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PROJECT LEEFBAARHEID BOSSENBURGH VERSLAG KERNPLOEG 07-03-2017               (DE OMNIBUS, 19:30-21:30 UUR)

Deelnemers (leden kernploeg)
Wijk Bossenburgh: (…)
Wijkvereniging: Michel Pieters, (…)
Gemeente Vlissingen: René Ouwerkerk, Sergé van Thienen
Projectbegeleiders: Jaap Keijmel en Eddy De Seranno
Verontschuldigd: (…)

Oogst van deze eerste bijeenkomst:  zie volgende pagina’s
Eerste kolom:
Tijdens deze eerste bijeenkomst van de kernploeg zijn we samen op zoek gegaan naar leefbaarheids-thema’s die spelen in de wijk Bossenburgh, en die 
dus mogelijk in het latere wijkplan een plek moeten krijgen. 
Tweede kolom:
Bovendien hebben we per thema reeds een eerste overzicht van de waarden, doelen en belangen van verschillende betrokkenen, plus een inschatting van enkele sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen voor de wijk Bossenburgh. 
Derde kolom: 
Tenslotte hebben we ons afgevraagd wie bij deze thema’s reeds betrokken is, en wie er allemaal zou moeten uitgenodigd worden naar een grotere bijeenkomst om een en 
ander met succes verder te kunnen uitdiepen.

De grote bijeenkomst hebben we vastgelegd op dinsdagavond 11 april (19:30 – 21:30 uur, De Omnibus). 

MOGELIJKE LEEFBAARHEIDS-THEMA’S? WAARDEN – DOELEN – BELANGEN?
+ SWOT-analyse (=analyse van sterke & zwakke 
punten en kansen & bedreigingen)

WIE IS BETROKKEN – WIE UITNODIGEN?

1. SPEELMOGELIJKHEDEN / SPEELTOESTELLEN (10+) - sterke punten: veel speelveldjes, speelplein, 
voetbalveld, Cruijffcourt, toegankelijk. 
- zwakke punten: geen verlichting Cruijffcourt, 
hondenpoep op speelvelden, cultuurgroepen, meer 
groener.
- kansen: voelbalveld Zuilenburg, speelveld 10+, 
jeugdactiviteiten 10+, 
jeugdhonk 15+, organisatie sport / spel / ontspanning.
- bedreigingen: bomen snoeien, zwerfafval, ontbreken 
verlichting, locaties, hondenpoep op speelvelden.

 kinderen 10-16 jaar
 beheerders groencontracten (Michel van Driel)
 Jan de Wilde
 Sergé van Thienen
 Marco Paulussen
 Scheldemond
 CSW
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2. (VERKEERS-)VEILIGHEID - sterke punten: aanwezigheid drempels en 
versmallingen, documenten VVN .
- zwakke punten: parkeren in bochten en naast 
kruisingen, snelheid op fietspad Langeleenweg / 
overgang Langeleenweg, door dubbel (illegaal) 
parkeren moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten, te 
smalle wegen, kruising Sterkenburg – Lunenburg, 
snelheid auto’s, verkeerssituatie Bossenburghweg, 
Sandenburg parkeren van auto’s.
- kansen: buurt-app, verlichting, snelheidsbeperking 
fietspaden plus geen toegang bromfietsen, meerdere 
parkeergelegenheden, betere infrastructuur, cirkels 
aanbrengen (30 km zone / rechts heeft dan voorrang), 
wegversmallingen.
- bedreigingen: rondracende scooters, ongevallen, 
kwetsbare tieners onderweg naar school, voor 
basisschoolkids drukte bij in en uit school gaan, 
voetballen op plein Sterkenburg.

 bewoners
 handhaving
 Fietsersbond
 beheerders groencontracten
 politie
 gemeente
 Buurtpreventie
 jongerenwerkers

 

3. AAN-(GE-)ZICHT WIJK - sterke punten: groene wijk.
- zwakke punten: buitenkant schuttingen, onderhoud 
van tuinen en schuttingen, beschildering door school 
Sterkenburg (wie doet wat?).
- kansen: betere bereikbaarheid schuttingen e.d. 
geven voor onderhoud.
- bedreigingen: schuttingrand Bossenburgh, 
schuttingen grenzend aan gemeentegrond (zelf 
schilderen afhankelijk van wanneer gemeente snoeit!)

 bewoners
 huiseigenaren
 L’Escaut
 ROAT

4. COMMUNICATIE / RESPECT / IMAGO / 
BETROKKENHEID BEWONERS

- sterke punten: wijkvereniging, social media. 
- zwakke punten: weinig contact, communicatie 
journalistiek, achterstand wijk door verleden, 
samenwerking bewoners en verschillende organisaties 
plus andere ‘eigen’ belangen.
- kansen: verbetering leefbaarheid, mogelijkheden tot 
contact, wijkvereniging, samenwerking verschillende 
organisaties, (social) media, website, workshops.
- bedreigingen: (social) media (‘de toon die de muziek 
maakt’), hoe spreek je elkaar als bewoners aan, 

 bewoners
 wijkagent
 social media
 pers, media
 gemeente
 politie
 L’Escaut
 Wijkvereniging
 VVE
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zonder escalatie (middels positief kritische 
boodschap)?, ‘kennen we elkaar?’, vooroordelen?

5. ZORG  L’Escaut / makelaar
 GGD/WMO
 Porthos

6. JEUGD 15+
 organiseren activiteiten 
 jeugdhonk
 overlast hangjongeren

 aparte groep 15+ voor maken
 Indigo
 scholen
 ROAT
 wijkvereniging

7. GEZONDE LEEFBAARHEID
 beweging
 voedsel
 obesitas

 GGD
 diëtiste

8. ARMOEDE
 huurdersbrieven l’Escaut 

 L’Escaut
 Orionis
 Voedselbank

9. INFRASTRUCTUUR
 wegen / riolering / vocht!!! (drainage)

 Harthoorn (drainage)

10. MILIEU (AFVAL)
 hondenpoep
 zwerfafval
 grof vuil

 gemeente
 gemeente handhaving


