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Dit wijkplan is gelicenceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie.
Wanneer je gebruik wil maken van dit werk, hanteer dan de volgende naamsvermelding: ”Wijkplan
Leefbaarheid Paauwenburg, Wijkraad Paauwenburg en gemeente Vlissingen, 27 januari 2018”.
Contact: Stichting Wijkraad Paauwenburg, Troelstraweg 379, 4384 GT Vlissingen of via de website
www.stichtingwijkraadpaauwenburg.nl/contact.php.
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Wijkplan Paauwenburg 27 januari 2018 - SAMENVATTING
In de Vlissingse wijk Paauwenburg zijn in 2017 in totaal ongeveer 150 wijkbewoners betrokken
geweest bij de totstandkoming van de inhoud van een wijkplan voor de leefbaarheid van hun wijk:
in diverse bijeenkomsten, interviews of als antwoord op een flyer die verspreid werd in de 2500
brievenbussen van de wijk. De wijkraad Paauwenburg en de gemeente Vlissingen waren samen
opdrachtgever.
De ‘oogst’ in de vorm van het volledig uitgewerkte wijkplan werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van de Wijkraad op 27 januari 2018 aangeboden aan de wijk en aan de gemeente. In het wijkplan zijn
voor 9 verschillende thema’s de doelen en de motivering vastgelegd, de acties opgelijst, de
samenwerkingspartners opgenoemd en tenslotte een eerste tijdsaanduiding gegeven.
Het Wijkplan Leefbaarheid Paauwenburg omvat volgende thema’s en doelstellingen:
A. HET NIEUWE WIJKCENTRUM ‘DE BURGERIJ’
Doelstellingen: Een wijkcentrum als ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk, al dan
niet in verenigingsverband, voor jong en oud, arm en rijk. Ze leren elkaar beter begrijpen,
kunnen elkaar helpen en geholpen worden en een actieve en betrokken houding
ontwikkelen. We streven naar een vitale wijk waar wijkbewoners een grotere positieve
gezondheid ervaren tegen lagere kosten, onder meer via collectieve betrokkenheid en
verantwoordelijkheid.
B. HET UITZICHT VAN DE WIJK (OVER 15 JAAR)
Doelstellingen: Paauwenburg staat voor groen-stedelijk wonen dichtbij het water. Gelegen in
het (noord)westen van de gemeente, is Paauwenburg een woonwijk waar delen direct aan
zee grenzen. De wijk heeft een groen karakter, ruime woningen en een hoog
voorzieningenniveau. De wijkbewoners zijn zich bewust van deze unieke ligging en omgeving
en willen dit zoveel als mogelijk behouden zoals het nu is.
C. KINDEREN EN JONGEREN
Doelstellingen: Benaderen van de jeugd binnen de wijk: in gesprek gaan met, warm draaien
voor participatie in een projectgroep, wensen bundelen: wát wil de jeugd ? Komen tot een
multiculturele groep: ‘bruggen’ bouwen. Een duidelijk beeld krijgen van de huidige stand van
zaken (de huidige mogelijkheden voor de jeugd en de tekortkomingen), vervolgens een
Jeugdplan Paauwenburg opmaken en concreet zichtbare initiatieven opzetten.
D. VEREENZAMING EN EENZAAMHEID
Doelstellingen: We willen de samenhang in de wijk verder ontwikkelen, ook door tegemoet
te komen aan de behoefte bij eenzame Paauwenburgers aan meer sociaal contact en door
hulp te bieden bij ouderen, zieken, mensen die niet goed meer te been zijn. Hen vitaal
houden (lichamelijk en geestelijk), zodat ze onder de mensen komen en actief en in
beweging blijven, leidt tot meer zelfredzaamheid.
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E. VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEERSITUATIES
Doelstellingen: Meewerken aan en / of concrete (aandachts-)punten aangeven die kunnen
bijdragen tot verhoging of minimaal het behouden van onze verkeersveiligheid.
F. WINKELS EN VOORZIENINGEN
Doelstellingen: De wens realiseren van vele bewoners van Paauwenburg om gebruik te
kunnen blijven maken van een zo groot mogelijk aanbod winkels en voorzieningen. In beeld
brengen van de inspanningen die daartoe continu geleverd zullen moeten worden door
gemeente, ondernemers, wijkbewoners (klanten), wijkraad, architecten, makelaars,
projectontwikkelaars,…
G. DUURZAME ENERGIE
Doelstellingen: De wijk Paauwenburg helpen bij de samenwerking tussen meerdere
instanties en zijn bewoners bij het realiseren van klimaatmaatregel duurzaamheid.
Communicatiekanalen beter gebruiken en benutten om zo per gedeelte van de wijk de
bewoners bewust te maken dat door samenwerking een aantal initiatieven te realiseren is.
Meedenken met de gemeente ten aanzien van plannen voor afvalinzameling en recycling.
H. ARMOEDE
Doelstellingen: Realiseren dat zoveel mogelijk bewoners van onze wijk zelf kunnen voorzien
in de eerste levensbehoeften (= schoon drinkwater, gezond voedsel, huisvesting,
gezondheidszorg en kleding) en kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Om dit te
kunnen realiseren is het van belang dat we een beeld krijgen van de omvang van het
armoedeprobleem in onze wijk en dat we te weten komen wie we kunnen helpen en hoe.
I.

DE WIJKRAAD
Doelstellingen: Coördinatie van de uitwerking van de thema’s van ‘wijkbeleid’ in het wijkplan.
De goede verbinding tussen de wijkraad, het wijkcentrum en een op te richten
jeugdwijkraad, wordt dan het ‘voertuig’ voor de sociale cohesie in de wijk.

De Wijkraad Paauwenburg zal, in goed overleg met het wijkcentrum De Burgerij, instaan voor de
planning van acties op de verschillende thema’s van het wijkplan. Dit wijkplan is het ‘spoorboekje’
van de wijk in haar samenwerking met de gemeente Vlissingen en diverse netwerkpartners (zoals
onder meer ROAT, L’Escaut, Zorgstroom en WVO Zorg). Samen zullen de prioriteiten vastgelegd
worden: Wat is dringend? Wat kunnen we zelf? Waar hebben we ondersteuning nodig?
Er zullen thema- en projectgroepen opgericht worden, en per thema of project zal gezocht worden
naar de nodige financiering (Wijkbudget? Eigen verdienmodel? Andere subsidies of sponsoring?...).
De gemeente Vlissingen heeft duidelijk uitgesproken dat de invulling van leefbaarheid voortaan
vanuit de wijken moet komen. Wij als wijkraad van Paauwenburg kijken dan ook uit naar een
vruchtbare samenwerking!

Interesse om mee te denken en mee te doen in de wijkraad / een themagroep of in het
wijkcentrum De Burgerij? Neem dan contact op met
- Stichting Wijkraad Paauwenburg, Troelstraweg 379, 4384 GT Vlissingen
of via de website www.stichtingwijkraadpaauwenburg.nl/contact.php.
- Stichting Wijkcentrum De Burgerij, van Hogendorpweg 58a, 4384 HA Vlissingen
of via de mail: wijkcentrumdeburgerij@gmail.com.
Het volledige wijkplan vind je ook daar!
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1. DE WIJK PAAUWENBURG: KENMERKEN EN KRACHT

Enkele kenmerken van de wijk Paauwenburg
In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is
overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant
van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Het is een
ruim opgezette wijk met ruime straten, veel groen en de nodige waterpartijen, met een mix van
huur- en koopwoningen in alle soorten en maten. Het is een wijk met een hoog voorzieningenniveau:
volop winkels, eerstelijns gezondheidszorg, een wijkcentrum en twee scholen voor basisonderwijs.
Er is een actieve wijkraad en een (recent heropgestart) wijkcentrum met een zeer verscheiden
aanbod. De diversiteit van de wijkaangelegenheden en activiteiten kan gevolgd worden via de
websites www.stichtingwijkraadpaauwenburg.nl en www.wijkcentrumdeburgerij.nl en hun
Facebook-pagina’s. Vanuit de gemeente is er voor Paauwenburg een wijkcoördinator actief, evenals
meerdere ambtenaren en gemeentelijke diensten vanuit diverse beleidsgebieden. Verschillende
andere organisaties en netwerkpartners hebben een actieve werking en impact in de wijk, zoals
bijvoorbeeld ROAT (opbouwwerk), L’Escaut (woningcorporatie), Zorgstroom en WVO Zorg.
De kracht van de wijk Paauwenburg
De inwoners die tijdens de uitwerking van dit wijkplan werden geïnterviewd, kregen bij aanvang van
het interview de vraag voorgelegd wat volgens hen de kracht van de wijk is en wie of wat daarvoor
zorgt.
Volgende positieve aspecten kwamen daarbij nadrukkelijk naar voren:







Het uitzicht van de wijk: wijds, veel groen in de wijk, opgeruimd, tuinen worden bijgehouden,
park en parkjes, Nollebos, directe bereikbaarheid van de natuur, het strand dichtbij, centraal
gelegen, gewoon prettig en rustig om te wonen, een gevarieerd woningaanbod (van sociale
woningen tot villa’s, huur / koop), veel hondenuitlaatplekken, gratis parkeren,…
Het winkelcentrum, de basisscholen, de voorzieningen (onder meer gezondheidszorg) en het
wijkcentrum De Burgerij als de ‘voertuigen’ van sociale cohesie en samenhang in de wijk: je hoeft
de wijk niet uit (vooral belangrijk voor ouderen!).
Een grote samenhorigheid: betrokken mensen, we kennen elkaar in de straat, open mentaliteit.
Een relatief veilige wijk, weinig trammelant / criminaliteit, mensen zijn hier op hun gemak,
kindvriendelijke buurt, sociale controle op een prettige manier, geeft ook gevoel van veiligheid,
Buurtpreventie werkt goed (even contact, leuk, prettig).
Het Wijkcentrum (“vervult een goede rol, mensen en verenigingen kunnen er terecht”) en de
Wijkraad (“doen enorm hun best, daarom nog beter faciliteren!”).
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2. EEN WIJKPLAN VOOR DE ‘LEEFBAARHEID’ VAN DE WIJK:
WAT EN WAAROM?

De gemeente Vlissingen heeft in haar ‘Visie op Leefbaarheid’ (4 december 2015) besloten om in te
zetten op leefbaarheid van bewoners in de wijken en gaat daar bij uit van (onder meer) volgende
uitgangspunten:
-

“het is van belang voor de verbetering van leefbaarheid dat de activiteiten van de gemeente in de
wijken meer in overeenstemming zijn met de belevingswereld van de bewoners”;
“leefbaarheid is een subjectief gegeven: het gaat om de beleving van burgers, waarbij iedereen
de mate van leefbaarheid volgens zijn eigen normen en waarden ervaart”;
“het samenspel tussen de mens en zijn omgeving vindt plaats op een breed scala aan terreinen in
het fysieke, sociaal maatschappelijke of economisch domein”;
“de essentie hierbij is, dat bewoners en organisaties op wijkniveau allianties vormen waarop een
gedeelde beleving van (on)leefbaarheid zich voordoet. Op die manier is er een herkenbare ‘sense
of urgency’ waardoor burgers in beweging komen en het daadwerkelijk mogelijk is verbeteringen
in de leefbaarheid te bewerkstelligen”.

Vervolgens werd in 2016 door de gemeente Vlissingen een plan van aanpak uitgewerkt, om, middels
een project “Uitrollen pilot leefbaarheid”, de wijken meer zeggenschap te geven over de leefbaarheid in de wijk. Door ruimte te geven aan wijkinitiatieven en door het ondersteunen daarvan, wil de
gemeente bereiken dat meer inwoners betrokken worden bij het werken aan en voor de wijk.
Twee pilotwijken werden, mede op hun verzoek, aangeduid: Paauwenburg en Bossenburgh.
Het participatief opmaken van een ‘wijkplan leefbaarheid’ had volgende heldere doelen:
- het hoofddoel: een diversiteit aan deelnemers in de wijk actief uitnodigen om mee te denken
aan initiatieven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en dit samen te verwoorden in een
plan
- het ‘hogere’ doel: wijkbewoners die uitgaan van eigen kracht en potentieel om hun eigen
woon- en leefomgeving te verbeteren en deze schoon, heel en veilig te houden
- en met betrekking tot de rol van de gemeente: het, als facilitator, mogelijk maken voor burgers
om te participeren. Het pilotproject moest ook leiden tot inzichten en leereffecten die (later)
bruikbaar zijn voor de gemeente bij het ontwikkelen van gelijkaardige projecten in andere wijken
van Vlissingen.
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3. HOE HET WIJKPLAN TOT STAND KWAM

Eind 2016 werd door de gemeente Vlissingen een begeleidingsopdracht toegewezen aan een duo
van twee participatie-professionals. Hun taak was het ondersteunen van de twee pilotwijken
Paauwenburg en Bossenburgh bij het opstellen van een wijkplan: het ontwikkelen van een door de
buurt en stakeholders gedragen plan, dus een leefbaarheidsplan door, van en voor de wijk.
De begeleiders kozen voor een aanpak waarbij volledig werd uitgegaan van de (mogelijk heel
verschillende) wensen en verwachtingen in de wijk, zodat de eigenheid van de wijk in iedere stap tot
verrassende resultaten zou kunnen leiden. Zo ontstonden een reeks visie- en planningsactiviteiten en
verkennings- communicatie-acties, in voortdurend goed overleg met de Wijkraad, en met de
wijkcoördinator voor Paauwenburg, tevens projectleider Leefbaarheid vanuit de gemeente.
Er werd vrij snel een kernploeg opgericht, bestaande uit een tiental wijkbewoners en enkele
vertegenwoordigers van de gemeente en netwerkpartners zoals ROAT en L’Escaut. In meerdere
brainstormsessies werden in deze kernploeg middels interactieve werkvormen de prioritaire
leefbaarheidsthema’s voor de wijk vastgesteld en mee gedacht over de verdere aanpak om tot een
wijkplan te komen. Na het faillissement van wijkcentrum ‘Het Majoraat’ werd onder impuls van een
taskforce in enkele maanden tijd wijkcentrum ‘De Burgerij’ op poten gezet, inclusief samenwerking
met de Stichting Door, nieuwe verbindingen en overeenkomsten met alle vrijwilligersorganisaties en
initiatieven die er onderdak zochten, de aansturing van de vrijwilligersgroep en een beheerder voor
het wijkcentrum zelf, een financieel plan en een overeenkomst met de gemeente, etcetera.
Door deze aanpak zijn in totaal ongeveer 150 wijkbewoners van Paauwenburg (plus een 15-tal
ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van netwerkpartners die actief zijn in de wijk)
betrokken geweest bij de totstandkoming van de inhoud van dit wijkplan:
- in een algemene vergadering van de wijkraad en twee grote bijeenkomsten (waar het project
werd toegelicht en de leefbaarheidsthema’s werden uitgewerkt);
- in een fors aantal besprekingen en werkvergaderingen in de wijk, met de gemeente en met
vertegenwoordigers van diverse organisaties;
- via interviews in de wijk, afgenomen door leden van de kernploeg en 8 HZ-deeltijdstudenten van
de opleiding Social Work;
- en via antwoorden op de flyer die verspreid werd in de 2500 brievenbussen van de wijk.
De eindversie kwam tot stand op basis van alle binnengekomen teksten en formuleringen, werd
geredigeerd door meerdere leden van de kernploeg en de projectbegeleiders.
De ‘oogst’ in de vorm van het volledig uitgewerkte wijkplan werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van de Wijkraad op 27 januari 2018 aangeboden aan de wijk en aan de gemeente.
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4. HET WIJKPLAN: THEMA’S EN PRIORITEITEN
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A. HET NIEUWE WIJKCENTRUM ‘DE BURGERIJ’

DOELEN (wat willen we bereiken?)


Een wijkcentrum is een ontmoetingsplaats voor mensen in de wijk. Jong en oud, arm en rijk
kunnen er elkaar ontmoeten en elkaar behulpzaam zijn. Door in het wijkcentrum elkaar te
ontmoeten, ontstaat er verbinding tussen mensen. Mensen leren elkaar beter begrijpen.



Mensen kunnen elkaar helpen en geholpen worden. Er is zorg voor elkaar. Een wijkcentrum
draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. Een wijkcentrum is bij uitstek de plaats waarbij
wijkbewoners een actieve en betrokken houding ontwikkelen.



We streven naar een vitale wijk waar wijkbewoners een grotere positieve gezondheid ervaren
tegen lagere kosten. Betere en meer integrale zorg, welzijn en wonen. Meer collectieve
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners.

MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)


Vanaf de start van het project Leefbaar Paauwenburg is door wijkbewoners aangegeven dat een
wijkcentrum een noodzaak is. Nergens in de wijk kunnen mensen op het gemak een kopje koffie
of thee te drinken met andere buurtbewoners. Er is geen plaats in de wijk voor een goed gesprek
tussen wijkbewoners. Het ontbreekt aan een ruimte voor een voorlichtingsavond, een feestelijke
bijeenkomst, een kaartmiddag, een creaclubje of samen te koken en samen te eten. Voor de
jeugd is geen ruimte om binnen spelletjes te spelen.



Een wijkcentrum als ontmoetingsplaats
Vanuit de gesprekken die gevoerd zijn in de wijk met bewoners wordt aangegeven dat er veel
eenzaamheid (zie thema D) en ook verborgen armoede (zie thema H) is. Door middel van
activiteiten in het wijkcentrum leren bewoners elkaar kennen. Een wijkcentrum als
laagdrempelige plek waar mensen cursussen en of voorlichting kunnen krijgen op het gebied van
taal, computers, solliciteren, sociale vaardigheden, gezonde voeding en gezond bewegen.
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ACTIES (wat willen we concreet doen?)
Er valt in het komende jaar veel te ontwikkelen als we onze doelen willen bereiken:


Mensen elkaar laten ontmoeten, mensen met elkaar verbinden, meer en betere zorg voor
elkaar.



Recreatieve activiteiten die al gaande zijn: zoals darten, koersbal, bridge en dans.



Vanuit de vindplaatsen in de wijk ideeën, vragen en problemen omzetten in activiteiten voor
en door de wijkbewoners.
In de wijk Paauwenburg bedenken bewoners zelf oplossingen om hun wijk vitaler en
leefbaarder te maken. Zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen hen zo nodig daarbij.
Het initiatief ligt bij de mensen zelf:
o Sportieve activiteiten: wandelen en bewegen voor ouderen.
o Voorlichtingsactiviteiten: over voeding, valtechnieken, opvoeding.
o Cursussen: IPads, computers, taalvaardigheid, solliciteren.
o Ontmoeten: koken en eten met elkaar.
o Contactpunt in de wijk: ROAT, politie / wijkagent, buurtpreventieteam, wijkraad,
Zorgstroom, WVO Zorg, L’Escaut, Belastingdienst, gemeente (onder andere
wijkcoördinator).

SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)


Voor de wijkbewoners door de wijkbewoners.



Maar meer specifiek hebben we de mensen nodig die in de zorg in onze wijk werkzaam zijn
(“vindplaatsen”): huisartsen, Zorgstroom, WVO Zorg, Buurtzorg, fysiotherapeuten, L’Escaut,
Stichting Door, ROAT, Het Taalhuis Walcheren, Orionis Walcheren, Scalda, buurtpreventieteam,
gemeente (wijkcoördinator), wijkagent, basisscholen Louise de Coligny en Theo Thijssen,
verenigingen en clubjes die nu al hun thuisbasis hebben in De Burgerij.



Vrijwilligers die De Burgerij als ontmoetingsplaats bemensen, van bardienst tot schoonmaak.



Vrijwilligers die in de wijk activiteiten gaan ontwikkelen, organiseren en uitvoeren.

TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)


In het eerste kwartaal van 2018 zal experimenteel aan de gang worden gegaan om het project te
ontwikkelen en uit te rollen. Daarbij is hulp van partners en gemeente hard nodig. In 2019 zal
moeten blijken of ons experiment levensvatbaar is. Dan moet er zichtbaar gemaakt worden wat
de resultaten zijn van het experiment.



Onderdelen van haalbaarheidsonderzoek en opzetten van initiatieven kunnen toevertrouwd
worden aan één van de 4 HZ-studenten Social Work die van februari tot mei 2018 in de wijk
Paauwenburg actief zullen zijn in het kader van hun minor ‘wijkprofessional’.
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B. HET UITZICHT VAN DE WIJK (OVER 15 JAAR)

DOELEN (wat willen we bereiken?)
Paauwenburg staat voor groen-stedelijk wonen dichtbij het water. Gelegen in het (noord)westen van
de gemeente, is Paauwenburg een woonwijk waar delen direct aan zee grenzen. De wijk heeft een
groen karakter, ruime woningen en een hoog voorzieningenniveau. De wijkbewoners zijn zich bewust
van deze unieke ligging en omgeving, en willen dit zoveel als mogelijk behouden zoals het nu is.
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)
De kracht van de wijk Paauwenburg zit naast de ligging en de omgeving ook in de faciliteiten die hier
te vinden zijn zoals: basisscholen, kinderopvang, het winkelcentrum en een wijkcentrum, apotheek,
huis- en tandartsen. En het ziekenhuis is dicht in de buurt. De wijk heeft veel groen, is ruim van opzet
en heeft veel parkjes. Tevens zijn het Nollebos, Westduinpark en het strand goed bereikbaar.
Kortom, er kan gezegd worden dat de wijk Paauwenburg een unieke ligging heeft in Vlissingen.
De wijkbewoners willen deze unieke omgeving graag zo behouden.
ACTIES (wat willen we concreet doen?)
Welke acties kunnen worden ondernomen om gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren voor
deze omgeving? Hoe kan dit meer onder de aandacht gebracht worden zodat het toekomstbestendig
is?
Dit kan alleen maar lukken door bewoners inspraak en verantwoording te geven en actief deel te
laten nemen aan projectgroepen over de invulling van de ‘ruimtelijke ordening’ van de wijk. Dit in
samenspraak met de gemeente.
Uit de besprekingen en interviews onder de wijkbewoners kwamen de volgende onderwerpen naar
voren:
 Groenbeheer: natuur, groen en beplanting respecteren en behouden en onderhouden.
 Uitzicht houden zoals het is: weids uitzicht vrij houden (duinen, park en landerijen).
 Bewoners betrekken bij het schoon en netjes houden van de tuinen, brandgangen.
 Inspraakprocedure: recente ontwikkelingen in huisvestiging versus onderhoud en verpaupering.
 Westduingebied: meer beheer en vrijwilligers.
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Plan van aanpak:
Plan
 Projectgroepen inventariseren wat ze willen aanpakken in samenspraak met de gemeente.
 Wat kunnen de bewoners hiervan zelf realiseren (tijdpad, budgettering, verantwoording
afspreken)?
Do
 De gemaakte plannen worden uitgevoerd.
Check
 Evalueren van de eerste resultaten.
 Evalueren van het proces.
Act
 Nieuwe plannen maken naar aanleiding van de evaluaties.
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)
De wijkbewoners maken deel uit van de projectgroepen. Tevens kunnen onderstaande betrokkenen
gevraagd worden om deel te nemen aan een desbetreffende projectgroep.
Huisvestiging en verpaupering (mogelijke betrokkenen)
- wijkbewoners
- KipVis
- Arthouse (architecten vormgevers)
- gemeente, onder andere stedenbouwkundige Vlissingen
- (voormalig Theo van Doesburgcentrum: hobbyisten, kunstenaars)
- basisscholen
- L’Escaut en klankbordgroep huurdersvereniging
- Dok41
Onderhoud groen, tuinen en brandgangen (mogelijke betrokkenen)
- wijkbewoners
- L’Escaut en klankbordgroep huurdersvereniging
- gemeente
- ROAT (vrijwilligersproject klussendienst)
- Vrijwilligerscentrale (voor groenvoorziening)
- Vereniging Regenboogflats
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)
De eerste start rond het samenstellen van de projectgroepen zal plaatsvinden in het voorjaar van
2018.
Aan de hand van de inventarisatie rond de plannen zal een uitvoeringsplan met tijdpad worden
opgesteld.
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C. KINDEREN EN JONGEREN

DOELEN (wat willen we bereiken?)
Komen tot
 benaderen van de jeugd binnen de wijk: in gesprek gaan met, warm draaien voor participatie in
werkgroep, wensen bundelen: wát wil de jeugd ?
 een multiculturele groep: ‘bruggen’ bouwen.
 een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken: de huidige mogelijkheden voor de jeugd en
de tekortkomingen.
 een Jeugdplan Paauwenburg: korte en (middel-) lange termijnvisie, inclusief financiële
onderbouwing.
 initiatieven waardoor de jeugd en wijkbewoners gaan merken dat er inderdaad wat gedaan gaat
worden voor de jongeren.
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)
De jeugd is / heeft de toekomst:
 heeft behoeften en wensen, daarom moeten we in gesprek blijven met de jongeren.
 moet zich kunnen vermaken / bezig houden / bezig gehouden worden.
 moet kunnen beschikken over speelterreinen, sportruimten, gefaciliteerde hangplaats(en).
 moet zich ook nuttig kunnen maken voor de wijk, zodat er waardering voor hen komt in
plaats van het overal wegjagen van de ‘overlast-gevende’ jeugd.
ACTIES (wat willen we concreet doen?)
We willen de oprichting bestuderen / voorbereiden van een Projectgroep Jeugd Paauwenburg, van
een Jeugdwijkraad Paauwenburg en van deelprojectgroepen.
Met betrekking tot Projectgroep Jeugd Paauwenburg:
 bestaande uit bijvoorbeeld wijkwethouder, wijkcoördinator, ROAT - jongerenwerker,
vertegenwoordigers vanuit de jeugd, vertegenwoordigers uit wijk namens scholen,
wijkagent, wijkbewoners, etcetera.
 stelt (middel-) lange termijnvisie op en bereidt oprichting Jeugdwijkraad voor.

Pagina 12 van 28

Met betrekking tot Jeugdwijkraad Paauwenburg:
 is van, voor en door jongeren.
 met vertegenwoordiging in de Wijkraad Paauwenburg
 wordt begeleid door ROAT
Met betrekking tot deelprojectgroepen:
 worden opgericht vanuit de Jeugdwijkraad en met steun van de Projectgroep
 gaan aan de slag met onderwerpen die nú dringend aanpak vereisen en welke passen binnen
de lange termijnvisie, puttend uit wat is voortgekomen uit alle voorafgaande gesprekken,
wijkbijeenkomsten, interviews, flyerformulieren, zoals bijvoorbeeld:
o uitbreidingen betreffende De Paraplu-activiteiten in kaart brengen, inloop De Paraplu
bevorderen / uitbreiden van dit jongerencentrum
o halfopen container met verlichting voor ‘hang’-jongeren plaatsen
o betere accommodaties: 1 grote gymzaal / sporthal: concentreren activiteiten
Nieuw gebouw of een bestaand gebouw aanpassen? Waar leuke / sportieve activiteiten
gehouden worden voor de jeugd van Paauwenburg
o realiseren van voetbalveldjes (gras)
o speeltoestellen met glijbaantjes zijn zeer gewenst
o werken aan actieve verbindingen tussen scholen en sportclubs
o meer sport introduceren, bijvoorbeeld middels sportstimuleringsprojecten
o scholen in gesprek brengen met politie / wijkagent
o activiteiten organiseren met bijvoorbeeld Halloween, Kerst, Koningsdag,…
o verlichting aanbrengen bij bestaande skateboardbaan
o skatebaan uitbreiden met half-pipe
o Cruijffcourt aanleggen
o praattafels in scholen in het leven roepen
o multiculturele verbanden trachten te leggen
o Kindcentrum aan Zee blijven stimuleren; het wijkcentrum erbij betrekken voor
activiteiten (onder andere workshops,…)
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)



Uiteraard is het noodzakelijk om volgende groepen aan boord te hebben:
ROAT, wijkraad, sportverenigingen, schoolvertegenwoordigers, vertegenwoordiger(s) jeugd uit
de wijk, pedagoog / psycholoog, gemeente (wijkcoördinator / Vlissingen in Beweging)
Diverse personen (wijkbewoners en ambtenaren) hebben zich reeds gemeld om medewerking te
verlenen

TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)





Start samenstelling Projectgroep: februari / maart 2018. Start werkzaamheden Projectgroep:
april 2018.
Start samenstelling Jeugdwijkraad Paauwenburg: mei 2018
Start enkele deelprojectgroepen: september 2018.
Onderdelen van haalbaarheidsonderzoek en opzetten van initiatieven kunnen toevertrouwd
worden aan één van de 4 HZ-studenten Social Work die van februari tot mei 2018 in de wijk
Paauwenburg actief zullen zijn in het kader van hun minor ‘wijkprofessional’.
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D. VEREENZAMING EN EENZAAMHEID

DOELEN (wat willen we bereiken?)
We willen de samenhang in de wijk verder ontwikkelen, en een betere cohesie onder de
Paauwenburgers laten ontstaan. Als de kracht van de wijk zit in samenhorigheid, betrokken mensen,
elkaar kennen in de straat, dan willen we ook tegemoet komen aan de behoefte bij eenzame
Paauwenburgers aan meer sociaal contact, en ook hulp bieden bij ouderen, zieken, mensen die niet
goed meer te been zijn. Hen vitaal houden (lichamelijk en geestelijk), zodat ze onder de mensen
komen en actief en in beweging blijven, leidt tot meer zelfredzaamheid.
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)




Uit alle besprekingen en interviews blijkt dat de communicatie tussen betrokken bewoners en
buren in de straten van Paauwenburg op veel plaatsen goed is, maar op andere plaatsen een stuk
beter kan (zowel in de flat- als in de ‘gewone’ woningen). Er is een stevig netwerk van
professionals aanwezig in de wijk (huisartsen, paramedisch gezondheidscentrum met sociale
functie, maatschappelijk werk, zorgaanbieders met ruim aanbod,…) en er is de nabijheid van
zorginstellingen.
Toch blijkt vereenzaming ook in Paauwenburg een groot probleem: we kregen signalen
(bijvoorbeeld van de praktijkondersteuners van de huisartsen) dat er tientallen situaties zijn van
vooral ouderen maar ook enkele jongere mensen die echt alleen zijn / niet buitenkomen / dagen
niemand zien / voor wie de afstand naar het centrum te groot is / slecht ter been zijn, niet meer
mobiel zijn / sommigen zijn verwaarloosd en vervuild / …

ACTIES (wat willen we concreet doen?)


We willen (bijvoorbeeld via publicaties) nog meer de nadruk leggen op het belang van goed
nabuurschap: hoe gaat het met je buren? / zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven met behoud van kwaliteit van leven / medemenselijkheid / aanbellen, vragen of je iets
kan betekenen / achter de voordeur zien te komen (en hoe voorkomen dat het als bemoeienis
wordt gezien) / voor elkaar klaar staan / zelf helpen, bijvoorbeeld eten brengen bij de buren /
meedoen aan sociale activiteiten in de buurt, zoals Burendag.
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Het is belangrijk om kennis te verzamelen van wie eenzaam is of zou kunnen zijn. Een
wijkbewoner wil een initiatief nemen om met een groep een ‘project eenzaamheid’ op te zetten
met als titel ‘wie woont er bij jou in de straat?’ en om te helpen bij het opzetten van een
aanmeldpunt.
De vrijwilligersorganisaties van Zorgstroom / De Manteling en eventueel anderen (bekend via
zorgkaart / Buurtpreventieteam / HZ-studenten Social Work met inzet van ‘vrije studiepunten’,…)
zullen gevraagd worden om mee aan te bellen en gesprekken aan te gaan. Uit de interviews
bleek immers dat een persoonlijke aanpak (‘een gezicht zien’) beter bevalt dan bijvoorbeeld een
bericht of folder.



Ook in de openbare ruimte kunnen ontmoetingsplekken gecreëerd worden, met bijvoorbeeld
‘jeu-de-boules’-terreinen en zitbankjes. Het zitbankproject gesponsord door de lokale
Lidl-supermarkt in Paauwenburg is hier een voorbeeld van.



Het wijkcentrum de Burgerij speelt absoluut een belangrijke rol om mensen uit hun
eenzaamheid te halen. Bij thema A is reeds een uitgebreid aanbod geformuleerd. Specifiek met
betrekking tot eenzaamheid vermelden we hier nog dat een wijkbewoner een initiatief zal
nemen om gedeeld enthousiasme tot stand te brengen door het organiseren van samenkomsten
tussen jong en oud, en zo de samenhorigheid te bevorderen.
Voor laaggeletterden zullen taalactiviteiten georganiseerd worden door het Taalhuis Walcheren.
En een belangrijke (grote!) groep wordt gevormd door de mantelzorgers. Voor hen kan een
info-dagdeel georganiseerd worden rond hun gezamenlijke problematiek, waarbij ook
eenzaamheid besproken kan worden. En 1 x per 14 dagen een mantelzorgcafé in De Burgerij zou
ook een goede ontmoetingsmogelijkheid zijn. De gemeente kan er bijvoorbeeld een
zorgbijeenkomst organiseren.

SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)






Een werkgroep zal gevormd worden met wijkbewoners en diverse personen namens de
Wijkraad, het Taalhuis Walcheren, WVO-Zorg, ROAT, Zorgstroom Dagbesteding, Fysiotherapie
Paauwenburg,…
Er kan beroep gedaan worden op vrijwilligerspunt@vlissingen.nl .
Er kunnen mensen geworven worden via de praktijkondersteuners van de huisartsen en via de
casemanager dementie (Zeeuwse Zorgschakels).
Fysiotherapie Paauwenburg heeft een lijst met gegevens van praktijkondersteuners.
Met betrekking tot het organiseren van samenkomsten jong en oud: initiatief van een
wijkbewoonster.
met betrekking tot het opzetten van een groep ten behoeve van een ‘project eenzaamheid’ en
een aanmeldpunt: initiatief van een wijkbewoonster.

TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)
Onderdelen van haalbaarheidsonderzoek en opzetten van initiatieven kunnen ondersteund /
toevertrouwd worden aan één van de 4 HZ-studenten Social Work die van februari tot mei 2018 in de
wijk Paauwenburg actief zullen zijn in het kader van hun minor ‘wijkprofessional’.
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E. VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEERSITUATIES

DOELEN (wat willen we bereiken?)
Meewerken aan / concrete (aandachts-)punten aangeven die kunnen bijdragen tot verhoging of
minimaal het behouden van onze verkeersveiligheid.
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)




Komt men buiten de deur, dan heeft iedereen direct te maken met verkeersveiligheid. Als eerste
spreekt men dan over het verkeer wat te hard of te roekeloos door de wijk rijdt.
Behalve dat er veel ouderen in Paauwenburg wonen, is er het feit dat er veel kinderen in de wijk
wonen en spelen, wat dan een grote mate van kwetsbaarheid kan betekenen.
Enkele situaties zijn reeds jaren bij velen een doorn in het oog, ook omdat er niet voldoende
aan / mee gedaan wordt en dienen dan ook in het kader van dit wijkplan als een oproep tot actie
gezien te worden: bijvoorbeeld de parkeersituatie bij het winkelcentrum Paauwenburg, de
parkeersituaties bij beide basisscholen, de infrastructuur bij de Theo Thijssenschool en
de 30 / 50 km-wegconstructie ter hoogte van De Fietsenmakker.

ACTIES (wat willen we concreet doen?)
Een gemengde werkgroep ‘Verkeersveiligheid en parkeersituaties’ zal zich buigen over (het
stimuleren of organiseren van) volgende mogelijke acties:
 Daar in 2018 voor meerdere onderdelen de aanbevelingen aan de gemeente aangeboden gaan
worden, zal er in ieder geval in de financiële begroting van 2019 tijdig een stellingpost
opgenomen dienen te worden. Per onderdeel / onderwerp zal men dit (in werk- / projectgroepverband) opstellen en indienen.
 Met betrekking tot het te hard rijden: bewoners wensen een zichtbare, gewenste actie. Politie
en Handhaving dienen regelmatig snelheidscontroles uit te voeren (bijvoorbeeld
Paauwenburgweg, Bachlaan, Chopinlaan, Van Woelderenlaan).
 Buurtpreventie Paauwenburg en alle inwoners van de wijk kunnen melding doen bij de
gemeente van te controleren gevaarlijke situaties voor het verkeer, zoals straatverlichting, zichtbelemmerende en overhangende struiken en bomen, fout-liggende trottoirtegels. De door de
gemeente afgehandelde afwijkende zaken worden naar Buurtpreventie teruggekoppeld.
 Parkeersituatie winkelcentrum Paauwenburg: als er niet direct parkeerplaatsen bijgebouwd
gaan worden, dringt de Wijkraad aan op het samen met de gemeente zoeken naar andere
mogelijkheden om de parkeerproblemen van verschillende doelgroepen op te lossen.
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Naast het aangekondigde parkeeronderzoek in Paauwenburg, dringt de Wijkraad er op aan om
het zgn. 4B-principe onderzoek uit te voeren en dit aan te vullen met een Postcoderegistratie van
de toestroom van bezoekers naar het winkelcentrum, een parkeerdrukmeting en een
parkeermotiefmeting.
Mocht de uitbreiding van de exploitatie van Kanovijver en de sauna in het Nollebos doorgang
vinden, dan dient de gemeente vooraf door alle vakdisciplines samen een breed gedragen Nota
Parkeernormen op te stellen, wat reeds is toegezegd in de Actualisatie Parkeerbeleid 2017 –
2022.
Parkeersituaties bij de scholen: te weinig parkeerplaatsen, gevaarlijke verkeerssituaties,
ongewenste auto-mentaliteit ouders. Met betrekking tot de slechte infrastructuur bij Theo
Thijssenschool (Dit probleem blijkt al 30 jaar gaande te zijn!) dienen, naast de ‘ Kiss + Ride’voorziening, ook volgende acties te worden ondernomen: het uitwerken van verkeerstechnische
oplossingen in de omliggende straten, meer toezicht / controle, overleg ouderraad / Wijkraad /
Veilig Verkeer Nederland (VVN) / Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ).
Ook kinderen zelf in dit proces betrekken!
De 30 / 50 km - wegconstructie ter hoogte van De Fietsenmakker: de gevaarlijke
voorrangssituaties zijn ontoelaatbaar. De wegconstructie dient daar te worden aangepast.
Andere aandachtsgebieden: gevaarlijke kruisingen Gerbrandystraat (zebrapaden aanleggen,
verkeerscamera’s plaatsen, klaar-overs), laden en lossen (bevrachting) bij winkels en scholen,
route openbaar vervoer, parkeersituatie in smalle straten (probleem voor hulpverlening:
bijvoorbeeld Donker Curtiusstraat en Johan Melchior Kemperstraat), parkeerproblemen in
De Kempenaerstraat in relatie tot zomerse dagen / strandbezoek.

SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)





Gemengde werkgroep: wijkbewoners, schooldirecties, wijkagent, gemeente,…
Met betrekking tot parkeersituatie winkelcentrum Paauwenburg: omwonenden en andere
wijkbewoners, winkeliers, gemeente,…
Met betrekking tot parkeersituaties bij de scholen: omwonenden en andere wijkbewoners, beide
basisscholen, wijkagent, verkeersdeskundige en wijkcoördinator gemeente, Wijkraad,
Ouderraad,…
Met betrekking tot de 30 / 50 km-wegconstructie ter hoogte van De Fietsenmakker:
omwonenden en andere wijkbewoners, wijkagent, verkeersdeskundige en wijkcoördinator van
de gemeente, Wijkraad,…

TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)




Parkeersituatie winkelcentrum Paauwenburg: start februari / maart 2018.
Parkeersituaties bij de scholen: start werkgroep per maart / april 2018.
Afronden aanbevelingen: december 2018.
30/50 km-wegconstructie ter hoogte van De Fietsenmakker: start werkgroep per
maart / april 2018. Afronden aanbevelingen: oktober 2018.
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F. WINKELS EN VOORZIENINGEN

DOELEN (wat willen we bereiken?)
De wens realiseren van vele bewoners van Paauwenburg om gebruik te kunnen blijven maken van
een zo groot mogelijk aanbod winkels en voorzieningen. In beeld brengen van de inspanningen die
daartoe continu geleverd zullen moeten worden door gemeente, ondernemers, wijkbewoners
(klanten), Wijkraad, architecten, makelaars, projectontwikkelaars,…
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)
Het winkelcentrum vormt, met alle voorzieningen die er zijn, de kracht van de wijk. Het is de ader
van Paauwenburg. Bovendien is het aanbod van winkels, basisscholen en diensten ook ruimer
verspreid over de wijk. Paauwenburg is ruim van opzet, waar veel ouderen en jongeren én veel jonge
gezinnen met kinderen wonen. Gebleken is, dat deze inwoners er met veel plezier wonen en er
willen blijven wonen. Bij een goede wisselwerking tussen winkels + voorzieningen én de bewoners
kan aan veel voorwaarden voor een goede leefbaarheid worden voldaan. Daarom is het zo belangrijk
om de vraag te blijven stellen: wat te ondernemen om het aanbod aan winkels en voorzieningen in
onze wijk aantrekkelijk te houden / uit te breiden?
ACTIES (wat willen we concreet doen?)
1. Om alle ideeën die uit de gesprekken, bijeenkomsten, interviews en invulformulieren naar voren
zijn gekomen te verwerken, is het zeer wenselijk dat er een “Projectgroep Winkels en
Voorzieningen Paauwenburg” samengesteld gaat worden die de prioriteiten gaat vaststellen en
vervolgens een plan van aanpak gaat formuleren met, indien mogelijk, een financiële
onderbouwing.
2. De projectgroep kan vervolgens deelprojectgroepen opzetten om een zo gericht mogelijke
aanpak te realiseren. Toezicht op deze deelprojectgroepen blijft centraal bij de Projectgroep.
Mogelijke deelthema’s die in deelprojectgroepen op genomen kunnen worden:
 De diversiteit aan winkels handhaven / uitbreiden. Hierbij wensen veel bewoners om het
assortiment uit te breiden. Vraag is naar meer biologische en duurzame producten.
 Het winkelcentrum meer uitstraling geven door het construeren van een aaneengesloten,
licht-doorlatende overkapping, boven de ingangen van de winkels vanaf Kruidvat tot en met
de Emté. Een uitbouw in de overkapping maken voor onder andere de maandelijkse
Praattafel en een (buiten-)verkooppunt van de winkels of ingehuurde standwerkers. Een
digitaal publicatiebord plaatsen aan de voorzijde van het winkelcentrum voor alle berichten,
mededelingen, activiteiten die gericht zijn op Paauwenburg.
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Nodig de ondernemers / burgemeester / wethouders een paar keer per jaar uit om deel te
nemen aan de Praattafel.
Exploiteer de ruimte / zaal grenzend aan de Chinees De Lange Muur voor uitvoeringen
(theater, muziek, film,…) enzovoorts. Projectontwikkelaars benaderen voor herontwikkeling.
Adverteer en publiceer zoveel mogelijk in lokale bladen, krantjes. Breng aan de man dat de
bewoners ook zo veel mogelijk in hun eigen winkelcentrum kopen.
Stimuleer de terugkeer van een snackbar in de wijk / onderzoek de mogelijkheden voor het
oprichten van een buurtcafé-restaurant(je). Sportevenementen (bijv. voetbal, darten,..)
groepsgewijs aldaar bekijken en vieren.
Organiseer meer (feest-)activiteiten in de wijk. De Wijkraad en De Burgerij dienen daar een
grote rol in te spelen.
Geen parkeergeld heffen, maar stimuleer boodschappen doen te voet of per fiets.
Reguleer de bevrachting (laden en lossen), afgestemd op de schooltijden in de buurt. Maak
het kind-vriendelijker.
Behoud de mogelijkheid, liefst nieuwbouw, van een paramedisch centrum.
Draag zorg voor veiligheid rondom onze scholen (zie thema E ).
Handhaaf en breidt Buurtpreventie Paauwenburg verder uit. Velen geven aan dat deze vorm
van preventie zeer gewaardeerd wordt.
Vergroot de betrokkenheid van de lokale ondernemers met de gemeente middels
lidmaatschap van de VOC (Vlissingse Ondernemers Centrale).
Betrek de winkels in de Dreesstraat in het geheel. Voorkom daar leegstand en werk daar ook
naar meer uitstraling / kleur.
Plaatsing brievenbus in de Chopinlaan. Het weghalen van veel brievenbussen wordt als een
groot gemis gezien. Voor (veel) ouderen wordt dit gemis als een probleem gezien.

SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)
Deelnemende partijen / deelnemers Projectgroep Winkels en Voorzieningen Paauwenburg:
wijkbewoners (onder meer omwonenden), winkeliers of vertegenwoordigers hiervan, gemeente,
Wijkraad,… Indien gewenst / noodzaak, een architect en aannemer hieraan toevoegen.
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)





Start samenstelling projectgroep: februari 2018. Start werkzaamheden: zo spoedig mogelijk daarna.
Gelet op de uitgebreidheid van dit thema dient het van een prioritering te worden voorzien.
Uitgangspunt hiervoor is een overall-plan. In dit plan wordt ook de werkstructuur met
deelprojectgroepen nader uitgewerkt.
De looptijd van de deelprojectgroepen: maximaal 1 jaar.
De looptijd van de Projectgroep Winkels en Voorzieningen Paauwenburg vastleggen op
maximaal 5 jaar, waarna een vernieuwde doorstart met nieuwe deelnemers mogelijk blijft.
Een grote uitdaging voor veel van de genoemde punten waar actie op ondernomen kan worden
is het bijeenkrijgen van de financiële middelen. Daar lang niet alles op de gemeente verhaald kan
worden, wordt er een grote vindingrijkheid verwacht van de Projectgroep Winkels en
Voorzieningen Paauwenburg. Dit is dan ook van bij de start en continu een prioriteit voor de
Projectgroep.
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G. DUURZAME ENERGIE

DOELEN (wat willen we bereiken?)
De wijk Paauwenburg helpen bij de samenwerking tussen meerdere instanties en zijn bewoners bij
het realiseren van klimaatmaatregel duurzaamheid. Communicatiekanalen beter gebruiken en
benutten om zo per gedeelte van de wijk de bewoners bewust te maken dat door samenwerking een
aantal initiatieven te realiseren is.
Meedenken met de gemeente ten aanzien van plannen voor inzameling en recycling.
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)
Voor het realiseren van de klimaatdoelstelling zal voor 2050 (Grotendeels al voor 2045!) de
energiehuishouding een enorme transitie ondergaan. Een van de doelstellingen is dat er dan, ook in
onze wijk, geen aardgas meer wordt gebruikt. De ombouw voor het koken, verwarmen van het huis
zal zowel bij huurder als huiseigenaar te merken zijn. Ook het gebruik van lichtbronnen (led lampen)
en de (deel-) auto zal aandacht moeten krijgen.
Het met anderen samen een auto te delen is een mogelijkheid.
ACTIES (wat willen we concreet doen?)







Het is wenselijk dat een “Projectgroep Duurzame Energie Paauwenburg” samengesteld wordt,
die op basis van de aanwezige informatie prioriteiten gaat vaststellen en vervolgens een plan van
aanpak, voorzien van werkstructuur, gaat formuleren met, indien mogelijk, een financiële
onderbouwing.
Het per straat organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Hiervoor “trekker”, “samenroeper”
(per straat) zoeken.
Er zijn straten die zich lenen voor het oprichten van een coöperatie voor het samen exploiteren
van zonnepanelen of het overgaan op een al dan niet collectief aanschaffen van een
warmtepomp.
Het onderzoeken van de voordelen van een gezamenlijke aanpak en subsidieregelingen.
De bewoners attent maken dat bij verwarming misschien andere verwarmingsradiatoren en
vloerverwarming nodig zullen zijn. In de toekomst zal er ook met behulp van elektriciteit gekookt
worden. Bij de overgang naar een inductiekookplaat zal ook een daarvoor geschikte pannenset
noodzakelijk zijn.
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Bij de aanschaf of vervanging van bijvoorbeeld buitenverlichting ledverlichting adviseren.
Actief benaderen van de woningbouwvereniging L’Escaut voor wat betreft hun plannen met
betrekking tot hun beleid, planning en uitvoering van de verduurzaming van hun woningbezit in
Paauwenburg.
De daken van het winkelcentrum en het restaurant benutten voor zonne-energie. Dit biedt ook
de mogelijkheid om tijdens hun openingstijden elektrische auto’s op te laden.
Voor de aanschaf van onder andere kookplaten, pannen, slimme thermostaten, ledlampen
etcetera. Goede afspraken maken voor iedereen en ook op langere termijn samenwerking
zoeken met leveranciers met betrekking tot kwaliteit en de betaalbaarheid.
Het gebruik van deelauto’s stimuleren. Dit is slechts te realiseren als er binnen de wijk of straat
voldoende belangstelling bestaat en er de mogelijkheid is om die in een pool onder te brengen
en dan bijvoorbeeld via een app vervoer te “huren” of te “verhuren”. Er kan dan voor gebruik per
dagdeel of gereden kilometers een vergoeding gevraagd worden.
Er zijn landelijk meerdere van dit soort organisaties waarvan de regelgeving als voorbeeld zou
kunnen dienen. Dit werkt goed als er voldoende auto’s in de wijk beschikbaar zijn. Dit kan door
zelf een organisatie op te richten, of met voldoende deelnemers of bij een bestaande organisatie
aan te sluiten. Voordeel van een eigen organisatie is dat er aantrekkelijke voorwaarden gemaakt
kunnen worden voor een kortere tijdsduur of kleinere afstanden.

SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)






L’Escaut en haar huurdersvereniging voor de informatie naar hun huurders en leden.
gemeente voor het inpassen van de meningen van de wijkbewoners in het beleid voor
verduurzaming en leefbaarheid en de uitvoering daarvan.
ondernemers winkelcentrum voor de exploitatie van zonnepanelen en laadpalen.
“samenroepers” per straat of straten voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en
het helpen opstarten van coöperaties voor exploitatie van zonnepanelen en het organiseren van
gebruik van deelauto’s. Kunnen per onderwerp andere personen zijn.
wijkraad voor het bekend maken in delen van de wijk van initiatieven die ook een stimulans voor
andere delen kunnen zijn.

TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)



Directie en huurdersvereniging L’Escaut kunnen hun beleid in 2018 ten aanzien van
duurzaamheid verder aanpassen.
De wijkraad zoekt in 2018 “samenroepers” voor duurzame energie en deelauto’s.
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H. ARMOEDE

DOELEN (wat willen we bereiken?)
Realiseren dat zoveel mogelijk inwoners van onze wijk zelf kunnen voorzien in de eerste
levensbehoeften (= schoon drinkwater, gezond voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en kleding) en
kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat we
een beeld krijgen van de omvang van het armoedeprobleem in onze wijk en dat we te weten komen
wie we kunnen helpen en hoe.
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)
De wijk Paauwenburg is een geliefde wijk om in te wonen. Ruim van opzet, veel groen, royaal
winkelaanbod, strand en zee op loopafstand,… En toch is er niet overal in onze wijk evenveel
leefplezier. Door allerlei omstandigheden kan iemand in een situatie belanden waarin niemand
terecht wil komen: armoede.
Enkele gegevens: de armoedegrens ligt in ons land op een inkomen van 1920 euro netto per maand
voor een gezin met 2 kinderen. Langdurige armoede is langer dan 4 jaar onder de armoedegrens
leven. In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In Zeeland is het aantal kinderen in
bijstandsgezinnen in één jaar tijd toegenomen met 160 naar 3848 in totaal. Van alle Vlissingse
kinderen (jonger dan 18 jaar in 2016) leefden er 853 (11 procent) in een gezin dat moet rondkomen
van de bijstand.
ACTIES (wat willen we concreet doen?)
Hoe komen we te weten welke bewoners of groepen te kampen hebben met armoede?
We willen benaderingsingangen vinden
- door het onderwerp meerdere keren per jaar bespreekbaar te maken in de plaatselijke
krantjes en aan te geven welke mogelijkheden / contactpersonen er zijn;
- via bijvoorbeeld kerken / Buurtpreventie / zorginstanties / buren / kennissen en / of familie.
Vlissingen heeft in 2017, net zoals de andere Zeeuwse gemeenten, extra geld ontvangen om
armoede in gezinnen te bestrijden (het zogenaamde Klijnsma-geld). We willen samen met de
gemeente nagaan hoe een deel hiervan wijkgericht (en dus ook in Paauwenburg) aan kinderen in
gezinnen met armoede besteed kan worden.
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Vanzelfsprekend kunnen we via het Wijkcentrum De Burgerij (zie thema A) ook op het gebied van
armoede actie ondernemen. Daarover zullen wellicht financiële afspraken moeten worden gemaakt.
Te onderzoeken mogelijkheden zijn onder meer:
- contactpersoon (aangesteld door wijkraad en gemeente) met spreekuren laten werken vanuit
het Wijkcentrum De Burgerij (die mensen kan doorverwijzen naar of in contact kan brengen met
instanties en bijvoorbeeld kan helpen of doorverwijzen voor invullen van WMO-aanvragen /
formulieren voor uitkeringen / belastingaangifteformulieren, behandelen van specifieke
financiële problemen, hulp bieden bij geldzorgen.
- informatie verstrekken over de voorzieningen in Vlissingen met betrekking tot armoedebeleid,
sociale kaart,…
- aparte telefoonlijn beschikbaar stellen.
- punt voor kledingruil / kledingbeurs opzetten (en de tweedehandskleding-shop terugbrengen).
- een speel-o-theek oprichten voor ruilen van speelgoed.
- vrijwilligerswerk organiseren door een bord te plaatsen ten behoeve van “klussen bij anderen”,
met daarop de vragen: “Wie zoekt een vrijwilliger voor…?” en “Wie heeft tijd voor…?”.
- mogelijkheid / wenselijkheid / haalbaarheid van een dependance “voedsel-uitdeelpunt”
- organiseren van meer “stamppot-avonden” tegen een sterk gereduceerd tarief.
Benader winkels / supermarkten in de wijk ter verkrijging van een zo groot mogelijk, eenvoudig,
assortiment ingrediënten hiertoe.
- nagaan welke rol beide basisscholen kunnen spelen met betrekking tot armoede bij leerlingen
van deze scholen.
SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)
Deskundigheid van vrijwilligers op diverse terreinen kan gehaald/ingewonnen worden vanuit:
- bewoners die de nodige kennis en ervaring in huis hebben met betrekking tot het hulp
bieden bij geldzorgen (screening).
- particuliere instanties die gratis hulp willen bieden/ advies willen geven.
- in contact treden met de Stichting Leergeld Walcheren (posters en folders opvragen).
- ook bij de voedselbank, kledingbank, kringloopwinkel, enzovoorts zijn vrijwilligers
betrokken, die door hun contact met hun klanten een belangrijke rol kunnen spelen bij de
armoedeproblematiek in gezinnen.
Voor de professionele uitvoering van de hulpverlening (privacy!) hiervan kan contact gezocht
worden met bijvoorbeeld scholen, ROAT, L’Escaut, gemeente, maatschappelijk werk,
Orionis Walcheren, Porthos, Sabewa Zeeland, belastingadvies, bewindvoerders, uitvoerders van
voedsel- en kledingbank.
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)
Onderzoek naar de vragen met betrekking tot ‘te weten komen welke bewoners of groepen met
armoede geconfronteerd worden’ en met betrekking tot de mogelijkheden voor wijkgerichte
besteding van het Klijnsma-geld, kunnen toevertrouwd worden aan één van de 4 HZ-studenten Social
Work die van februari tot mei 2018 in de wijk Paauwenburg actief zullen zijn in het kader van hun
minor ‘wijkprofessional’.
Het Wijkcentrum De Burgerij (zie thema A) neemt dit aspect ook op in haar jaarprogramma en
projecten voor 2018.
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I.

DE WIJKRAAD

DOELEN (wat willen we bereiken?)
Coördinatie van de uitwerking van de thema’s van ‘wijkbeleid’ in het wijkplan. De goede verbinding
tussen de wijkraad, het wijkcentrum, en een op te richten jeugdwijkraad, wordt dan het ‘voertuig’
voor de sociale cohesie in de wijk.
MOTIVERING (waarom is dit zo belangrijk?)
Een kansrijke aanpak van het wijkplan wordt pas mogelijk als een groepje denkers en doeners (als
ogen en oren van de wijk ten behoeve van de leefbaarheid) de nodige slagkracht ontwikkelt en
voldoende (burger-) deskundigheid rondom zich verzamelt. Het wordt daarbij belangrijk om de
inspraak steeds zó te organiseren dat iedereen (ook de groep jongeren!) betrokken wordt en blijft,
dat er altijd positief gecommuniceerd wordt (in de hele wijk, met de gemeente, met de
netwerkpartners,…) en dat er voortdurend afgestemd wordt met het wijkcentrum De Burgerij.
ACTIES (wat willen we concreet doen?)


Het borgen van de uitwerking en realisatie van het wijkplan middels de doorontwikkeling van de
Wijkraad Paauwenburg, met onder meer volgende doelen en werkzaamheden:
o organiseren van de medewerking en samenspraak van zoveel mogelijk wijkbewoners en
regisseren van de verbinding en de positieve communicatie tussen alle betrokkenen.
o slimme allianties aangaan met bijvoorbeeld ondernemers, voorzieningen (zoals scholen),
de gemeente, netwerkpartners, vrijwilligersorganisaties, studenten,…
o nieuwe dialoog- en werkvormen + projectstructuren gebruiken (die per thema
verschillend kunnen zijn).
o uitgaan van interesses en kwaliteiten van mensen, van wat ze leuk vinden om te doen,
en van hoe zij de verdere uitwerking zien.
o een nieuwe werkwijze ontwikkelen zodat bijvoorbeeld thema-groepen, werk- en
projectgroepen, jongeren,… aan bod komen in de wijkraad.
o per thema (laten) vastleggen van inhoudelijke en ‘SMART’-geformuleerde doelen en van
procesdoelen, prioriteiten, korte termijn-acties, een PDCA-cyclus (‘plan/do/check/act’ =
cirkel van plannen / uitvoeren / evalueren / bijsturen), een tijdpad,…
o uitgaan van de lange termijn: “waar gaan we met onze wijk naartoe over (bijvoorbeeld)
10 jaar?”.
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o

o
o

o

o
o

onderzoeken van gemeenschappelijke behoeften (bijvoorbeeld op gebied van
gezondheidszorg, duurzame energie,…) en - als antwoord daarop - van mogelijke
collectieve scenario’s (bijvoorbeeld oprichten van een coöperatie).
afstemmen met andere wijken over gemeenschappelijke belangen en agendapunten.
gezamenlijk werven van nieuwe leden voor de wijkraad / de Burgerij / de themagroepen
(ten behoeve van een samenstelling die een goede weerspiegeling is van de wijk)
 op nieuwe manieren met mensen in gesprek gaan (bijvoorbeeld met de namen bij de
thema’s); breed bekendmaken; ook laten weten wie of wat er precies nodig is + de
geschatte benodigde tijd.
bekendheid geven aan de werking van de wijkraad (wat doen wij, wat is onze rol, waar
en hoe zijn wij te vinden, hoe lopen de projectgroepen, de wijkagenda, …)
 bijvoorbeeld ook via de nieuwsbrieven van de scholen
voortdurend afstemmen met bestuur en vrijwilligers van het wijkcentrum De Burgerij
met betrekking tot planning en financiën: zie hoofdstuk 5 in dit wijkplan.

Met betrekking tot het wijkcentrum De Burgerij:
o bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk in goed overleg met de Wijkraad.
o samenwerken met de vele vrijwilligersorganisaties en activiteiten ontwikkelen die
bijdragen aan de diverse thema’s van het wijkplan.
o met de wijkraad een vrijwilligersbeleid ontwikkelen (werving, scholing, coaching,…).


Met betrekking tot het oprichten van een Jeugdwijkraad Paauwenburg:
o van, voor en door jongeren / ook de leerlingenraad van beide basisscholen hierin
betrekken.
o begeleid door ROAT / met vertegenwoordiging in de Wijkraad.
o vooral projectgericht werken.

SAMENWERKING (wie doet mee / wie is nodig?)
Voor de verdere uitwerking van de opdracht van / afstemming tussen wijkraad, wijkcentrum en
jeugdwijkraad, zullen onder meer volgende personen de handen ineen moeten slaan: leden huidige
wijkraad en bestuur van De Burgerij, ROAT, wijkcoördinator en communicatie-afdeling van
gemeente,…
TIJDPAD (wanneer willen we dit opstarten / aanpakken?)
Dit thema heeft – ook in de tijd - absolute prioriteit nodig, met name omwille van het noodzakelijke
coördinerend vermogen en hefboom-karakter ten behoeve van het verder uitwerken en realiseren
van het wijkplan. Het is dus van belang dat een en ander tegen de zomer 2018 op de rails staat.
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5. HOE NU VERDER? OVER PLANNING EN OVER FINANCIËN!

Over planning
Het opmaken van een realistische planning met duidelijke prioriteiten, wordt wellicht de eerste
activiteit van de wijkraad. De tijdlijn start meteen na de overhandiging van het wijkplan aan de wijk
en aan de gemeente op 27 januari 2018, gaat over meerdere jaren en kan bijvoorbeeld per kwartaal
of halfjaar ingevuld worden. Welke thema’s dienen eerst te worden aangepakt, misschien niet
noodzakelijk omdat ze het belangrijkst zijn, maar wegens de urgentie voor de wijk? Het is immers
belangrijk dat de inwoners zo snel mogelijk merken dat er beweging zit in de samenwerking tussen
de wijk, de gemeente en de netwerkpartners, op die gebieden die hen het meest aan het hart liggen
of raken.
En met welke timing en planning van de gemeente en de diverse netwerkpartners moet rekening
worden gehouden per thema? Zij moeten acties en tijdbesteding namelijk in hun eigen timing en
planning kunnen inbouwen. Wat alvast kan helpen bij de meeste thema’s is de eerste reflex ‘wat
kunnen we zelf als wijk opnemen?’ (waar we misschien soms in eerste instantie zelfs niemand anders
voor nodig hebben!). En ondertussen de vraag bekijken en beantwoorden: wie hebben we straks
toch ook nodig (bijvoorbeeld in de gemeente en / of bij de netwerkpartners)?
Dit wijkplan is een ‘levend document’: er kunnen in de loop van de tijd thema’s bijkomen, wegvallen,
bijgestuurd moeten worden, etcetera. Prioriteiten kunnen er plots anders uit zien door externe of
nieuwe omstandigheden, of bijvoorbeeld doordat studenten een opdracht hebben gekregen om een
bepaalde problematiek in de wijk in kaart te brengen, en vanuit landelijke ervaringen of literatuur
een nieuw plan van aanpak voorstellen. En in ieder geval zal een jaarlijkse evaluatie van (het werken
met) het wijkplan op de agenda moeten staan.
Over financiën
Van planning naar een goed plan: tegelijkertijd een noodzakelijke voorwaarde om financiën te
verwerven voor de meeste thema’s! Nadat de themagroepen gevormd zullen zijn, wordt dit bij
verschillende thema’s mogelijk vrij snel een belangrijk agendapunt: bij de verschillende ideeën de
noodzakelijke uitgaven in beeld brengen, evenals de mogelijke inkomsten (onder meer via een
wijkbudget + een eigen verdienmodel + misschien andere gemeentelijk ‘potjes’ + crowdfunding +
subsidies uit een fonds + sponsoring + ???). Uiteraard moet de Wijkraad (in goed overleg met het
wijkcentrum De Burgerij) zich straks ook ontwikkelen tot een stevige gesprekspartner met de
gemeente en de diverse netwerkpartners, om tot afspraken te komen over de nodige budgetten
voor prioritaire investeringen. Zo moet het mogelijk zijn om het samen te hebben over nietmarktconforme tarieven voor het gebruik van gebouwen en infrastructuur bij de uitvoering (met
vrijwilligers!) van maatschappelijke taken, van WMO-taken en van diverse thema-activiteiten.
Onze gemeente heeft duidelijk uitgesproken dat de invulling van leefbaarheid voortaan vanuit de
wijken moet komen. Als Wijkraad en wijkcentrum van Paauwenburg kijken wij dan ook uit naar een
vruchtbare samenwerking!
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