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Terugblik 2007 - 2011

• 2005 masterplan

• 2007 sociale visie

• Integraal wijkplan 2010



Sociale visie 2007

• Krachten bundelen, eerst de mensen dan de 

stenen

– opgesteld samen met bewoners, 

woningcorporaties, etc.

• 4 pijlers:

– Gemengde buurt

• Streven naar meer diversiteit in 

bevolkingssamenstelling in cultuur, leeftijd en leefstijl



– Zorgzame buurt

• Hulp voor huishoudens in problemen

• Een steuntje in de rug voor bewoners die de buurt 

verlaten

• Mogelijk maken dat bewoners in eigen buurt oud 

kunnen worden



– Jong zijn

• Voldoende aandacht voor kinderen via speelplekken 

en taal- en opvoedingsondersteuning

• De BBS een grotere rol laten spelen in de wijk

• Nieuwbouw BBS waarbij opvang, onderwijs en 

buurtfuncties in één gebouw zitten

• Plek voor jongeren in de buurt



– Actieve buurt:

• Sport, recreatie en cultuur als motor voor verbindingen

• In toekomst levendigheid behouden door mengen van 

wonen, winkels, bedrijven en mobiliteit

• Aandacht voor beheer tijdens herstructurering 

• Aanpak van overlast van mensen van buiten de buurt



Stand van zaken

• Op de 4 thema’s is de afgelopen 4 jaar in meer of mindere mate geïnvesteerd. Via 
het (samen met bewoners) vaststellen van het uitvoeringsplan sociale visie 2007-
2009 en het daarna 2 jaarlijks benoemen van speerpunten voor het programma 
van de wijk, zijn accenten gelegd. De afgelopen vier jaar was er een (sociaal) 
programma waarin het werk van Divers, Juvans en de inzet van corporaties bij 
elkaar kwam.

• Daarnaast waren er 3 projecten waar intensiever op is geïnvesteerd. Deze 3 
projecten waren of zijn:

1. BBS: nieuwbouw (2007-2014) en vergroten rol van buurtschool (eind 2009-2012)

2. Woonzorgzone (2007-2010) dat is overgegaan in Wijkplein (2010-2012): van 
wijkwinkel naar een breder loket met daarachter een team van uitvoerende 
professionals

3. Buurtbedrijf (eind 2009-2012): ondersteunen van burenhulp en stimuleren 
individuele ontwikkeling



• Pijler gemengde buurt

– Herstructurering

– Uitverhuizing fase 2 gestart

– Scores sociale samenhang en buurtbetrokkenheid 

zijn gelijk gebleven

– Aandeel actieve bewoners in de wijk is gestegen



• Pijler zorgzame buurt

– Wijknetwerk � wijkplein ; signalering en invulling hulpvraag
• 400 unieke bewoners met een vraag over wonen, welzijn en zorg 

worden verder geholpen.  Dit aantal is inclusief de bezoekers van de 
spreekuren en van Kroon op je wijk.

• Met vrijwilligers is afgesproken dat vanaf september gestart wordt om 
de talentenbank te integreren in het aanbod van het wijkplein. Er is 
een vrijwilligster voor 3 dagen in de week aangesteld om specifiek 
voor de talentenbank in te zetten

• De rol van het wijkplein in de informatievoorziening rondom de 
herstructurering is met betrokken partijen bepaald en georganiseerd. 

– Sluit aan in je buurt (sociale hulp bij verhuizing zowel in als 
buiten de wijk)



• Pijler Jong zijn

– Investering in taalachterstand (VVE en 
schakelklas)

– Kindcentrum 0-13 met dagarrangement

– Nieuwe BBS (2014)

– Inzet op ouderbetrokkenheid

– Realisering van jongerencentrum voor west 
(2013)



• Pijler Actieve Buurt

– Aanpak veiligheid rondom winkelstrip werpt vruchten 
af; Veiligheid, soort winkels, uiterlijk van de winkelstrip

– Intensieve aanpak op leefbaarheid werpt vruchten af 
(schoon,heel)

– Resultaten 2011 Kroon op je Wijk Boschveld:

• In totaal 101 deelnemers talentenbank en 60 matches 
gemaakt

• 4 diensten: burenhulp, fietswerkplaats, boodschappendienst 
en ondernemend Boschveld

• 1 dienst in ontwikkeling: was en strijkdienst.



• Geen bezuinigingen voor aandachtsbuurten in 

2012

• Inzet en speerpunten voor de wijken opnieuw 

bekeken

• 40+ gelden lopen dit jaar af

Speerpunten en inzet 2012



• Pijler gemengde buurt (2012)

– Herstructurering loopt door; wordt bewaakt in het 

voortgangsoverleg met het OBB

– Begeleiding bij de uitverhuizing fase twee wordt 

gevolgd

– Participatiebijeenkomst bewoners stond voor 9 

februari op de agenda



• Pijler zorgzame buurt (2012)

– Wijkplein
• Doorontwikkeling individuele hulpverlening 

• Doorontwikkeling wijkteam

– Kroon op je wijk
• onderbrengen bij wijkplein

• uitbouwen talentenbank tbv individuele stijging

• evaluatie dienstverlening



• Pijler jong zijn(2012)

– Brede Bossche School (Sociaal)

• Verdere verankering in de Wijk

• Bevordering Ouderparticipatie

• Begeleiding overgang BO naar VO

• Pluspakketten richten naar speerpunten wijk

– Integraal jeugdbeleid West

• doorontwikkeling jeugdbeleid

• aanpak overlast



• Pijler actieve buurt (2012)

– Buurtgerichte aanpak Voltaplein e.o.

– Tijdelijke inrichting voormalig terrein 

Afvalstoffendienst Paardskerkhofweg.



2013 en verder

• Bezuinigingen;

– Vanuit overheid (o.a. AWBZ, Werken naar 

vermogen en jeugdzorg)

– Vanuit de gemeente zal dit komend jaar duidelijk 

worden, kans is groot dat het minder wordt

• Komend jaar belangrijk om elkaar op de 

hoogte te houden van de veranderingen


