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TOELICHTING

In te stemmen met het voortzetten van de wijkaanpak zoals
beschreven in de bijgaande rapportage;
In te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde
middelen ad € 29.935;
In te stemmen met het voorstel deze kosten ten laste te brengen van
de algemene reserve. In afwachting van een andere, zo mogelijk
structurele dekking.

:

Inleiding:
Sinds anderhalf jaar voert de gemeente Bedum in de wijk ‘Plan Oost’ de wijkaanpak uit. Een beschrijving
van de doelen, activiteiten en resultaten van dit project treft u aan in de bijgevoegde (eind)rapportage (zie
bijlage I). In deze rapportage is eveneens een plan voor een vervolg opgenomen. Het voorstel is om de
wijkaanpak dit jaar voort te zetten in de Zeeheldenbuurt. U wordt gevraagd in te stemmen met dit vervolg
en voor de uitvoering hiervan middelen ter beschikking te stellen.
Doel en inhoud van het project:
De wijkaanpak wil stimuleren dat burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
woonomgeving. Met als doel de leefbaarheid te verbeteren, en de onderlinge steun en betrokkenheid te
bevorderen. Qua doelstelling past deze aanpak binnen het beleid van de gemeente voor het sociale
domein. Dit beleid is erop gericht dat mensen meer ‘samenleven met en zorgen voor elkaar’. Dat zij
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving.
Personele inzet:
Voor de uitvoering van de wijkaanpak is (voor acht uur per week) een opbouwwerker aangesteld. Deze
persoon heeft de opdracht om “contacten te leggen, te inventariseren, te ondersteunen en te activeren”. De
opbouwwerker wordt aangestuurd door een projectleider (voor 2 uur per week). Deze coördinator is
eveneens het aanspreekpunt voor de gemeente, en fungeert als link naar het bredere veld van zorg en
welzijn. Beide personen zijn werkzaam voor de Stichting Welzijn&Dienstverlening.
Aanpak en resultaten:
In de afgelopen periode zijn contacten gelegd met bewoners uit Plan Oost. Met dit doel voor ogen is er
een bewonersavond en een bijeenkomst voor sleutelfiguren georganiseerd. Ook heeft de opbouwwerker
huisbezoeken afgelegd. Daarnaast zijn professionele partijen (als politie, Stichting Welzijn Bedum,
woningbouwcorporatie en Centrum voor Jeugd en Gezin) bij de wijkaanpak betrokken. Bewoners zijn met steun van de opbouwwerker- aangemoedigd om initiatief te nemen. Dit heeft veel energie en
enthousiasme losgemaakt in de wijk. Initiatieven zijn ontplooid rond groenbeheer, speelruimte,
verkeersveiligheid en informele zorg (voor meer informatie, zie bijlage I).
Naast activiteiten in Plan Oost is er in de afgelopen periode een oriënterend onderzoek naar de
Zeeheldenbuurt afgerond.
Vervolg en advies:
Onmiskenbaar heeft de wijkaanpak aldus de verwachte impuls aan het stimuleren van eigen initiatief van
burgers gegeven. Dit succes is voor een groot deel toe te schrijven aan de inzet van bewoners zelf. Maar

ook de opbouwwerker heeft hierbij een onmisbare rol gespeeld. Wijkbewoners hebben veelvuldig een
beroep gedaan op haar inzet en deskundigheid.
Gezien deze positieve ervaringen en concrete resultaten willen we de wijkaanpak graag voortzetten. Ter
ondersteuning en sturing van dit project zijn hierbij voor het opbouwwerk en de projectleider een
belangrijke rol weggelegd.
Hier wordt voorgesteld om de wijkaanpak in 2015 vooral in te zetten voor het op gang brengen van
initiatieven in de Zeeheldenbuurt. Per straat zullen bewoners worden benaderd. De integratie van
asielzoekers en het perspectief van jongeren in de wijk zijn hierbij aandachtspunten. Evenals het
signaleren van zorgen en het organiseren van bewonersinitiatieven.
Voor de lopende initiatieven in Plan Oost blijft de opbouwwerker volgens het huidige plan op incidentele
basis beschikbaar als steun en vraagbaak. Daarnaast is Stichting Welzijn Bedum bereid gevonden om
activiteiten (en dan vooral die rond informele zorg) in deze wijk te ondersteunen.
Naast het opzetten van de wijkaanpak in de Zeeheldenbuurt en het onderhouden van initiatieven in Plan
Oost is het de bedoeling om in 2015 een oriëntatie op een volgende buurt in Bedum af te ronden.
Financiële consequenties:
De totale kosten van de wijkaanpak in 2015 bedragen € 29.935. Deze kosten bestaan uit personeelslasten
en een werkbudget.
De kosten zijn als volgt:
Inzet opbouwwerker:
Inzet coördinator:
Werkbudget:
Totaal:

€ 21.168
€ 5.767
€ 3.000
€ 29.935

De bovenstaande kosten moeten ten laste gebracht worden van de algemene reserve. Een
begrotingswijziging moet dit administratief verwerken. Voor deze dekking is gekozen in afwachting van
het beschikbaar komen van leefbaarheidsgelden.
Bijlage(n):
I. Eindrapportage Bedum Oost/ Aanpak Zeeheldenbuurt, Stichting Welzijn& Dienstverlening
(december 2014).
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