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1. INLEIDING 
EN LEESWIJZER
De afgelopen vijf jaar heeft de Vlietzone veel positieve De afgelopen vijf jaar heeft de Vlietzone veel positieve 
veranderingen doorgemaakt. De woonomgeving is verbeterd veranderingen doorgemaakt. De woonomgeving is verbeterd 
en er zijn in de wijk vele activiteiten, waarbij de inwoners elkaar en er zijn in de wijk vele activiteiten, waarbij de inwoners elkaar 
tre� en. De  wijk is daarmee uitgegroeid tot een omgeving tre� en. De  wijk is daarmee uitgegroeid tot een omgeving 
waar mensen met verschillende achtergronden en culturen waar mensen met verschillende achtergronden en culturen 
samenkomen en naast elkaar leven. Kortom: de Vlietzone is samenkomen en naast elkaar leven. Kortom: de Vlietzone is 
een mooie en diverse wijk, waar veel gebeurt. 

De wijkvisie die voor u ligt, beschrijft de ideeën en De wijkvisie die voor u ligt, beschrijft de ideeën en 
plannen die het wijkpanel de komende vijf jaar heeft voor plannen die het wijkpanel de komende vijf jaar heeft voor 
de Vlietzone. Deze wijkvisie is tot stand gekomen door een de Vlietzone. Deze wijkvisie is tot stand gekomen door een 
inventarisatie van de verbeteringen die de wijk de afgelopen inventarisatie van de verbeteringen die de wijk de afgelopen 
vijf jaar heeft doorgemaakt, gesprekken met de gemeente vijf jaar heeft doorgemaakt, gesprekken met de gemeente 
en politiek, onderzoek en brainstormsessies. Hierbij zijn veelen politiek, onderzoek en brainstormsessies. Hierbij zijn veel
 goede ideeën naar voren gekomen, waar het wijkpanel zich goede ideeën naar voren gekomen, waar het wijkpanel zich
 de komende vijf jaar op focust. Leidraad hierbij is al het  de komende vijf jaar op focust. Leidraad hierbij is al het 
positieve dat de wijk te bieden heeft. 

Het wijkpanel wil met deze wijkvisie een beeld Het wijkpanel wil met deze wijkvisie een beeld 
geven van de verbeteringen die de wijk, zoals eerder geven van de verbeteringen die de wijk, zoals eerder 
aangegeven, de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. aangegeven, de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. 
Daarnaast zijn de huidige stand van zaken en daarmee de Daarnaast zijn de huidige stand van zaken en daarmee de 
ambities voor de toekomst erg belangrijk. ambities voor de toekomst erg belangrijk. 
Samen met buurtbewoners, ondernemers, de gemeente, Samen met buurtbewoners, ondernemers, de gemeente, 
wijkagenten, woningcorporaties en andere instanties wil wijkagenten, woningcorporaties en andere instanties wil 
het wijkpanel werken aan invulling van deze ambities. het wijkpanel werken aan invulling van deze ambities. 

Naast deze Wijkvisie willen we als wijkpanel de komende Naast deze Wijkvisie willen we als wijkpanel de komende 
jaren met nog veel meer ideeën komen en onderwerpen jaren met nog veel meer ideeën komen en onderwerpen 
oppakken ten behoeve van de wijk. Daarmee stelt het oppakken ten behoeve van de wijk. Daarmee stelt het 
wijkpanel zich de komende vijf jaar ten doel: wijkpanel zich de komende vijf jaar ten doel: “Inspanningen 
verrichten om de Vlietzone tot een aantrekkelijker woongebied 
te maken voor huidige en toekomstige, evenwichtig verdeelde 
bevolkingsgroepen.”

Leeswijzer
Deze wijkvisie bestaat uit verschillende onderdelen. 
In hoofdstuk 2 is te lezen wat het wijkpanel is en doet, in 
hoofdstuk 3 staan de successen van de afgelopen vijf jaar 
beschreven. In hoofdstuk 4 zal dieper worden ingegaan op 
het wonen in de wijk. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van 
de ambities omtrent de activiteiten en culturele aspecten 
in de wijk. Op de samenstelling en sociale aspecten binnen 
de Vlietzone zal dieper worden ingegaan in hoofdstuk 6; 
hierbij ligt de nadruk op elkaar weer leren kennen in de wijk. 
Hoofdstuk 7 is in zijn geheel gewijd aan ondernemers en het 
aantrekkelijk maken van ondernemen in de Vlietzone. 
Hoewel het de afgelopen vijf jaar sterk verminderd is, is er 
helaas ook nog steeds overlast in de wijk, hier zal zeker nog 
aandacht aan moeten worden besteed; hoofdstuk 8 gaat 
hier dieper op in. De hulp van en goede samenwerking met 
de gemeente, politie en andere instanties is erg belangrijk 
voor de Vlietzone en het wijkpanel; hoofdstuk 9 beschrijft 
de ambities en strategie van de samenwerking van deze 
organisaties en bevestigt het belang van deze samenwerking. 
Als laatste is er hoofdstuk 10, waar aandacht is voor de 
leefomgeving.

Het wijkpanel wenst u veel leesplezier! 

2. OVER HET 
WIJKPANEL
De gemeente werkt gebiedsgericht. Daarom heeft iedere 
wijk een wijkpanel en hebben alle dorpen en buurtschappen 
een dorpsbelang. De wijkpanels en dorpsbelangen, met daarin 
betrokken bewoners, zijn voor de gemeente een belangrijke 
partner voor het bespreken en uitvoeren van plannen 
en activiteiten. Wijkpanel Vlietzone is een ver tegenwoordiger 
voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Het wijkpanel 
heeft niet de macht om alle soorten problemen op te lossen 
en aan te pakken, maar werkt nauw samen met de gemeente 
en betrokken instanties als politie en woningbouwcorporaties 
om gezamenlijk te komen tot een schone, veilige wijk. 

Het wijkpanel bestaat uit een aantal bewoners en 
betrokkenen. In principe kan iedereen die belangstelling 
heeft zich aanmelden bij het wijkpanel.

De huidige leden zijn:
Voorzitter: Roulerend
Secretaris: Nanne de Vries
Penningmeester: Ruud Fransz
Verder: Rudy Seelt, Paul Andela, Allard Nicolai, Andrys 
Weitenberg, Pien Weidenaar (redactie wijkkrant), Renate 
Huisman(redactie wijkkrant) , Jane Doekhi, Claudia Swart. 

Aan deze Wijkvisie schreven mee: 
Ties Hussaarts, Allard Nicolai, Andrys Weitenberg, Ruud Fransz

Contactgegevens wijkpanel en wijkkrant:
e-mail: info@vliet-zone.nlinfo@vliet-zone.nl
website: www.vliet-zone.nl
wijkkrant: kopij@vliet-zone.nlkopij@vliet-zone.nl
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De Vlietzone heeft al een aandeel van 6% kamerbewoners, 
wat in vergelijking met andere wijken erg hoog is en met het 
oog op de algehele leefbaarheid aandacht  blijft vereisen.

Voor particuliere verhuurders vormt woningsplitsing een 
opkomend alternatief voor kamerverhuur. Hiermee wordt 
een woonadres opgesplitst in zelfstandige wooneenheden 
(studio’s) met een eigen subadres. Ervaringen met het e� ect 
van woninggesplitste objecten op de leefomgeving zijn 
wisselend. Enkele van deze ontwikkelaars hebben een 
gezonde bedrijfsvisie op de kwaliteit van het object, het 
beheer daarvan en de beoogde doelgroepen. Indien 
woningsplitsing op die manier tot stand komt, kan het 
van grote toegevoegde waarde zijn voor het aantrekken 
van nieuwe wijkbewoners. Door toename van kleine huis-
houdingen in de maatschappij is er immers veel behoefte 
aan dergelijke compacte en betaalbare wooneenheden. 
Woningsplitsing kan op een goede manier in die behoefte 
voorzien en daarmee bijdragen aan de functies voor 
leven en wonen in een wijk. 

Helaas zijn er ook minder goede ervaringen met 
woningsplitsing, doordat eigenaren/ontwikkelaars met 
onvoldoende respect voor de kwaliteit van leven en wonen 
hun ruimtes willen exploiteren. Kortom, woningsplitsing kan 
een meerwaarde voor een wijk betekenen, zolang dit 
gebeurt met respect voor de woon- en leefomgeving.

Woningen verhuurd door woningcorporatiesWoningen verhuurd door woningcorporaties
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van 
sociale woningbouw in de Vlietzone is de door Elkien 
voorgenomen wijkvernieuwing van de (Oost-)Indische 
buurt. Hiermee zullen ongeveer 225 bestaande woningen 
worden gesloopt, waarvoor er 198 moeten terugkomen. 
De belangrijkste reden voor Elkien om tot deze aanpak over 
te gaan, is dat het overgrote deel van deze woningen qua 
woningindeling, voorzieningen en bouwtechnische kwaliteit 
niet aansluiten op het kwaliteitsniveau voor de gewenste 
doelgroepen. Ook voor deze woningen worden kleine 
huishoudens als een van de belangrijkste huurdersegmenten 
gezien. Realisatie staat gepland voor de periode 2016-2018.

3. SUCCESSEN
Er is de afgelopen vijf jaar al veel veranderd in de Vlietzone. 
We hebben onder meer bereikt dat:
 •  de studenten- en drugsproblematiek 

hoog op de agenda staan van de gemeente;
 •  we betrokken worden bij nieuw- en 

verbouwprojecten in de wijk;
 •  er een hondenuitlaatstrook is gekomen 

tegenover de koepelkerk;
 • het buurthuis opnieuw is opengegaan;
 • er een burgerwacht is ingevoerd;
 •  we een jaarlijks terugkerend (Vijverpark)festival 

in onze wijk hebben;
 •  er een blauwe zone in een gedeelte van 

Welgelegen is ingevoerd.
 • Opstarten ondernemersvereniging Vlietzone
 • Een wijkkrant
 • De eetbare tuin
 • Eigen website (www.vliet-zone.nl)

Kansen/toekomst: 
We hebben ook dit jaar onze vrijwilligers in het zonnetje gezet 
door het aanbieden van een Indisch bu� et en een barbecue. 
Deze traditie willen we voortzetten. 

Verder gaan we om behaalde successen beter te doen 
beklijven, de mensen in de wijk er meer onderdeel van laten 
uitmaken. We willen dat doen door onder andere: 
 • vermelding op de website/in de lokale krant;
 •  een gezellige bijeenkomst voor betrokkenen met een 

hapje en een drankje;
 •  aandacht voor de successen van het afgelopen jaar 

op het jaarlijkse Vijverparkfestival.

Ook gaan we elk jaar een waardebon uitreiken aan iemand 
die zich op een bijzondere manier voor de wijk heeft ingezet.

4. WONEN
Het Vliet bestaat voor het grootste gedeelte uit 
koopwoningen en voor ongeveer een derde uit sociale 
huurwoningen. De betre� ende woningvoorraad dateert 
voornamelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Veel van deze woningen beschikken over een karakteristieke 
en daarmee aantrekkelijke uitstraling, maar voldoen vaak 
minder aan het formaat dat in deze tijd gewenst is voor 
gemiddelde gezinssamenstellingen. Daar staat tegenover dat 
het wel weer goed aansluit op het toenemende aantal kleine 
huishoudens. Hier komt bij dat 74% van de woningen een 
economische waarde heeft van niet hoger dan € 110.000, 
waardoor ze ook voor een grote doelgroep � nancieel 
bereikbaar zijn.

Ongeveer de helft van de adressen in de Vlietzone wordt 
bewoond door eenpersoons huishoudens. Dit is 10% hoger 
dan het gemiddelde van de gemeente Leeuwarden.

Een belangrijk nadeel is dat het bouwkundig onderhoud 
van deze woningen veel aandacht vereist en dat verbeteringen 
van bijvoorbeeld de energieprestatie relatief omvangrijke en 
kostbare ingrepen vereisen.

Het woningbezit kan worden onderscheiden in 
een drietal categorieën:
 • woningen bewoond door particuliere woningbezitters;
 • woningen verhuurd door particuliere woningbezitters;
 •  woningen verhuurd door Woningcorporaties 

(sociale woningbouw).

Woningen bewoond door particulier woningbezittersWoningen bewoond door particulier woningbezitters
Eigenwoningbezit leidt meestal tot de meeste toewijding 
aan woning en leefomgeving. Ondanks dat er sprake is van 
een verhoudingsgewijs hoog eigenwoningbezit, zien we 
– vaak door gebrek aan voldoende � nanciële middelen – 
helaas ook bij deze woningcategorie geregeld 
achterstallig onderhoud. 

Woningen verhuurd door particuliere woningbezittersWoningen verhuurd door particuliere woningbezitters
Bij veel wijkbewoners heerst er een overwegend 
negatief sentiment als het gaat om panden die door 
particuliere eigenaren verhuurd worden. Ondanks dat er 
hierop ook goede uitzonderingen zijn, komt het inderdaad 
vaak voor dat dergelijke panden en percelen matig tot slecht 
onderhouden worden door zowel de eigenaren als de 
bewoners. Oorzaak is dat sommige eigenaren voornamelijk 
streven naar het behalen van een zo hoog mogelijk � nancieel 
rendement (huisjesmelkers) en doordat de betre� ende 
bewoners weinig toewijding hebben aan de woning en de 
buurt. De bewonersdoelgroepen in deze sector huren over het 
algemeen tijdelijk en voelen zich (in verhouding tot eigen-
woningbezitters en huurders van sociale woningbouw) 
minder verantwoordelijk voor de woonruimte en -omgeving. 
Dit verschijnsel geldt voor panden die door middel van 
kamerverhuur worden verhuurd, maar ook voor een aantal 
huishoudens. Vanuit de gemeentelijke 
Huisvestings verordening mag de kamerverhuur in de 
Vlietzone al geruime tijd niet meer worden uitgebreid. 

Problematiek 
•  Verouderde bouwtechnische staat; 

relatief hoge investeringen voor woningverbetering.
Te weinig moderne eengezinswoningen.

• Particuliere woningverhuur; verpaupering leefomgeving.
•  Particuliere kamerverhuur; relatief groot aandeel t.o.v. 

plaatselijk gemiddelde, confrontatie in verschillen tussen 
leefstijl, gebrekkig onderhoud aan huizen en tuinen.

•  Sterk wisselende ervaringen met het e� ect van 
woningsplitsing op de woon- en leefkwaliteit in de wijk.

Kansen 
• Sfeervolle woonomgeving met karakteristieke woningen.
• Veel woningen geschikt voor kleine huishoudens.
• Betaalbare woningen.
• Wijkvernieuwing in de Indische Buurt.
• Unique selling points leefomgeving:
 • gunstige geogra� sche ligging nabij het centrum;
 •  dicht bij voorzieningen als de Centrale, 

Cambuurplein en het Vliet;
 • aantrekkelijk voor ondernemers.

Concrete doelstellingen
•  Opstellen van een huisvestingsagenda 

voor de komende vijf jaar door 
gemeente en wijkpanel. Stimuleren van 
nieuw te bouwen eengezins woningen.

•  Toetsing van ontwikkelplannen in 
driehoeksoverleg tussen gemeente, wijkpanel 
en eigenaren /ontwikkelaars.

• Beheersing van particuliere verhuur:
•  stimuleren op de plekken waar de omgeving 

zich er toe leent;
•  ontmoedigen, afbouwen dan wel beheersen op 

de plekken waar de kans op con� icten met de 
woonomgeving groot is;

•  maken van een kaart met groene en rode gebieden voor 
nader beleid op kamerverhuur voor doelgroepen zoals 
studenten en arbeidsmigranten;

•  Handhaving op het onderhoud aan woningen 
en percelen door particuliere verhuurders.

• Stimuleren van particuliere woningverbetering.
• Kwaliteitscriteria vaststellen voor woningsplitsing.
• Leegstand omvormen naar woonruimte.



76

6. SOCIALE 
SAMENSTELLING 
VAN DE WIJK
De Vlietzone kent een gemêleerde samenstelling uit 
verschillende bevolkingsgroepen, wat bijdraagt aan de 
open cultuur van deze wijk. De leefruimte binnen het Vliet 
is tamelijk compact, gekenmerkt door relatief kleine percelen 
en goedkopere woningen die met meerdere onder een dak 
gebouwd zijn dan wel met zeer weinig tot geen tussenruimte 
naast elkaar geplaatst zijn. In combinatie met nauwe straten 
hebben de bewoners met hun gedrag en levensstijl veel 
invloed op elkaar. Zolang die terug te voeren zijn op overeen-
komstige waardeopvattingen tussen bewoners, kan dat de 
gemeenschapszin in een wijk bevorderen. Maar als die 
factoren grote verschillen ten opzichte van elkaar vertonen, 
kan dit in een dergelijke omgeving juist leiden tot onderlinge 
wrijving met slechte verstandhoudingen - en daarmee een 
verminderde leefbaarheid - tot gevolg. Hiermee heeft onder 
andere de wijze waarop de volkshuisvesting in de wijk 
gereguleerd wordt, grote invloed op de harmonie en 
het heersende leefplezier tussen bewoners.

In leeftijdsopbouw is de categorie 20-29 jaar over-
vertegenwoordigd in de wijk. Aan de Zuidkant van het 
Vliet (Welgelegen en Molenpad) gaat het om ongeveer een 
derde van het aantal inwoners, terwijl dit aan de Noordkant 
(Indische buurt en Zeeheldenbuurt) bijna een kwart is. Ook de 
categorie 30-39 jarigen ligt boven het plaatselijk gemiddelde. 
Voor een deel is dit terug te voeren op studenten en voor een 
ander deel waarschijnlijk op startende huizenbezitters voor 
wie de relatief goedkope woningvoorraad aantrekkelijk is. 
Daarentegen zijn er verhoudingsgewijs veel minder kinderen 
(0-9 jaar) en 70-plussers dan in de rest van Leeuwarden.

Op basis van sociale indexcijfers zien we de lagere 
gemiddelde leeftijd deels terugkeren in goede scores 
voor opleiding, gezondheid en vrije tijd. Overige aspecten 
die goed scoren zijn: een sociaal en veilige leefomgeving en 
participatie middels vrijwillige inzet, school en werk. 
Aspecten die opvallend slecht scoren zijn binding met de 
wijk en sociale contacten. Ten aanzien van dit laatste moet 
er rekening worden gehouden met het risico op 
vereenzaming van bepaalde wijkbewoners.

Voor het verbeteren van de binding met de wijk en 
de sociale cohesie in de wijk kan het helpen om ook te 
investeren in een leefomgeving die aantrekkelijk is voor 
gezinnen en 70-plussers. Vooral voor de laatstgenoemde 
categorie kan er een functie vanuit de sociale woningbouw 
worden vervuld. De geplande wijkvernieuwing in de Indische 
buurt zou een goede gelegenheid kunnen bieden, maar ook 
enkele braakliggende gebieden zoals bij de Noordvlietstraat 
en het Bolmanterrein bieden mogelijkheden. 
Voor gezinshuisvesting zou het aantrekkelijk zijn wanneer 
er in de ruimtelijke ontwikkeling ook aandacht komt 
voor grotere koopwoningen. Dit is in sterke mate 
afhankelijk van de ruimte die daarvoor (her)ontwikkeld 
kan worden.

Problematiek 
• Onvoldoende sociale contacten.
• Onvoldoende binding met de stad en de wijk.
• Weinig kinderen in de wijk.
• Weinig 70-plus ouderen in de wijk.
•  Een relatief hoog aandeel aan 

studentenhuisvesting 
op één plek, kan plaatselijk tot 
overlast leiden.

Kansen 
•  De wijk is aantrekkelijk 

voor kleine (met 
name eenpersoons) 
huishoudingen.

•  Een diverse samenstelling 
van bewonersgroepen 
biedt een open cultuur en 
levendigheid.

•  Wijkvernieuwing Indische 
buurt geeft gelegenheid tot het 
ontwikkelen van nieuwe huisvesting die kan 
aansluiten op ondervertegenwoordigde doelgroepen 
(leeftijdscategorieën). Gemengd bouwen van woningen.

•  Braakliggende terreinen (zoals Noordvlietstraat en 
Bolmanterrein) kunnen nog ontwikkeld worden tot 
woon-/leefgebieden voor ondervertegenwoordigde 
doelgroepen (leeftijdscategorieën).

•  Er ligt een voldoende basis tot meedoen aan 
vrijwilligerswerk en school en werk.

•  Buurthuizen Welgelegen en Molenpad als 
sociale ontmoetingsplekken.

•  Georganiseerde wijkpreventieteams 
samengesteld uit buurtbewoners.

Doelen 
•  Zet in op een meer leeftijdsbestendige samenstelling 

van de woningvoorraad:
 •  inzetten op het ontwikkelen van geschikte huisvesting 

van 70-plussers in de sociale woningbouw
 •  nadere studie naar de mogelijkheden voor ruimte tot 

het ontwikkelen van gezinskoopwoningen
• Het organiseren van een minimaal jaarlijks aantal:
 • huiskamergesprekken
 • buurtactiviteiten promoten (barbecues, festiviteiten etc.)
•  Bevordering van de sociale contacten in de wijk 

met activiteiten in of vanuit de  buurthuizen in 
Welgelegen en Molenpad.

•  Versterken van de functie van buurtpreventieteams 
als sociale backbone in de wijk.

•  Signaleren van vereenzaming als aandachtspunt 
meenemen in de rondes van de buurtpreventieteams. 
Wanneer er bijvoorbeeld dichte gordijnen zijn, zelf 

aanbellen in plaats van de gemeente 
dit laten doen. 

5. CULTUUR 
EN ACTIVITEITEN
Om de uitstraling van de Vlietzone positief en duidelijker 
te maken, heeft het wijkpanel ook aandacht voor het 
ontwikkelen van culturele activiteiten. Successen op dit 
gebied zijn onder meer:
 •  de Koepelkerk wordt omgebouwd tot een 

cultureel en muziekcentrum
 •  het buurthuis is weer opengegaan met  •  het buurthuis is weer opengegaan met 

de daaraan gekoppelde culturele activiteitende daaraan gekoppelde culturele activiteiten
 •  Vijverparkfestival

Kansen
Om als wijk zichtbaarder te worden en de sterke punten 
te laten zien, is het goed dat we aanhaken bij Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 2018. Dat betekent plannen ontwikkelen 
die haalbaar zijn en die passen bij het imago van de wijk. 
Ook willen we onderzoeken of we kunnen aansluiten bij 
initiatieven in de stad zoals de Blokhuispoort en 
Welcome to the Village.

Concrete doelstellingen
We stellen een culturele jaaragenda samen met 
(buurthuis)activiteiten waaronder:
• Sinterklaasviering.
•  Een braderie op het Vliet in 

samenwerking met de ondernemers.
•  In gesprek gaan met de organisator van de 

Koepelkerk om evt. (samenwerkings) kansen te vinden.
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7.  ONDERNEMERS/
ONDERNEMEND VLIET
Er zijn veel ondernemingen binnen de Vlietzone. 
Van grote supermarktketens tot kleine bakkers, garages 
en horecaondernemers. Deze verscheidenheid aan 
ondernemingen maakt de omgeving van het Vliet een 
aantrekkelijke buurt om een onderneming te 
beginnen of voort te zetten.

Ondernemers in de wijk kunnen geactiveerd worden om 
de wijk en daarmee het ondernemersklimaat aantrekkelijk 
te maken. We willen het gesprek hierover aangaan met de 
ondernemers/ondernemersvereniging. 
Mogelijkheden om de wijk nog aantrekkelijker te maken 
voor ondernemers zijn:
•  de omgeving zo inrichten dat er 

een respectvolle stimulans vanuit gaat;
•  ontwikkelen van starterslocaties, scholen met 

een winkelprogramma;
•  samenwerking met scholen 

(NHL, Stenden, CSG Comenius en Pieter Jelles);
•  benadrukken van de schoonheid van het Vliet 

door verlichting en het opnieuw inrichten van 
de openbare ruimte;

•  Ondersteuning van nieuwe ondernemingen door LOF, 
door bijvoorbeeld opstartgeld per maand beschikbaar 
te stellen. Alternatieve initiatieven krijgen voorrang: ict, 
wellness, eenmanszaken, vakwerkwinkels. 
Met een centrale telefoonmogelijkheid.

Kansen
De leegstaande gebouwen kunnen een kans zijn 
voor jonge ondernemers. Denk hierbij aan: 
• Pop-up stores.
•  Goedkope bedrijfshuisvesting voor starters 

(zie Blokhuispoort).
• Startende ondernemers  met begeleiding.

Concrete doelstellingen
Ondernemers laten deelnemen in gemeenschappelijke 
buurtprojecten. Denk hierbij aan braderieën en de culturele 
wijkagenda voor 2018.

In overleg met ondernemers/ondernemersvereniging, 
de gemeente en het wijkpanel bespreken hoe we: 
•  De Vlietzone kunnen propageren als een 

aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemingen.
•  Bestaande winkels en markten aantrekkelijker kunnen 

maken voor een breder publiek.
•  Straatbeeld van ondernemingen.
•  Hoe wordt de Vlietzone aantrekkelijk voor 

nieuwe ondernemingen?
•  Bespreken  van mogelijkheden leegstaande 

bedrijfspanden en antikraakpanden. 

8. OVERLAST
De afgelopen vijf jaar heeft de wijk � ink wat stappen gezet 
op dit gebied, waardoor de wijk over het algemeen schoon, 
heel en veilig is, maar er valt nog steeds veel te verbeteren. 

Problematiek
•  Gezinnen die de buitenkant en omgeving van 

het huis laten verloederen (zie ook: hfdst. 4. Wonen).
•  Onderhoud van sommige tuinen en panden 

(zie ook hfdst. 4. Wonen)
• Vervuiling, waaronder hondenpoep. 
• Er is nog steeds sprake van drugsproblematiek in de wijk.
•  Criminaliteit en vandalisme in de wijk.

Kansen
•  Opruimen en netjes houden door een zichtbaar in de 

wijk aanwezige onderhoudsploeg. De verwachting is dat 
hier een preventieve werking vanuit gaat.

•  Meer samenwerking met wijkmanagers en de politie 
kan versterkend werken.

Concrete doelstellingen
•  Gesignaleerde verloedering binnen drie werkdagen 

aanpakken. Een taak voor het sociale wijkteam.
•  Het buurtpreventieteam moet steviger in de wijk 

worden ingebed. Belangrijk hierbij is een spreiding van 
leden over de gehele wijk. Wellicht kunnen er meer 
vrijwilligers in de wijk gevonden worden voor dit team. 
Een duidelijke taakomschrijving kan ook helpen. 
Het wijkpanel kan ondersteuning bieden door 
trainingen en cursussen.

•  De gemeente en politie kunnen partner zijn bij de verdere 
aanpak van drugsoverlast, criminaliteit en vandalisme.

• Bewustzijn in de buurt vergroten:
 o bewoners stimuleren tot melden van overlast;
 o  in huiskamergesprekken problemen benoemen 

en bewoners laten meedenken over oplossingen;
 o  wijkgenoten kunnen elkaar ook gewoon 

aanspreken bij problemen. 
 o  wijkgenoten kunnen elkaar ook gewoon 
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9. SAMENWERKING 
MET GEMEENTE 
EN ANDERE 
ORGANISATIES
Dit hoofdstuk van de Wijkvisie is gericht op het 
bewerkstelligen van een goede samenwerking tussen 
het wijkpanel, de gemeente en andere organisaties zoals 
de woningbouwverenigingen en de politie. 

De afgelopen jaren is vanuit het oogpunt van het 
wijkpanel de samenwerking met de gemeente nogal 
stroef verlopen. Binnen het wijkpanel heerst het gevoel 
dat de gemeente niet of traag reageert op gebeurtenissen 
en omstandigheden in de wijk en daarmee weinig actie 
onderneemt. Tevens heeft het wijkpanel het idee dat de 
gemeente niet erg responsief is geweest op vragen en ideeën 
die vanuit het wijkpanel geopperd zijn. De gemeente is echter 
van mening dat zij niet zomaar alle problematiek binnen 
de wijk kan oppakken en vindt dat het wijkpanel hier 
zelf een grotere rol in kan spelen. 

“Een voorbeeld van een stroeve 

wederzijdse beeldvorming is de aanpak 

van de huisjesmelkers in de wijk. 

Het wijkpanel vindt dat het probleem nog 

veel meer kan worden aangepakt, 

terwijl de gemeente naar haar beleving er terwijl de gemeente naar haar beleving er 

al veel aan heeft gedaan.“

Problematiek
•  Het gevoel heerst dat de gemeente dingen te 

langzaam oppakt. Communicatie over het te doorlopen 
traject en de verwachte tijdsspanne geeft beide partijen 
beter inzicht. 

•  De regie ligt teveel bij de gemeente. Dit zou meer 
bij het wijkpanel moeten liggen. Een korte koppeling 
tussen wijkpanel en gemeente is wenselijk.

Kansen
Er bestaan veel kansen voor de komende vijf jaar in de 
samenwerking met de gemeente en andere organisaties. 
Allereerst heeft het wijkpanel zichzelf ten doel gesteld de 
samenwerking met de gemeente te verbeteren. Hierbij is 
het de bedoeling dat het wijkpanel en de gemeente in de 
samenwerking elkaar aanvullen, waardoor het organiserend 
vermogen van de beide partijen kan worden vergroot. 
Dit betekent dat problematiek, kansen en mogelijkheden 
vaker moeten worden besproken met de gemeente, de 
politie en de wijkagent. Ook de woning corporaties die 
actief zijn in de wijk worden niet buiten beschouwing 
gelaten. Zij zullen actief worden betrokken bij de aanpak 
van problematiek rondom woningen. Het wijkpanel zal in 
deze samenwerkingsverbanden trachten niet de traditionele 
routes van oplossingen te bewandelen en eerder het heft 
in eigen handen nemen.

Concrete doelstellingen
•  Het wijkpanel gaat zelf meer ondernemen en 

organiseren dan de afgelopen vijf jaar. Dit om de 
komende vijf jaar minder afhankelijk te zijn van de 
gemeente.

•  Bij de gemeente wordt de vraag neergelegd of zij in de 
toekomst een betere communicatie met het wijkpanel 
wil bewerkstelligen. Hierbij komt de nadruk te liggen op 
het communiceren met het wijkpanel over activiteiten, 
bezigheden en resultaten.

•  Er zal een gesprek met de gemeente worden aangegaan 
over de wederzijdse proactieve houding. Het belang van 
de wijk zal tijdens dit gesprek voorop worden gesteld. de wijk zal tijdens dit gesprek voorop worden gesteld. 

•  Als een beleidsverklaring/commitment willen we het 
Wijkvisiedocument zowel door het wijkpanel als door 
de gemeente laten ondertekenen. 

10. LEEFOMGEVING 
De Vlietzone is een mooie buurt met een rijke geschiedenis. Dit is ook terug te zien in de prachtige panden, de kleine straatjes 
en de rijke geschiedenis van de wijk. Weliswaar is er ook een mate van verloedering en overlast in de wijk. Hier kan nog veel winst 
worden behaald in de komende 5 jaar. Successen zijn bijvoorbeeld al geboekt op het gebied van parkeervoorzieningen.

Problematiek
• Te hard rijden op sommige plekken.
• Te weinig speelplaatsen en een hangplek voor de jeugd.
• Leegstand.
• Rommel op straat.

Kansen
•  Vanwege het unieke karakter van de wijk zijn er 

veel kansen. denk bijvoorbeeld aan de wijkvernieuwing 
in de Indische buurt.

•  Aanpak van te hard rijden 
(w.o. Vliet, Molenpad, W. Lorestraat). 

•  Wijkontwikkeling maatschappij/wijkgebouw/
wijkcentrum/klachtenpunt.

Concrete doelstellingen
•  Het wijkpanel kan meer contact 

hebben met de wijk zelf middels 
een ontmoetingsplek.

•  Pak via de gemeente/politie het te 
hard rijden op het Molenpad.

•  Het wijkpanel stelt tot doel eenmaal per 
jaar een volledige wijkschouw te houden. 

•  Verbeteren van de verkeer situatie rond de  
Vlietsterbrug aan oosterkade /nieuwe kade zijde.

Activiteitenagenda via de website
Stadsomroep
Huis aan huis
De website beter gebruiken




