Italiaanse buurt hebben last van overgewicht en sporten hierbij ook
minder dan het gemiddelde. Daarnaast is het aantal ouderen in de Italiaanse buurten hoog waardoor
een prioriteit moet zijn dat de openbare ruimte makkelijk toegankelijk moet zijn. (gemeente 'sHertogenbosch, 2016)
Italiaanse buurt als natuurlijke stad
De Italiaanse buurt is gelegen bij het Burgemeester van Zwietenpark, waardoor de Italiaanse buurt,
een functie als Ecologische Verbindingszone (EVZ) kan hebben, zie figuur 22 (volgende pagina). Naast
de mogelijkheid als EVZ functie, bestaat de mogelijkheid om de wijk groener te maken. Waardoor het
kan bijdragen aan de klimaatopgaven. (waterschap Aa en Maas, 2004)
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Figuur 22: Functie als Ecologische Verbindingszone (EVZ) (Hoof)
Conclusie fase 3 & 4: ‘de ambitie voor de Italiaanse buurt’
In de Italiaanse buurt sluiten de ambities ‘Actieve stad’ en ‘Natuurlijke stad’ het beste aan, daar hier
het gemakkelijkst de grootste plus behaald kan worden.
Kijkend naar de ‘Actieve stad’ zal de openbare ruimte meer uitnodigend en toegankelijk zijn daar veel
mensen weinig beweging hebben en / of kampen met overgewicht.
Kijkend naar de ‘Natuurlijke stad’ biedt de aanwezigheid van het Burgemeester van Zwietenpark de
kans om een deel van de Italiaanse wijk te gebruiken als Ecologische Verbindingszone. Daarnaast kan
geprobeerd worden bewoners meer mee te nemen in de natuurlijke stad, door de bewoners mee te
nemen in de investeringen in klimaatopgaven. (waterschap Aa en Maas, 2004) (gemeente 'sHertogenbosch, 2016)
fase 5: Integrale project opstart tussen afdelingen en kapitaalspecialisten
Gedurende deze integrale projectstart wordt de opgave bepaald. Hier worden ook de gestelde
doelen bij het vitaliseringsproject bepaald. Gekeken naar de aandachtspunten in de wijk en de
combinatie met ambities van de stad, worden hieronder voorbeelden gegeven van meetbare
doelstellingen:
-

De soortenrijkdom in de Italiaanse buurt dient met 30% dient toe te nemen. Dit in kader van het
onderdeel worden van de ecologische verbindingszone.
Bestrating in de Italiaanse buurt dient rondom bejaardenflats, beeldkwaliteit A te bevatten. Dit
in kader van het voor iedereen bereikbaar maken van de openbare ruimte.

Vervolgens dient een nulmeting opgesteld te worden van deze gekozen meetbare doelstellingen. Dit
om in een later stadium de vooruitgang te kunnen meten.
Fase 6: Toetsing
De toetsing zal geschieden aan de gestelde doelen in fase 5.
fase 7: Evaluatie van het doorlopen proces
Evaluatie van de vitalisering op buurtniveau is gedaan in de voorgaande stap. Het is echter van
belang voor gemeente ’s-Hertogenbosch om op de verschillende doorlopen fases te evalueren, om
hier eventuele lering voor de toekomst uit te trekken.
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9.2.2 burgers benaderen in de Italiaanse buurt
Onderstaand wordt het benaderen van burgers in de Italiaanse buurt nader toegelicht aan de hand
van de faseverdeling.
Fase 1: Maken van een wijkanalyse
In figuur 23 is de wijkanalyse betreffende demografische gegevens weergegeven. Via het
stroomschema, weergegeven op paragraaf 6.3.4 is de leefstijl ‘Nieuwe conservatieven’ bepaald.
Wijk

WOZ-waarde

s-Hertogenbosch
€
Sparrenburg
€
Maaspoort
€
Italiaanse buurt
€
Maasdal
€
Abdijenbuurt
€
Lokeren
€
Maasstroom
€
Staatsliedenbuurt
€
Het Zilverpark
€
Maasvallei
€
Maasoever
€
Lagere variabelen dan gem.
Hogere variabelen dan gem.

220.800
232.525
215.390
268.765
171.622
218.281
177.217
182.215
199.936
243.870
220.209
271.737

Inwoners

Leeftijdsopbouw
0-19
20-44
45-64
>65
151.619 21,9% 33,3% 28,1% 16,7%
3.458 24,9% 24,9% 35,9% 14,3%
16.959 23,4% 29,1% 33,6% 13,6%
523 15,5%
54,5%
30,0%
2.431 18,8%
61,2%
20,0%
1.132 19,3%
63,2%
17,5%
1.451 24,7%
67,4%
7,9%
2.016 22,0%
67,3%
10,7%
1.805 21,3%
64,2%
14,5%
2.246 27,4%
65,6%
7,0%
2.391 29,6%
58,5%
11,9%
2.854 25,3%
59,9%
14,8%

Samenstelling huishoudens
Aantal
Alleenstaande z kinderen
m kinderen laagopgeleiden
34,0%
26,0%
40,0%
26%
23%
46%
31%
26%
45%
29%
27%
27%
48%
25%
30%
39%
31%
41%
39%
21%
27%
44%
29%
26%
46%
28%
14%
45%
41%
28%
56%
16%
21%
38%
42%
21%
46%
33%
Lagere variabelen dan gem.
Hogere variabelen dan gem.

Inkomen
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

34.900
19.000
31.400
33.800
26.900
25.800
29.000
27.000
29.600
35.700
31.400
42.200

Woningstatus
Huur
Koop
41,2% 58,8%
25,5% 74,5%
29,6% 70,4%
24,4% 75,6%
59,7% 40,3%
33,2% 66,8%
23,0% 77,0%
51,2% 48,8%
24,4% 75,6%
12,1% 87,9%
29,8% 70,2%
1,2% 98,8%

Politieke
voorkeur
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts

Mogelijk
sociale mileu
Moderne burgerij
Moderne burgerij
Nieuwe conservatieven
Postmoderne hedonisten
Postmoderne hedonisten
Moderne burgerij
Traditionele/Moderne burgerij
Moderne burgerij
Moderne burgerij
Moderne burgerij
Opwaarts mobielen

Figuur 23: Wijkanalyse betreffende demografische gegevens (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2016)
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Fase 2: Bewoners in de Italiaanse buurt
De bewoners uit de Italiaanse buurt voelen zich het meest aangesproken tot het sociaal milieu
‘Nieuwe conservatieven’. Onderstaand wordt een toelichting van deze leefstijl weergegeven.
‘De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag van de samenleving, die technische
ontwikkelingen het allerbelangrijkst vindt. Hierin tegen is hij terughoudend ten aanzien van culturele
en sociale vernieuwing.’ (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
Het sociaal milieu ‘Nieuwe conservatieven’ valt onder burgerschapsstijl ‘Verantwoordelijken’. De
toelichting hiervan wordt onderstaand weergegeven. (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
‘Maatschappelijke betrokkenheid bij de publieke zaak. Overheid is hierin een belangrijk instrument.
Zijn voelen zich dan ook in hoge mate verantwoordelijk en zijn goed geïnformeerd over
overheidsbeleid. Echter moet wel gezegd worden dat verantwoordelijken een kritische houding
aannemen tegenover de overheid.’ (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
In figuur 24 wordt het totaaloverzicht van de sociale milieus uit Maaspoort weergegeven. In het rood
is de Italiaanse buurt weergegeven.

Figuur 24: Leefstijlen in Maaspoort (Sijde, 2017)
fase 3 & 4: Bepalen van een communicatievorm naar de bewoners
Kiezen van bestaand netwerk
Allereerst is het belangrijk om de bestaande structuren in de wijk/buurt te analyseren. Zowel
informele als formele organisaties kunnen waardevol zijn voor de gemeente om informatie rondom
vitalisering over te brengen richting bewoners. De gemeente kan aan de hand van de
burgerschapsstijl een inschatting maken, op welke manier het best gecommuniceerd kan worden
met burgers.
In bewoners uit de Italiaanse buurt voelen zich het meest prettig bij het sociaal milieu ‘Nieuw
conservatieven’, en bijbehorende burgerschapsstijl ‘Verantwoordelijken’.
Verantwoordelijken voelen zich het meest prettig bij een uitnodigende en open benadering, waarbij
de mogelijkheid bestaat om zich uitvoeriger te informeren en de context verder te leren kennen.
Verbreden van discussies met opinieleiders, kan leiden tot meer betrokkenheid in het proces.
(Spangen, 2001)
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Onderstaand worden de, in Maaspoort reeds aanwezige, netwerken weergegeven.
Wijkraad Maaspoort (specifiek bestuurslid Karel Barten, vertegenwoordiger Italiaanse Buurt)
Stelt zich ten doel de belangen van bewoners te behartigen
Coderdojo
Leert kinderen websites bouwen
Ukkies en Stories
Ontmoetingsplek voor ouders met jonge kinderen
Maaspoort kids
Activiteiten voor kinderen in de wijk
Buurtpreventie Maaspoort
Vorm van toezicht door bewoners in Maaspoort
Tuinjoop
Huiselijke werkruimte voor creatieve en praktische workshops
Ouderen sociëteit Maaspoort
Actief voor 55 plussers
(Hoekstra & van der Lelij , 2010)
Doordat mensen met een verantwoordelijke burgerschapsstijl zich uitvoerig willen informeren,
betrokken zijn en zich willen inzetten voor de buurt, is Wijkraad Maaspoort een geschikte
mogelijkheid om te gebruiken als bestaand netwerk. (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
Kiezen van een communicatievorm
Zoals bovenstaand vermeld voelen bewoners uit de Italiaanse buurt zich het meest prettig bij de
burgerschapsstijl ‘Verantwoordelijken’. Deze burgerschapsstijl kent onderstaande beschrijving van
meest geliefde communicatievorm.
‘Deze verantwoordelijke burgerschapsstijl zet niet de functionaliteit maar de inhoud van een
boodschap centraal. De boodschap wordt doorgrond en men oriënteert zich in grote mate door
middel van dagbladen en opiniebladen. Men heeft een grote behoefte om vooral het internet als
uitbreiding van communicatiekanalen te zien, vandaar is men zeer betrokken bij internetforums,
newsgroups en social media.’ (Hoekstra & van der Lelij , 2010)
Naast de communicatie via de wijkraad, kan de gemeente de oudere mensen in de Italiaanse buurt
bereiken via een nieuwsbrief. De jongere mensen in de buurt zullen gemakkelijk te bereiken zijn via
www.maaspoortnieuws.nl, Facebook pagina Maaspoortnieuws en via dagbladen in Maaspoort.
(Maaspoort, onbekend) (Tiebosch, onbekend)
fase 5: Evaluatie van het doorlopen proces
Evaluatie van de vitalisering op buurtniveau is gedaan in de voorgaande stap. Echter is het van belang
voor gemeente ’s-Hertogenbosch om op de verschillende doorlopen fases te evalueren, om hier
eventuele lering voor de toekomst uit te trekken.
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Bijlage 1: Budgetten
Beschikbare middelen vanuit exploitatie (Stadsbeheer)
Kunstwerken: vervangen houten bruggen

€

begroting jaarl.
259.000

Spelen: vervangen speelvoorzieningen

€

100.000

Subtotaal beschikbaar vanuit exploitatie

€

359.000

Investeringsplan 2016-2019 (Stadsbeheer)
Openbare verlichting: vervanging armaturen

€

bedrag 2016
930.000 €

bedrag 2017
930.000 €

bedrag 2018
930.000 €

Openbare verlichting: vervanging lichtmasten

€

335.000 €

335.000 €

335.000 €

335.000 €

335.000

Groen en bomen: Boomverbetering

€

70.000 €

70.000 €

70.000 €

70.000 €

70.000

Spelen: Verbetering speeltoestellen in de woonomgeving

€

59.700 €

59.700 €

59.700 €

59.700 €

59.700

Watergerelat.vrz: Vervanging damwanden Industrie- en Rietveldenhaven

€

307.000 €

-

€

-

€

-

€

76.750

Watergerelat.vrz.: Sluis en brug Engelen, vervanging electrische installaties €
Watergerelat.vrz.: Bediening Dungensebrug
€

10.000 €

928.000 €

-

€

-

€

234.500

-

€

-

164.000 €

-

€

bedrag 2019
jaarlijks gemid.
930.000 €
930.000

€

41.000

Vitaliseringsbudget

€

2.861.000 €

2.861.000 €

2.861.000 €

2.861.000 €

2.861.000

Subtotaal investeringsbudgetten bovengrondse openbare ruimte

€

4.736.700 €

5.183.700 €

4.255.700 €

4.255.700 €

4.607.950

Riolering: Diverse reparaties en aanpassingen

€

234.000 €

234.000 €

234.000 €

234.000 €

234.000

Riolering: Vervanging algemeen

€

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000

Riolering: Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering €
Riolering: Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting
€

570.000 €

420.000 €

1.110.000 €

155.000 €

563.750

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000

Riolering: Maatregelen klimaattoets hevige regenval

€

350.000 €

€

87.500

Subtotaal investeringsbudgetten waterketen (water en riolering)

€

3.554.000 €

3.054.000 €

3.744.000 €

2.789.000 €

3.285.250

Totaal

€

8.290.700 €

8.237.700 €

7.999.700 €

7.044.700 €

7.893.200

Investeringsplan 2016-2019 (Stadsontwikkeling)
Wijkspeerpunten

€

Maatregelen openbare ruimte binnenstad

€

273.000 €

Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte

€

163.000 €

Aanpak onveilige infrastructuur

€

Fietsplan
Verkeersmaatregelen
Verkeersregelinstallaties

Externe subsidies/bijdragen
Binnenstad (rijks- en/of Europese subsidies)

-

jaarlijks totaal ten goede aan VV
275.000 €
68.750

€

-

€

-

aandeel urgent
100%

€

jaarlijks gemid.
68.750

218.400

75%

€

163.800

97.800

100%

€

97.800

428.500 €

342.800

50%

€

171.400

€

765.000 €

229.500

50%

€

114.750

€

262.250 €

104.900

50%

€

52.450

€

325.000 €

308.750

100%

€

308.750

€

2.491.750 €

1.370.900

71%

€

977.700

ten goede aan VV
€
100.000

aandeel urgent
75%

€

jaarlijks gemid.
75.000

Vestingwerken en Binnendieze (rijks- en/of Europese subsidies (BRIM))

€

100.000

100%

€

100.000

Herstructurering oude wijken/aandachtsbuurten (GSB)

€

300.000

100%

€

300.000

Revitalisering bedrijventerreinen (geen subsidie beschikbaar)

€

Hoofdinfrastructuur (provinciale subsidie)

€

1.000.000

30%

€

300.000

€

1.500.000

52%

€

775.000

Beschikbaar gemiddeld per jaar
Beschikbare middelen vanuit exploitatie (Stadsbeheer)

€

totaal
359.000

Investeringsplan 2016-2019 (Stadsbeheer)

€

7.893.000

Investeringsplan 2016-2019 (Stadsontwikkeling)

€

978.000

Externe subsidies/bijdragen

€

775.000

€

10.005.000

-

€
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Bijlage 2: Vitaliseringsproces Wijkraad Sparrenburg
Bij de vitalisering van Sparrenburg is, vanuit Wijkraad Sparrenburg, gewerkt met een stappenplan
bestaand uit zeven stappen, welke binnen 3 maanden is uitgevoerd. Het stappenplan als geheel
wordt als succesvol gezien en wordt onderstaand toegelicht.
1)

Inhoudelijk overleg met buurtambassadeurs en bewoners
Het overleg vindt plaats op klein schaalniveau, het liefst met een paar stoelen buiten in de buurt
die gevitaliseerd gaat worden. Doel van het gesprek is het inventariseren van de wensen,
betreffende openbare ruimte, vanuit de buurtbewoners.

2)

Inhoudelijk overleg met buurtambassadeurs, bewoners en professionals
Met dezelfde aanpak wordt een tweede overleg georganiseerd waarbij ook professionals
aansluiten. Hierbij te denken aan de wijkmanager (vanuit de gemeente), projectontwikkelaar,
werkvoorbereiders van uitvoerende partijen, en medewerkers van de gemeente (o.a. afdeling
groen – infrastructuur – handhaving).
Tijdens dit tweede gesprek wordt de haalbaarheid van de wensen uit het eerste gesprek
besproken, eventueel wordt een variant op de wens bedacht. Er wordt, vooral vanuit
gemeentemedewerkers beoordeeld of de wensen direct meegenomen worden, op de langere
termijn (ooit) of nooit (tegenstrijdig met beleid) meegenomen worden. Aan de hand van dit
gesprek wordt een voorstel opgesteld als input voor stap drie.

3)

Presentatie voorstel nieuwe situatie met buurtambassadeurs, bewoners en professionals
Tijdens de derde sessie, met wederom gelijke aanpak, wordt de tekening van de nieuwe situatie
gepresenteerd aan de bewoners. De bewoners kunnen eventuele wijzigingen aandragen waarna
het voorstel gefinetuned wordt.

4)

Plannen van de werkzaamheden
De te vitaliseren buurt wordt opgedeeld in kleine delen (vaak per hofje in het geval van
Sparrenburg). De werkzaamheden worden vervolgens per klein deel ingepland. Op deze manier
wordt de duur van de werkzaamheden per deel zo klein mogelijk gehouden. Belangrijk aspect
hierin is de communicatie en duidelijke afspraken met de betrokken bewoners.

5)

Uitvoering werkzaamheden
Het werk wordt daadwerkelijk, volgens planning uitgevoerd. Dit is de periode waarin de
betrokken bewoners hinder ondervinden, eventuele klachten worden via de buurtambassadeurs
verzameld.

6)

Aankleding
De inrichtingselementen zoals meubilair en groen worden geplaatst. Mocht het gemeentelijk
budget verbruikt zijn, en er is wens naar een inrichtingselement met een gemeenschappelijk
karakter wordt dit betaald uit het wijkbudget van Sparrenburg.

7)

Evaluatie met alle burgers
Het project wordt samen met buurtambassadeurs, buurtbewoners en de betrokken
professionals opgeleverd. Er wordt in onderling gesprek besloten of de vitalisering voldoet aan
het bedacht voorstel.
(Steen, 2017)
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