
 
 
 
 
 
Tijdens diverse bijeenkomsten en interviews hebben we in de voorbije maanden met meer dan 
vijfenzeventig wijkbewoners en wijkwerkers gesproken over de leefbaarheid in onze wijk!  
De kracht van Bossenburgh is volgens hen onder meer het prettige woonklimaat en het 
multiculturele karakter. Het is een rustige wijk met veel sociale controle. De diverse speelplekken 
en kinderen in de wijk wordt als positief ervaren. Een extra bijdrage aan de leefbaarheid in 
Bossenburgh wordt geleverd door de talloze activiteiten, die de wijkvereniging door het jaar heen 
organiseert, zoals bijvoorbeeld de Burendag en de Halloweenhappening. In heel wat straten 
kennen de mensen elkaar, er is een grote samenhorigheid, het is hier relatief veilig en er is weinig 
trammelant. Het wordt steeds netter in Bossenburgh! En er is een gevarieerd woningaanbod. Zowel 
de wijkvereniging als de gemeente doen hun best om ervoor te zorgen dat het prettig en rustig 
wonen blijft in Bossenburgh.  
 
Maar: méér en beter is altijd mogelijk, daarom werken we aan… 
 
…EEN WIJKPLAN! 
Als wijkvereniging hebben we samen met een kernploeg / wijkplanraad van wijkbewoners in de 
voorbije maanden een aantal thema’s vastgelegd met aandachtspunten voor onze wijk!  
Deze thema’s komen straks in ons wijkplan, ons ‘spoorboekje’ voor de komende jaren: zowel voor 
onze samenwerking in de wijk als met de gemeente en alle werkers en organisaties. 
 
We nodigen u nu reeds uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 23 januari 2018 in 
Basisschool De Omnibus (inloop 19:00 uur, start 19:30 uur). Daar zullen we ons wijkplan 
overhandigen aan de burgemeester en wethouders. En uiteraard drinken we samen een glas op 
een vruchtbare samenwerking met de gemeente, met ons wijkplan als ‘spoorboekje’.  
 
Maar eerst nog even deze vraag: 
 
WIL JE MEEDOEN? 
Dat kan! Bijvoorbeeld… 
o door de 10 in deze flyer beschreven thema’s even rustig door te nemen, en aan te geven 

welke thema’s VOLGENS JOU belangrijk zijn om samen aan te pakken in onze wijk tijdens de 
komende jaren 

o en / of door een eigen idee toe te voegen: wat kunnen we samen in Bossenburgh concreet 
aanpakken? 

o en / of door aan te geven dat je in de maand januari mee wil schrijven aan de eindversie van 
het wijkplan, of vanaf februari wil meewerken aan de uitwerking en realisatie van één van de 
thema’s 

o en het formulier doorsturen naar / of op 3, 4 of 5 januari in de brievenbus stoppen van 
Basisschool De Omnibus, Slangenburg 3, 4385 HT VLISSINGEN 
of digitaal door te sturen naar wijdoenmeeinbossenburgh@gmail.com .   
 
PS: Je vindt deze flyer ook op volgende websites (waar je ook digitaal kunt antwoorden:)  
www.bossenburgh.nl/enquete en www.vlissingen.nl/enquetebossenburgh 
 

GRAAG ANTWOORDEN UITERLIJK 5 JANUARI 2018! 
Vanuit de Wijkvereniging  en de Kernploeg / Wijkplanraad Bossenburgh: ONZE  DANK! 

 
INVULFORMULIER 
o Je kan dit invulformulier doorsturen naar / of op 3, 4 of 5 januari in de brievenbus 

stoppen van Basisschool De Omnibus, Slangenburg 3, 4385 HT  VLISSINGEN,  
of digitaal doorsturen naar wijdoenmeeinbossenburgh@gmail.com . 
 

o PS: Je vindt deze flyer ook op volgende websites  
www.bossenburgh.nl/enquete 
www.vlissingen.nl/enquetebossenburgh 

 
o GRAAG ANTWOORDEN UITERLIJK 5 JANUARI 2018! 
 
Ik vind volgende thema’s zeer belangrijk om er samen werk van te maken in onze wijk: 
(GRAAG AANGEVEN WAT PAST -  JE KAN MEERDERE THEMA’S KIEZEN! ) 
 
 

 A. COMMUNICATIE /  RESPECT / IMAGO / BETROKKENHEID BEWONERS   

 

 B.          INFRASTRUCTUUR EN AAN- (GE-) ZICHT VAN DE WIJK 

 

 C.     SPEELMOGELIJKHEDEN EN SPEELTOESTELLEN 

 

 D.    ZORG (VEREENZAMING EN EENZAAMHEID) 

 

 E.    (VERKEERS-) VEILIGHEID  

  

 F.    WIJKVERENIGING 

 

 G.    MILIEU (AFVAL) 

 

 H.    DUURZAME ENERGIE 

 

 I.     ARMOEDE 

 

 J.           JEUGD 15+ 
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Bij het THEMA  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
heb ik nog een idee om er samen werk van te maken in onze wijk: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 Ik wil in januari 2018 graag meeschrijven aan de eindversie voor het wijkplan van 
volgend thema:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Ik wil vanaf februari 2018 graag meewerken aan de uitwerking en realisatie van 
volgend thema: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Mijn voornaam en naam: 

 
…………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Mijn e-mail adres: 
 
…………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Mijn telefoonnummer: 
 

…………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Mijn huisadres: 

 
…………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

DE 10 LEEFBAARHEIDSTHEMA’S VAN ONZE WIJK BOSSENBURGH 

Hier vind je de thema’s voor Bossenburgh, geformuleerd door de wijkraad en een kernploeg / wijkplanraad van 

wijkbewoners, en ondertussen reeds besproken met meer dan 75 wijkbewoners en wijkwerkers! Bij ieder 

thema staan enkele vragen die we in het WIJKPLAN tegen eind januari 2017 willen beantwoorden, zodat we 

daar vanaf februari 2018 samen werk kunnen van maken! 

A. COMMUNICATIE / RESPECT / IMAGO / BETROKKENHEID BEWONERS 

 welke extra activiteiten kunnen bijdragen aan ontmoeting, ontspanning en sociaal contact?  

 hoe kunnen we wijkbewoners nog beter aanspreken en waarmee? 

 hoe, met wie, waar en wanneer uiten wij de Bossenburgh-code voor communicatie, zodat iedereen 
daar kennis van kan nemen?  

 
B. INFRASTRUCTUUR EN AAN- (GE-) ZICHT VAN DE WIJK 

 wat kunnen we doen en wat is er voor nodig om het aangezicht van de wijk te verbeteren? 

 wat kunnen we nog meer doen op gebied van het onderhoud van onze omgeving? 

 en hoe kunnen we de bewoners hierbij betrekken? 
 

C. SPEELMOGELIJKHEDEN EN SPEELTOESTELLEN 

 welke ideeën hebben we voor de herinrichting van het Indianenveld en hoe pakken we dit aan? 

 op welke plekken in de wijk zijn speeltoestellen slecht onderhouden en wat valt hier aan te doen? 

  hoe zouden we een mentaliteitswijziging bij hondenbezitters mee tot stand kunnen brengen? 
 

D. ZORG (VEREENZAMING EN EENZAAMHEID) 

 welke voorbeelden van goed nabuurschap in onze wijk kunnen als inspiratie dienen voor anderen? 

 hoe kunnen we in beeld krijgen wie in onze wijk eenzaam is of zou kunnen zijn? 

 en welk aanbod zou bedacht kunnen worden om hieraan tegemoet te komen? 
 

E. VERKEERSVEILIGHEID  

 wat zijn de onveilige verkeers- en parkeersituaties in onze wijk? 

 welke maatregelen zouden kunnen helpen om deze situaties concreet in onze wijk aan te pakken? 

 hoe zouden we een mentaliteitswijziging bij weggebruikers mee tot stand kunnen brengen? 
 

F. WIJKVERENIGING 

 welke andere thema’s en onderwerpen zou de wijkvereniging op kunnen pakken? 

 hoe zou de wijkvereniging zichzelf en haar acties beter bekend kunnen maken? 

 hoe  kunnen we komen tot een bredere samenstelling en verjonging van de wijkvereniging? 
 

G. MILIEU (AFVAL) 

 hoe kunnen we bewustwording bevorderen over het oplossen van het (zwerf-) afvalprobleem? 

 op welke wijze zou buurtpreventie à la wijk Paauwenburg op poten kunnen worden gezet?  

 wie zijn nodig om de wijk te ‘verlossen’ van het onkruid-, vuil- en hondenpoepprobleem? 
 

H. DUURZAME ENERGIE 

 hoe kunnen we bewustwording bevorderen mbt energiebesparende maatregelen?  

 hoe kunnen we de kosten van die maatregelen zo laag mogelijk houden voor wijkbewoners? 

 hoe kunnen we samenwerking bevorderen tussen wijkbewoners, instanties en leveranciers? 
 

I. ARMOEDE 

 hoe kunnen we te weten komen welke bewoners of groepen te kampen hebben met armoede? 

 wat kunnen we als wijk (bv in samenwerking met overheden en organisaties) voor hen betekenen? 

 welk extra-aanbod zou bijvoorbeeld ook in De Omnibus nuttig kunnen zijn in dit verband? 
 

J. JEUGD 15+ 

 welke leuke plek(ken) in onze wijk zijn er te bedenken door & voor de jongeren? 

 hoe kunnen we jongeren zelf betrekken bij het zoeken naar concrete ideeën en een aanpak? 

 hoe zouden we een mentaliteitswijziging bij jeugd 15+  mee tot stand kunnen brengen? 


