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Voorwoord

Ter uitvoering van de in 2008 gemaakte prestatieafspraken is met financiële en personele inzet
van Woonstichting Etten-Leur en de gemeente Etten-Leur het wijkontwikkelingsplan voor
Hooghuis tot stand gekomen.
Met dank aan de projectgroep Vogelaer, veel betrokken bewoners en diverse organisaties zijn
voor de komende jaren wensen geformuleerd en vertaald in acties. Vanaf begin 2010 worden
de acties met inzet van verschillende partijen opgepakt.
Voor alle wijkplannen in Etten-Leur geldt …

Dit wijkplan werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant
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1. Inleiding
Een WOP voor elke wijk in Etten-Leur
De gemeente Etten-Leur heeft in haar masterplan ‘visie op wijkontwikkeling’ opgenomen
dat zij voor elke wijk een wijkontwikkelingsplan (WOP) gaat maken. Hierbij werkt de
gemeente nauw samen met Woonstichting Etten-Leur, die mede-opdrachtgever is voor
elk WOP. Inmiddels heeft de gemeenteraad onder de noemer ‘Haal het beste uit je wijk’
twee plannen vastgesteld in 2008 (Grauwe Polder en Centrum-Oost). Het WOP
Banakkers en het leefbaarheidsplan buitengebied zijn in december 2009 voorgelegd aan
de gemeenteraad ter vaststelling. Voorliggende rapportage is het WOP Hooghuis.
Wat is een WOP?
Een WOP is een document waarin de visie op de ontwikkeling van de wijk voor de
komende tien jaar wordt weergegeven. Een WOP is niet statisch, maar moet worden
gezien als een document waarin de meest gewenste ontwikkeling wordt beschreven. De
WOP geeft hierbij een handvat voor verschillende organisaties in de wijk met een concreet uitvoeringsprogramma voor de korte termijn.
Een WOP is er voor mensen die werken in en aan de wijk Hooghuis. Bewoners, ambtenaren van de gemeente, medewerkers van corporaties en welzijnsinstellingen bijvoorbeeld. Bij het opstellen van een WOP is het van belang om alle betrokkenen zo goed mogelijk aan het woord te laten en afspraken te maken wie wat wanneer doet. Elke wijk
heeft zijn eigen karakter en dit wordt alleen duidelijk door de kennis van bewoners en
andere betrokkenen.
Een WOP voor Hooghuis
Bij het opstellen van elk WOP werken gemeente en Woonstichting Etten-Leur (WEL)
samen met Surplus èn met de bewoners van de betreffende wijk. Bewoners hebben vaak
creatieve, innovatieve en realistische ideeën en oplossingen voor knelpunten in hun wijk.
Door de inbreng van bewoners en doordat elke wijk zijn eigen identiteit heeft, is het
proces en het product van elke WOP maatwerk.
Om het eigene van Hooghuis te bepalen, zijn verschillende methoden ingezet, zoals
bijvoorbeeld een enquête, bewonersavond en een film door en over jongeren. Daarnaast
zijn feiten en cijfers op een rij gezet over bijvoorbeeld de mensen, de woningen en
voorzieningen in de wijk. Al deze input levert een zo compleet mogelijk beeld van de wijk
op, zowel op fysiek als sociaal gebied. Ook is het de basis voor de toekomstvisie op
Hooghuis en het uitvoeringsprogramma. In paragraaf 1.1 is de aanpak van Hooghuis
uitgebreid beschreven.
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Het WOP blijft in beweging
Dit WOP is een dynamisch document waarin we de ontwikkeling van Hooghuis voor de
komende tien jaar in hoofdlijnen beschrijven. Op die manier is een toekomstvisie van de
wijk ontstaan voor de komende tien jaar met een concreet uitvoeringsprogramma voor de
korte termijn (2010-2012). De gemeente evalueert dit WOP vervolgens jaarlijks samen
met de wijkbewoners en stelt het uitvoeringsprogramma ervan, afhankelijk van nieuwe
ontwikkelingen, waar nodig bij. Zodoende geeft het WOP een handvat voor zowel de
gemeente, WEL als bewoners en verschillende andere organisaties.

1.1.

Aanpak WOP Hooghuis

Een projectgroep bestaande uit bewoners (leden van projectgroep Vogelaer), gemeente,
WEL, welzijnsorganisatie Surplus en Companen werkte aan het WOP. Companen is
door gemeente en WEL ingehuurd voor de procesleiding en het opstellen van het WOP
Hooghuis. In 5 stappen is het WOP opgesteld.
WOP Hooghuis in vijf stappen
•
Stap 1: Start begin 2009.
•
Stap 2: Analyse. Hoe staat het Hooghuis er nu voor?
o Enquête
o Wijkschouw
•
Stap 3: Completeren wijkbeelden en start visie. Hoe kijken bewoners en sleutelfiguren
tegen de wijk aan?
o Bewonersavond 2 juni 2009
o Film jongeren Hooghuis
o Bijdrage kinderen 3 basisscholen
o Gesprek seniorenraad
o Gesprek 3 basisscholen
o Gesprek professionals in de wijk
o Gesprek ambtenaren
•
Stap 4: Toekomstvisie. Wat zijn de belangrijkste opgaven in Hooghuis?
•
Stap 5: Uitvoeringsprogrogramma.
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Enquête onder bewoners
In het Hooghuis is in februari en maart 2009 een enquête gehouden onder de inwoners
van de wijk. Elke bewoner is per brief uitgenodigd de vragenlijst in te vullen op internet.
Mensen zijn ook gebeld om de vragenlijst telefonisch in te vullen. In deze enquête is
gevraagd naar de mening over diverse onderwerpen. In totaal zijn 336 mensen geënquêteerd. Dit is één op de 7 huishoudens. Hiermee kunnen representatieve uitspraken worden gedaan voor de wijk. In het wijkbeeld zijn de resultaten verwerkt.
Wijkschouw en bewonersavond
Op 2 juni 2009 is in wijkgebouw de Vogelaar een bewonersavond voor de wijk Hooghuis
georganiseerd. Voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft de projectgroep een wijkschouw gedaan in Hooghuis. Hierbij zijn zowel mooie als minder mooie plekken in de wijk
bekeken. De resultaten van de schouw zijn direct verwerkt in de presentatie die aan het
begin van de avond is gehouden. Verder ging deze presentatie over de uitkomsten van
de enquête. Voorts is tijdens de bewonersavond samen met de bewoners gesproken
over hun ervaringen en wensen voor de toekomst van Hooghuis. De volgende thema’s
stonden hierbij centraal: contact en ontmoeting, verkeer en parkeren, wonen in de wijk en
trots op de wijk.
Bijdrage van kinderen en jongeren aan de bewonersavond
De ontvangst was hartverwarmend. Niet alleen door de heerlijke zelfgemaakte
Marokkaanse hapjes voor bij de koffie, maar ook door de bijdrage van die kinderen
van de drie basisscholen die in de wijk staan. Zij kregen de vraag: ‘Hoe zie jij jouw
wijk nu en in de toekomst?’. Daarmee zijn ze op een creatieve manier aan de slag
gegaan. Uiteindelijk is dit een kindermuseum geworden.
Verder hebben jongeren uit de wijk hun bijdrage geleverd met een filmpje. In dit
filmpje laten zij, in woord en beeld, zien hoe zij tegen hun wijk aankijken. Het park dat
midden in de wijk ligt speelt hierin een grote rol. Actief bezig zijn en samen kunnen
optrekken vinden zij belangrijk.
Verdiepende gesprekken met professionals, seniorenraad, basisscholen en ambtenaren
Naast de consultatie van bewoners zijn er ook gesprekken gevoerd met ambtenaren van
de gemeente Etten-Leur, de seniorenraad en professionals die in de wijk werken. Samen
met de ambtenaren is vooral gekeken naar welke wensen van bewoners en professionals
wel en niet mogelijk zijn. En wanneer iets niet mogelijk is, waarom niet. Verder heeft een
vertegenwoordiging van projectgroep Vogelaer gesproken met de seniorenraad over hoe
senioren wonen en (willen) leven in Hooghuis.
Niet alleen bewoners beleven de wijk Hooghuis dagelijks. Ook professionals die in de wijk
werken, kennen de wijk goed, omdat ze er regelmatig komen. Daarom is er een gesprek
gehouden met de wijkagent, de jongerenwerker, de sociaal cultureel werker en een
medewerker van stadsbeheer. Ook de drie basisscholen in de wijk zijn aan het woord
geweest over hoe zij de toekomst van Hooghuis zien en welke rol de scholen daar in
(willen) spelen.

1.2.

Leeswijzer

Elke stap en elke bijeenkomst hebben het WOP Hooghuis als het ware gevuld. Het WOP
is als volgt opgebouwd:
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Hoofdstuk 2 gaat in op de identiteit van Hooghuis: Wat voor wijk is het? Hoe beleven
bewoners en professionals hun wijk? Wat is nou typisch Hooghuis? Wat zijn de
sterke en zwakke punten?
• In hoofdstuk 3 zijn de toekomstvisie en wensen vanuit de wijk beschreven aan de
hand van vier thema’s die in Hooghuis spelen, namelijk contact & ontmoeting, trots
op de wijk, verkeer & veiligheid en wonen & woonomgeving.
• Hoofdstuk 4 laat het uitvoeringsplan zien.
• Het hoofdstuk 5 gaat in op financiën en het vervolgproces.
Daarnaast is er een uitgebreid bijlagenboek met het complete wijkbeeld Hooghuis, de
vragenlijst van de enquête, de respons en de verslagen van de bijeenkomsten met bewoners en professionals in Hooghuis.
•
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2. Hooghuis in het kort: het wijkbeeld
Om een zo compleet mogelijk beeld van de wijk te kunnen vormen, zijn gegevens over de
mensen, de typering van de wijk, de leefbaarheid, de woningen en voorzieningen op een
rijtje gezet. Als bronnen zijn gebruikt:
•
Bewonersenquête, gehouden in februari en maart 2009, vragenlijst is opgenomen in
de bijlage.
•
Gesprek met projectgroep Vogelaer in 2009.
•
Gegevens van het CBS.
•
Gegevens van Woonstichtig Etten-Leur (WEL).
•
Gegevens van de gemeente Etten-Leur.
•
Google Maps.
Dit hoofdstuk is een samenvatting van het wijkbeeld. Het complete wijkbeeld is opgenomen in het bijlagenboek.
Typering van de wijk Hooghuis
De wijk Hooghuis is één van de dertien wijken van Etten-Leur en ligt ten oosten van het
centrum. Het is een uitbreidingswijk uit de jaren ’80 met de voor die tijd kenmerkende
verkeersontsluiting met erven, doodlopende straten en verkeersluwe woonhofjes. Een
ander kenmerk is de hoge woningdichtheid met veel rijwoningen, behalve de buurt
Oosterpark dat een ruimere opzet heeft. Voor bezoekers met de auto is het lastig om zich
te oriënteren, omdat de structuur van de wijk niet altijd even duidelijk is. Verder ligt in het
midden van de wijk een groot park met daarin drie basisscholen en wijkgebouw de
Vogelaar.
Afbeelding 2.1: De wijk Hooghuis

Bron: Google Maps, 2009.
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De mensen die er wonen
In de wijk wonen op 1 januari 2009 5.500 mensen in 2.250 huishoudens. De wijk
Hooghuis heeft een jonge bevolkingsopbouw: weinig bewoners van 55 jaar of ouder en
het aantal jongeren en kinderen is hoog in vergelijking met heel Etten-Leur. Verder is het
aandeel gezinnen met kind(eren) beduidend hoger dan het gemiddelde in Etten-Leur. Op
dit moment is het aandeel senioren in Hooghuis gering, maar het in aantal omvangrijke
cohort 45-55-jarigen valt over tien jaar wel in deze categorie. Daarom moeten ook nu
kansen benut worden om te zorgen voor een goede huisvesting voor senioren in
Hooghuis.
Met 19% is het aandeel inwoners met een allochtone herkomst niet veel groter dan voor
heel Etten-Leur. Wel ligt het bruto gezinsinkomen in de wijk wat lager dan gemiddeld in
de gemeente en is in het laatste jaar (2009) het aantal uitkeringsgerechtigden licht
gestegen. Verder wonen er beduidend meer middelbaar opgeleiden in Hooghuis dan in
de gemeente en minder laag en hoog opgeleiden.
Figuur 2.1: Gemeente Etten-Leur. Demografische kernmerken Hooghuis

50%

25%

40%

20%

30%

15%

20%

10%

10%

5%

ou

de

r

r

r

ja
a
en

74
ar

75

ja

to
t

65

to
t

64

ja
a

54
55

to
t

ja
a

r

r

r

ja
a
45

to
t

44

ja
a

34
35

25

to
t

24

jaa
14
15

Etten-Leur

0

Het Hooghuis

ja
a

r

2phh met
kinderen

to
t

2 phh zonder
kinderen

to
t

1 phh

r

0%

0%

Het Hooghuis

Etten-Leur

Bron: CBS, Gemeente Etten-Leur.

Hooghuis heeft ook kwetsbare kanten
Er zijn signalen in Hooghuis die duiden op mogelijke sociale aandachtspunten. In vergelijking met heel Etten-Leur zijn er meer mensen met een uitkering. Dit aantal is in 2009
gestegen. Op 1 juli 2009 zijn ruim 120 uitkeringsgerechtigden, 16% van het totaal in de
gemeente. Voor Centrum-Oost en Hooghuis gezamenlijk zijn gegevens beschikbaar over
maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Ruim 40% van de aanvragen voor schuldhulpverlening bij Surplus in 2008 komt uit Centrum-Oost en Hooghuis. In cijfers: 73 van
de in totaal 177 aanvragen. Ook op aanvragen voor maatschappelijk werk kwam in 2008
ruim een kwart uit dit gebied (135 van de 500 in heel Etten-Leur).
Professionals van Surplus en WEL geven aan dat relatief veel inzet nodig is in de wijk.
De scholen signaleren vaker te maken te hebben met leerlingen die in beeld zijn met
Jeugdzorg.
Binding met de wijk, woonomgeving en voorzieningen
In de bewonersenquête 2009 die in het kader van dit WOP is gehouden, is onder meer
gevraagd naar de binding met de wijk, de woonomgeving en voorzieningen. Hieruit komt
naar voren dat slechts een kleine 10% van de bewoners vindt dat Hooghuis een hechte
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gemeenschap is. En 18% vindt dat bewoners betrokken zijn bij hun wijk. Tegelijkertijd
geldt dat bijna drie kwart van de respondenten zich thuis voelt in de wijk en dat ruim de
helft vindt dat ze voldoende sociale contacten hebben. Uit de Burgerpeiling 2008 blijkt
daarnaast dat 17% van de respondenten vindt dat er onvoldoende voorzieningen /
mogelijkheden in de wijk zijn om andere bewoners te ontmoeten.
Onderhoud en overlast
De bewoners vinden de slechte staat van straten en stoepen en het gebrek aan parkeergelegenheid de grootste knelpunten in hun woonomgeving. Dat bewoners zich ergeren
aan de slechte staat van straten en stoepen blijkt ook uit de Burgerpeiling 2008. Dit staat
op de tweede plek in de top drie met ergernissen. Op nummer 1 staat hondenpoep op
straat en op 3 zwerfvuil en rommel. Verder komt in Hooghuis overlast (vernieling, diefstal)
volgens de Burgerpeiling 2007 vaker voor dan in heel Etten-Leur en het percentage
inwoners dat slachtoffer is van een misdrijf, is groter. In de Burgerpeiling van 2007 geven
inwoners aan dat de politie beter zichtbaar, bereikbaar en effectief moet zijn. In totaal is
43% van de wijkbewoners van mening dat de buurt er de laatste jaren op achteruit is
gegaan en 8% vooruit.
Wonen in Hooghuis
Van het totaal aantal woningen in Hooghuis is 40% een huur- en 60% een koopwoning.
Dit komt overeen met de huur-koop verdeling in heel Etten-Leur. In de wijk staan vooral
eengezinswoningen. Het gaat dan vooral om tussen- en hoekwoningen. De gemiddelde
WOZ-waarde in de wijk is bijna € 20.000 lager dan in heel Etten-Leur.
Knelpunten die mensen ervaren met hun woning hebben te maken met de grootte van de
woning. In de koopwoningen wonen relatief veel ouderen, waarvan sommigen op zoek
zijn naar een kleinere woning. Jonge huishoudens in huurwoningen willen daarentegen
juist een stap maken naar een grotere woning. De woningen van deze jonge huishoudens en de ouderen zijn niet één op één uitwisselbaar. Ouderen zijn over het algemeen
niet op zoek naar een (kleine) eengezinswoning (waar de jonge huishoudens nu in
wonen), maar naar een gelijkvloerse woning die geschikt is voor senioren. Jonge huishoudens daarentegen kunnen wel doorstromen naar de grotere eengezinswoningen waar
de ouderen nu in wonen. Bouwen voor senioren in Hooghuis maakt dus wel doorstroming
mogelijk.
Het grootste deel van de bewoners is (zeer) tevreden met hun woning, dit blijkt ook uit het
lage aantal verhuisgeneigden (18%). Degenen die wel willen verhuizen, geven vooral
buurt en de woonomgeving op als reden, gevolgd door redenen die te maken hebben
met de woning zelf en de persoonlijke situatie.
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Figuur 2.2: Gemeente Etten-Leur. Belangrijkste toekomstige wens wonen in Hooghuis
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Bron: Bewonersenquête Hooghuis, 2009.

Voorzieningen in Hooghuis
Een aantal voorzieningen in Hooghuis zijn: wijkcentrum de Vogelaar, het park, de drie
basisscholen, polikliniek Etten-Leur en een supermarkt (zie bijlage 1). Net buiten de wijk
ligt woonzorgcentrum het Anbarg met onder meer een gezondheidscentrum. Op de vraag
welke voorzieningen belangrijk zijn om in de wijk te hebben, antwoordden bewoners:
huisarts, pinautomaat en voorzieningen die met kinderen te maken hebben (basisscholen, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal). Uit de Burgerpeiling 2008 blijkt dat 72%
van de respondenten vindt dat er voldoende voorzieningen / mogelijkheden zijn voor
gezondheid (huisarts, fysiotherapeut etc.) in hun eigen buurt.
Een derde van de respondenten uit de Burgerpeiling 2008 vindt verder dat voor kinderen
jonger dan 12 jaar onvoldoende speelvoorzieningen in de buurt zijn. Twee derde vindt
bovendien dat er onvoldoende geschikte plekken buiten zijn voor oudere jeugd.
Afbeelding 2.2: Voorzieningen in Hooghuis

Bron: Google Maps, bewerking Companen.
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Deelname aan activiteiten
De meerderheid van de respondenten (82%) neemt nooit deel aan activiteiten in
Hooghuis. De meest genoemde redenen om niet mee te doen zijn dat men er geen
behoefte aan heeft en dat men er geen tijd voor heeft. Een derde van de respondenten
uit de Burgerpeiling 2008 is wel bereid deel te nemen aan activiteiten die de buurt
verbeteren. De vier meest genoemde activiteiten daarbij zijn: nieuw aanleggen van
speelvelden / speeltuinen, aanpassen / verbeteren speelvelden / speeltuinen, splitsing
van jongere en oudere jeugd qua voorzieningen en verbetering van de verlichting in
brandgangen. Van de mensen die wel deelnemen aan activiteiten bezoekt een kwart
wijkgebouw de Vogelaar. Ondanks de lage deelnamecijfers vindt het overgrote deel van
Hooghuis het aanbod op dit moment voldoende en heeft geen behoefte aan nieuwe
activiteiten. In de toekomst ziet men graag meer activiteiten voor jongeren. De huidige
hangplek in het park voldoet niet en er is te weinig te doen voor jongeren. Dit blijkt ook
weer uit de Burgerpeiling 2008.
Het park in het midden van de wijk moet volgens de bewoners zeker behouden worden,
omdat er te weinig groen in de wijk is. Wel zijn het onderhoud en de inrichting volgens
hen voor verbetering vatbaar.
Sterke en zwakke punten in Hooghuis
Hooghuis heeft zowel sterke als zwakke punten. Inzet is de sterke punten minimaal te
behouden. Zwakke punten moeten op korte termijn, maar toch zeker in de komende tien
jaar aangepakt worden.

Sterke punten:
• Een relatief jonge
• Relatief jonge bevolking in de wijk, dit zorgt
onder andere voor levendigheid.
• Een overgrote meerderheid van de bevolking is tevreden met hun woning en woonomgeving.
• In de afgelopen 5 jaar is het aantal verkeersongevallen en aangiften afgenomen.
• Het park in de wijk.
• De Vogelaer als ontmoetingsplek.
• De komst van de Brede School plus.
• Voldoende voorzieningen in de buurt:
scholen, supermarkt etc.

Zwakke punten:
• Hoge bebouwings- (en bevolkings)dichtheid.
• Weinig groen in de wijk.
• Lage binding van bewoners met de wijk.
• Anonimiteit.
• Onderhoud van straten en stoepen is niet
optimaal.
• Meer overlast in de afgelopen 5 jaar.
• Eenzijdige woningvoorraad in een deel van de
wijk.
• Meer activiteiten voor jongeren gewenst.
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3. Toekomstvisie Hooghuis
Identiteit Hooghuis
Hooghuis is aantrekkelijk voor starters en jonge gezinnen. De opzet van de wijk met
verkeersluwe woonerven en fiets- en looproutes naar het park, de basisscholen en de
supermarkt maakt Hooghuis een kindvriendelijke wijk. De woningen in de wijk zijn heel
divers, variërend van één kamerwoningen voor bijvoorbeeld een jongere die op zichzelf
gaat wonen tot ruim opgezette buurtjes met vrijstaande of 2-onder-1-kapwoningen met
een tuin.

Hooghuis nu
jong

groen
levendig

park

slordig

dichtbebouwde ring

leven en laten leven
mooie fietslaantjes

ruime randen
diverse culturen

doolhof auto
kindvriendelijk

De inzet voor de toekomst van Hooghuis is om een jonge en dynamische wijk te blijven
met betrokken bewoners en ruimte voor vergrijzing.

Hooghuis toekomst
Jonge en dynamische wijk met betrokken bewoners
en ruimte voor vergrijzing
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Waar gaat het uiteindelijk om in Hooghuis om de wijk nu en in de toekomst jong en
dynamisch te houden? Welke acties moeten daarvoor worden ondernomen? En wie zijn
er bij betrokken? Daar gaat het om bij het opstellen van een WOP. Een programma dat
langs een viertal thema’s is beschreven:
• Contact en ontmoeting
• Verkeer en parkeren
• Wonen in de wijk
• Trots op de wijk

3.1.

Contact en ontmoeting

Hoe is het nu?
Het park speelt op dit moment een rol in ‘elkaar ontmoeten’ en moet minimaal in deze
omvang ruimte blijven bieden voor diverse (ontmoetings)functies. Verder vinden de
meeste ontmoetingen in de avonduren plaats, omdat veel bewoners een baan hebben en
overdag niet thuis zijn. Behalve het park zijn wijkgebouw de Vogelaar en speeltuintjes
voor kinderen (zowel in als buiten het park) momenteel geschikte plekken om elkaar te
ontmoeten. Ook de supermarkt heeft een sociale functie als plek om bekenden tegen te
komen en een praatje te maken. Overigens hebben niet alle bewoners uit Hooghuis
behoefte aan het ontmoeten van anderen. Vooral bewoners die al lang in de wijk wonen,
hebben meestal een sociaal netwerk. Daarom is de behoefte aan het ontmoeten van
nieuwe mensen bij hen minder en andere bewoners respecteren dit. Nieuwkomers
kunnen soms wel een zetje in de rug gebruiken. De betrokkenheid van bewoners bij ‘hun’
wijk is er wel bij leuke activiteiten. Voor beheer, leefbaarheid en toekomstplannen tonen
juist weer heel weinig bewoners belangstelling.
Wat is de toekomstvisie?
In de eerste plaats is het nodig op het punt van betrokkenheid van bewoners het tij te
keren. De toekomstvisie is om de inbreng en inzet van bewoners fundamenteel anders in
te steken. Al doende willen bewoners, gemeente, WEL en Surplus op zoek gaan naar
vormen en methoden die passen bij deze wijk. Dit vraagt een inzet of activiteiten die
ontmoeting tussen bewoners in Hooghuis uitlokken en de anonimiteit en het ‘langs elkaar
heen leven’ tegengaan. Op basis van feiten, cijfers en de bewonersenquête lijkt er weinig
aan de hand in Hooghuis. Toch raden partners in de wijk preventief monitoren en waar
nodig handelen aan.
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Zowel bewoners als professionals die in de wijk werken raden aan het park verder uit te
bouwen tot een spil in de wijk. Verder geldt voor de hele wijk dat het aanbod van
speelvoorzieningen passend moet zijn bij de leeftijd van kinderen in de buurt waar deze
staan.
Wat is hiervoor nodig?
Nieuwe insteek buurtbeheer
Bij het bestaande buurtbeheer moet het roer om, vinden alle partners. Het bestaande
overleg levert weinig op. Om het fundamenteel anders aan te gaan pakken, is in de
eerste plaats een frisse blik en een kritische evaluatie tot nu toe nodig. Een precieze
blauwdruk voor een aanpak, die voor alle partners de moeite waard is, is niet te geven.
Wat zeker bijdraagt zijn continuïteit bij partners, achter afspraken blijven aanjagen, veel
PR en het uitproberen van nieuwe werkvormen die passen bij Hooghuis. Denk bij het
laatste bijvoorbeeld aan bijeenkomsten / informatiemarkten in de (nieuwe brede) school,
eenmalige activiteiten in het park, combinatie met een evenement of de inzet van
internet.
Vroegtijdige inbreng bewoners bij plannen
Het ontwerp van de school en de herinrichting van het park zijn concrete projecten die
komende jaren worden uitgewerkt. Voorstel is om in beide projecten bewoners
gelegenheid te geven om mee te denken. Bij de school gaat het om informeren en
raadplegen van bewoners op basis van het definitieve ontwerp. Bij de herinrichting van
het park is het voorstel om bewoners te laten mee-ontwerpen. Maar ook bij andere
toekomstige ontwikkelingen in Hooghuis is uitgangspunt om bewoners er vroegtijdig bij te
betrekken.
Park verder benutten als spil van de wijk
Dit kan bijvoorbeeld door het park als centraal punt te gebruiken tussen voor iedereen
herkenbare en uiteenlopende natuurlijke ontmoetingsplekken. Door de natuurlijke loopen fietsrichtingen van bewoners en bezoekers met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door
de bewegwijzering te verbeteren, is het thema ontmoeting te versterken. Verder biedt de
komst van de nieuwe Brede School kansen om het park opnieuw in te richten, zodat de
ontmoetingsfunctie, voor zowel jong als oud, ervan versterkt wordt. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het bij elkaar plaatsen van de speelvoorzieningen en het maken van
omheinde uitlaatplekken en speelplekken voor honden. Zorg er bij de herinrichting van
het park wel voor dat het niet te vol wordt. Een park met ruimte voor natuur en vogels.
Bewoner: “Denk bij de herinrichting van het park wel aan de veiligheid. Door de ruimte
open te laten en voldoende verlichting te plaatsen, voelen mensen zich er veiliger.”
Verder is het wenselijk dat jongeren in het park een eigen plek krijgen, bij voorkeur
verbonden met sport. Professional: “Een project als BuurtOnderwijsSport (BOS) zou ook
in Hooghuis goed werken.” Een andere opmerking over sport van een schooldirecteur:
“De scholen hebben nu geen buitensportruimte, die kunnen we misschien samen met de
gemeente in het park maken. Dan kunnen jongeren er, wanneer de basisscholen dicht
zijn ook gebruik van maken.” Tot slot biedt een levendige Brede School kansen op meer
sociale controle op het park.
Meer activiteiten in de nieuwe Brede School

- 13-

In de toekomst krijgt het wijkgebouw een plek in de nieuwe Brede School plus. Het is
wenselijk dat de kansen die daarmee ontstaan zoveel mogelijk benut worden. Het gaat
dan bijvoorbeeld om het betrekken van ouders, ouderen (bijvoorbeeld grootouders die
hun kinderen naar school brengen) en de scholen bij de activiteiten in het wijkgebouw en
ervoor zorgen dat professionals elkaar op die plek kunnen ontmoeten. Dit zorgt ervoor
dat partijen meer samenwerken. Verder wordt het wijkgericht werken door onder andere
opbouwwerkers, jongerenwerkers, wijkagent, buurtbeheerder etc. herkenbaarder door de
professionals die daar mee bezig zijn vanuit één plek te laten opereren.
Door bewoners bij de Brede School te betrekken en er activiteiten voor diverse doelgroepen (van jong tot oud, mannen en vrouwen en verschillende culturen) te organiseren,
ontstaan meer dwarsverbanden tussen verschillende bewoners(groepen) in Hooghuis.
De seniorenraad verwacht bijvoorbeeld dat er voldoende animo is voor een computercursus voor ouderen. Schooldirecteuren geven de wens aan voor een sportzaal bij de nieuwe brede school waar gelijktijdig twee speelvelden kunnen worden gebruikt.
Een andere wens is een mediatheek in de Brede School die gebruikt kan worden door
alle bewoners. Die fungeert niet alleen als een brug naar de wijk, maar maakt het voor de
scholen ook makkelijker om lezen bij kinderen te stimuleren.
Speelvoorzieningen
Uit gesprekken met bewoners en professionals blijkt dat het aanbod van speelvoorzieningen in de wijk niet altijd aansluit bij de vraag in de directe omgeving. Daarom is het
wenselijk dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt aan de hand van het
bestaande Speelplan Hooghuis. Wederom in samenwerking met bewoners.
Vinger aan de pols
Hooghuis is een wijk waar op het eerste gezicht weinig aan de hand is. Toch spelen er
wel problemen die minder in het oog springen. Professional: ”Hooghuis is als een ijsberg.
Een klein topje van de ijsberg is zichtbaar, terwijl er onder water veel meer gebeurd.”
Signalen die professionals bijvoorbeeld geven zijn eenzaamheid en toenemende
tegenstelling tussen arm en rijk. Door in te zetten op een sterke samenwerking tussen
professionals, gemeente, scholen en bewoners, kan op tijd ingespeeld worden op problemen die ontstaan. Concreet voorbeeld hiervan is dat partners in de wijk, zoals WEL,
Surplus, buurtbeheer en wijkagent, op bezoek gaan bij bewoners van de HAT-woningen
in Hooghuis. Doel van deze bezoeken is om meer contact met bewoners te hebben en
uiteindelijk meer netwerken en sociale binding in de wijk te krijgen.
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3.2.

Trots op de wijk

Wat zijn nu de pluspunten?
De bewoners noemen als pluspunten van Hooghuis het wijkgebouw, het park, de centrale
ligging van de scholen, het groenonderhoud en de nabijheid van zorgvoorzieningen. Ook
noemen zij een aantal minpunten:
• Wegwijsborden in de wijk zien er slecht uit.
• Het wijkgericht werken komt op dit moment niet tot zijn recht, omdat het niet
herkenbaar is in de wijk.
• In Hooghuis ontbreken volgens bewoners een pinautomaat en een sporthal (die
bewoners ook kunnen gebruiken). Dit ondanks dat er in de wijk bij de basisscholen
een sporthal is waar ook bewoners gebruik van kunnen maken.
• De verkeersveiligheid (vooral voor fietsers en voetgangers).
Wat is de toekomstvisie?
Behoud de voorzieningen die er al zijn, zoals een supermarkt, scholen, wijkgebouw,
kinderopvang, peuterspeelzaal en het park. Bouw het mooie centraal gelegen park verder
uit en geef het park meer bekendheid en herkenbaarheid door bijvoorbeeld een naam.
Wat is hiervoor nodig?
De huidige voorzieningen moeten in ieder geval behouden blijven. Verder is daar waar
het kan, een versterking ervan wenselijk.
Aandacht voor de geschiedenis in de wijk
Andere manieren om bewoners trots te laten zijn op hun wijk is om de geschiedenis van
het gebied waar de wijk ligt meer aandacht te geven. De historie van het gebied zelf, de
herkomst van de naam Hooghuis, historische wegen en gebouwen zijn allemaal verhalen
die een bouwsteen zijn van de identiteit van de wijk. Ook historische lanen of waardevolle
bomen in de wijk. De gemeente werkt aan een lijst van waardevolle bomen in heel EttenLeur.
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Tijdens het maken van dit WOP is een notitie uit 1967 achterhaald die over de naam Het
Hooghuis het volgende meldt:

Naam Brede School en park
Door de bouw van de nieuwe Brede School plus is het mogelijk activiteiten meer een
gezicht te geven in de wijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om een schooltuinenproject,
projecten op het gebied van sport, computercursussen voor ouderen etc. Benut deze
kansen zoveel mogelijk, maar zorg er wel voor dat het aanbod aansluit op de vraag van
bewoners. Voorstel is om het nieuwe gebouw en het park een naam te geven. Het park
heeft nu geen naam, maar is wel erg geliefd bij bewoners. Een nieuwe naam kan
ontstaan in het interactieve planproces van het ontwerp van het nieuwe gebouw.

3.3.

Verkeer en veiligheid

Hoe is het nu?
Rondom dit thema noemen bewoners vooral knelpunten die met verkeersveiligheid te
maken hebben, zoals:
•
Onveilige situaties op fietspaden.
•
Slecht onderhoud van de openbare weg.
•
Onoverzichtelijke kruisingen.
•
Een onduidelijke inrichting van doorgaande wegen en uitvalswegen.
•
Overlast van drempels.
•
Parkeeroverlast, vooral rond supermarkt Dirk van den Broek.
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Wat is de toekomstvisie?
Wens voor de toekomst is dat de verkeersveiligheid voor gebruikers toeneemt door
herkenbare fietspaden, voetpaden en wegen met een duidelijke hiërarchie tussen deze
paden en wegen. De inrichting moet passen bij de functie van de weg of het pad. Verder
zal handhaving van verkeersregels nodig blijven. Verder zijn concrete plekken genoemd
die een opknapbeurt nodig hebben en waar extra parkeerplaatsen nodig zijn.
Wat is hiervoor nodig?
Te fiets, voet of scootmobiel door Hooghuis
Door de fietspaden herkenbaarder te maken en door goede verlichting verbetert de veiligheid. Voorstel is hetzelfde materiaal voor doorgaande fietsroutes (de primaire fietsroutes)
te gebruiken. Verder vinden bewoners het wenselijk om wandelpaden aan begin en eind
af te sluiten met hekken waar (brom)fietser en scooters niet door heen kunnen. Enkele
bestaande zebrapaden, bijvoorbeeld bij de sporthal, kunnen wel een verfbeurt gebruiken.
Een aandachtspunt is het gebruik door bewoners met een rolstoel, rollator en / of scootmobiel. Bij kruisingen van fietspaden, bijvoorbeeld vlak bij de Vogelaar, is de wens geuit
om het ene fietspad voorrang te geven op het andere.
Onderhoud aan wegen
Verder wensen de bewoners dat het onderhoud van de openbare weg verbetert en dat
onoverzichtelijke kruispunten (zowel tussen straten als tussen straten en fietspaden),
worden aangepakt. De gemeente merkt daarbij op dat zij het onderhoud oppakt volgens
Beheren op niveau.
Hiërarchie van wegen herkenbaar in profielen en inrichting
Heel Hooghuis is een 30 km gebied. Het profiel en de inrichting van wegen en straten
moeten aansluiten bij het soort weg. Dus de hiërarchie van de weg (wijkverzamelweg,
buurtverzamelweg en woonstraten) moet merkbaar zijn voor weggebruikers. Wens is om
dit ook mee te nemen in het GVVP. Momenteel is het profiel van wijkverzamelwegen
(Lage Neerkant, Schoonhout) en buurtverzamelwegen (Torenvalk, Wielewaal en Nachtegaal) bijna hetzelfde. Wenselijk is om op termijn het onderscheid in wegen herkenbaar te
maken door herinrichting. Dit kan alleen worden meegenomen indien er grootschalige
ingrepen aan wegen zijn gepland en die zijn komende 10 jaar niet voorzien.
Goede bewegwijzering gewenst
Zowel bewoners als professionals wensen een goed leesbare bewegwijzering in de wijk.
Dan gaat het om onderhoud aan bestaande borden en eventueel toevoegen van borden
die naar voorzieningen verwijzen. Verdere wensen zijn plattegronden aan de rand van de
wijk en een of meerdere plekken om activiteiten aan te kondigen.
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3.4.

Wonen en woonomgeving

Hoe is het nu?
In Hooghuis is de diversiteit aan woningen groot. De bewoners zien dit als een pluspunt,
net als de straten die met volwassen bomen een groene uitstraling hebben. Ook de
woningen die er al van oudsher staan, in de buurt van de Vogelaar, zien velen als een
aanwinst voor de wijk. Over de HAT woningen zijn de professionals niet positief, vanwege
de overlast die sommige bewoners omgeving veroorzaken. Verder is het, volgens
bewoners en professionals, jammer dat er weinig goed ingericht groen in de wijk is om in
te spelen, recreëren etc. Momenteel is Hooghuis een jonge wijk, maar ook hier gaat de
vergrijzing binnen nu en tien jaar een rol spelen. Dit vraagt om visie op het wonen in
Hooghuis.
Wat is de toekomstvisie?
Wens voor de toekomst is om waar zich kansen voordoen meer lucht en ruimte te
creëren. Dus eventuele nieuwe ontwikkelingen zouden hieraan moeten bijdragen. Verder
is er de wens voor beter onderhoud van groen en het liefst ook de voortuinen van
mensen. Als laatste zal de behoefte aan woningen die geschikt zijn voor senioren in de
komende jaren toenemen door de opkomende vergrijzing. Inzet in Hooghuis is vooral
gericht op het kunnen blijven wonen in de eigen woning.
Hoe is dit te bereiken?
Meer lucht en ruimte
Bewoners geven aan dat de wijk te vol is en dat er weinig speelplekken voor kinderen zijn
gezien de jonge bevolking van de wijk. Dit kan opgelost worden door woningen te slopen
en er groen of speelplekken voor in de plaats terug te brengen. Dat dit grote ingrepen
zijn, is duidelijk, maar de bewoners vinden wel dat WEL en de gemeente dit in hun
achterhoofd moeten houden. Hier hoort bij de kansen grijpen die zich voor doen. Door de
structuur van de wijk en het feit dat er weinig openbare ruimte is, kunnen bewoners
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relatief makkelijk anoniem in de wijk wonen. Op die manier blijven knelpunten en
problemen van individuele bewoners en buurten te lang verborgen.
Onderhoud van groen en tuinen
Op diverse plekken in de wijk laat het onderhoud van groen te wensen over. Het gaat dan
onder andere om begroeiing die te hoog is. Het in toom houden van het openbare groen,
zodat dit niet te hoog wordt, komt de zichtbaarheid en beleving van veiligheid ten goede.
Verder onderhouden niet alle bewoners hun voortuinen even goed, wat een rommelig
straatbeeld oplevert. Door initiatieven als het voortuinenproject in de Roerdomp zien niet
alleen de voortuinen er fleuriger uit, ook komen bewoners sneller met elkaar in contact.
Een wens is om dit op meer plekken in de wijk te gaan doen. Verder is geopperd om dit
initiatief te versterken door bijvoorbeeld als prijs een straatfeest uit te loven voor de straat
met de best onderhouden voortuinen.
Een ander lopend initiatief van WEL is dat zij bij een aantal gebouwen met appartementen het onderhoud van de voortuinen regelt en betaalt.
Stimuleren verkoop sociale huurwoningen
Om meer differentiatie te krijgen in huur en koopwoningen in de wijk zet WEL in Hooghuis
in op verkoop van huurwoningen. Ervaring is dat dit een positieve bijdrage kan zijn in de
leefbaarheid van een wijk.
Huisvesting voor senioren
Inzet is gericht op het kunnen blijven wonen in de huidige woning, al dan niet door
aanpassingen in bestaande woningen. Eventueel is ook de bouw van nieuwe woningen
voor senioren een optie.
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4. Uitvoeringsprogramma Hooghuis
Het uitvoeringsprogramma is een overzicht van de maatregelen die voortkomen uit de
toekomstvisie voor Hooghuis. Het zijn maatregelen die verschillen in planning en status,
namelijk:
- Korte termijn acties (aangegeven met 2010).
- Projecten die in 2010 of 2011 kunnen worden gestart, maar die langer duren
(aangegeven met 2010 of 2011 en verder).
- Maatregelen die beginnen met een onderzoek in 2010 of 2011, waarna wordt besloten
of het wordt uitgevoerd.
- Wensen die pas kunnen worden uitgevoerd als een straat of gebied wordt aangepakt
(aangegeven met lange termijn).
De nummering per thema is willekeurig.
Actie

Wanneer

Wie

Contact en ontmoeting
1.

Nieuwe insteek buurtbeheer. Concrete maatregelen om
meer bewoners te bereiken en te betrekken bij de wijk.

Start in 2010

2.

Inbreng bewoners bij opzet en ontwerp Brede School.

2010 en 2011

Gemeente, scholen,
bewoners, Surplus en
andere wijkpartners

3.

Herinrichting park met bewoners ontwerpen. Vooraf
programma park bepalen met bewoners en partners in
de wijk.

2011 en verder

Gemeente, bewoners,
Surplus en andere
wijkpartners

4.

Het park uitbouwen als spil van de wijk. Mogelijkheden
onderzoeken volgende wensen:
•
speelvoorzieningen bij elkaar en afgeschermd,
•
uitlaatplek honden
•
deel park vooral voor flora en fauna
•
buitensport nabij de school
•
multicourt
•
hangplek in park door jongeren laten opknappen
en beheren

2011 en verder

Gemeente, scholen,
bewoners, professionals
die in de wijk werken

5.

Opzetten van meer activiteiten voor jongeren in de
Vogelaar en in het park, bijvoorbeeld BuurtOnderwijsSport (BOS)

2010 en verder

Surplus, projectgroep de
Vogelaer

6.

Meer activiteiten in nieuwe Brede School en vooruitlopend daarop in de Vogelaer. Bijvoorbeeld computercursus senioren, schooltuinenproject, sporten. Verzoek
om mediatheek en sportzaal met capaciteit voor
gelijktijdig gebruik twee speelvelden.

2010 en verder

Scholen, Surplus,
bewoners, seniorenraad
en andere wijkpartners

7.

Vraag en aanbod speelvoorzieningen beter op elkaar
afstemmen. Inzetten op zowel bestaande als nieuwe
voorzieningen. Koppelen aan actualisatie speelplan.

Middellange
termijn

Gemeente, bewoners,
Surplus

8.

Op korte termijn nagaan of met inzet van bewoners een
aantal voorzieningen verplaatst kunnen worden.

2010

Gemeente, bewoners

9.

Contact en gesprek met bewoners HAT woningen.

2010

Surplus, WEL en de
gemeente

10. Vinger aan de pols: bespreken signalen en concrete
acties.

2010 en verder

11. Jaarlijkse deelname aan de nationale burendag

2010
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Bewoners, Srurplus,
gemeente, WEL

Partners in de wijk
Gemeente, Surplus,
bewoners

Trots op de wijk
1.

Historie van de naam Hooghuis en geschiedenis van
het gebied zelf achterhalen en bekendheid aan geven.

2010

Projectgroep Vogelaer

2.

Naam brede school en park laten ontstaan via
ontwerpproces met bewoners.

2010 en 2011

Scholen, bewoners,
gemeente en andere
partners brede school

3.

Opzetten communicatie richting bewoners over de
waardevolle bomenlijst die de gemeente opstelt.

2010

Gemeente

Verkeer en parkeren
1.

Bekende knelpunten in de wijk rond verkeer en
parkeren (zie bijlagenboek bij WOP) waar mogelijk
aanpakken via geplande werkzaamheden aan wegen.

2010 en verder

Gemeente

2.

Primaire fietspaden herkenbaarder maken: zelfde
materialen en kleuren.

Lange termijn

Gemeente

3.

Verbeteren onderhoud straten, stoepen en paden.
Concrete plekken door bewoners genoemd, staan in
het bijlagenboek bij WOP Hooghuis. Monitoren in jaarlijkse wijkschouw projectgroep de Vogelaer.

2010 en verder

Gemeente, projectgroep
de Vogelaer

4.

Inventariseren en aanpakken van onoverzichtelijke
kruispunten (wegen en paden). Dit ook meenemen in
de jaarlijkse schouw van projectgroep Vogelaer.

Lange termijn

Gemeente, projectgroep
Vogelaer

5.

Hiërarchie wegen in Hooghuis (wijkverzamelwegen,
buurtverzamelwegen en woonstraten) meenemen in het
nieuw op te stellen verkeer- en vervoersplan.

2010

Gemeente

6.

De profielen en inrichting van wegen op termijn
passend maken bij de hiërarchie van wegen.

Lange termijn

Gemeente

7.

Onderhoud verkeers- en straatnaamborden in de wijk.

2010

Gemeente

8.

Plaatsen plattegronden aan de randen van de wijk en
verwijzing naar voorzieningen en aankondiging activiteiten.

2010

Gemeente

Wonen en woonomgeving
1.

Bij toekomstige nieuwe ontwikkelingen inspelen op
behoefte aan meer lucht en ruimte en de wijk.

Lange termijn

2.

Onderzoeken overlast groen beperken. Onder andere
hars en boomwortels die wegdek opdrukken. Projectgroep Vogelaer neemt dit als aandachtspunt mee in de
jaarlijkse schouw.

2010 en verder

Gemeente, projectgroep
Vogelaer

3.

Onderzoeken of er plekken in de wijk zijn waar WEL het
onderhoud van voortuinen bij gebouwen met appartementen weer zelf wil (en kan) beheren.

2010 en verder

WEL

4.

Onderzoeken van mogelijkheden om het aanzien van
de woningen en het gebied langs het fietspad (dwars
door de wijk) te verbeteren.

2010

Gemeente, WEL

5.

Wens voortzetten project ‘Veilig achterom’.

2010 en verder

Gemeente, WEL,
Surplus

6.

Uitbreiden voortuinenproject laagbouwwoningen waarin
per straat met bewoners de voortuinen worden
opgeknapt.

2010

Gemeente, WEL en
Surplus

7.

Huisartsenpost aan de Bredaseweg vanuit Hooghuis
voor voetgangers bereikbaar maken.

2010

Gemeente

8.

Verkoop huurwoningen.

2010 en verder

WEL

9.

Onderzoek naar welke woningen geschikt zijn om aan
te passen voor senioren.

2010 en verder

WEL

- 22-

Recente ontwikkelingen:
• De bouw van een nieuwe Brede School (gereed ca. 2011). Deze school vervangt de
drie basisscholen in de wijk en wordt aan de zijnde van de Kraanvogel gebouwd. Of
de bouw van tien woningen in het park door gaat is niet zeker. Vooralsnog wordt
ingezet op 5 woningen. De ruimte voor het totale aantal blijft wel in het bestemmingsplan gehandhaafd.
• Operatie water weg Hooghuis (najaar 2009). Dit plan is opgesteld omdat bewoners in
de wijk overlast hebben van water. De reden hiervoor is dat er onvoldoende capaciteit is om het hemelwater af te voeren.
• De gevels van woningen aan de Liesbosweg (parallel aan het spoor) worden aangepast vanwege geluidoverlast.
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5. Financiën, proces en communicatie
5.1.

Financiën

In het uitvoeringsprogramma staan de belangrijkste acties vanaf 2010. In de meeste
gevallen worden de werkzaamheden en activiteiten door of in opdracht van de gemeente
uitgevoerd. Bijvoorbeeld werkzaamheden rondom beheer en onderhoud van (de kwaliteit
van de) openbare ruimte. Kaders van de nota Beheren op niveau zijn hierbij uitgangspunt. In de begroting zijn daarvoor de benodigde middelen opgenomen. Het is niet altijd
specifiek te maken hoeveel budget ervoor nodig is. Dat is voor dit plan ook niet direct
relevant. Voor bewoners is van belang te zien dat er werk wordt gemaakt van hun
realistische wensen. En daarvoor staan nu diverse acties op het programma.
Het is overigens niet alleen de gemeente die investeert in een betere leefbaarheid van de
wijk. Ook Woonstichting Etten-Leur doet dat als grote verhuurder. Samen met de
gemeente stelt ze bovendien middelen beschikbaar aan Surplus, die activiteiten voor jong
tot oud organiseert.
Enkele activiteiten en budgetten uitgelicht
De afgelopen jaren zijn in Hooghuis diverse grotere werken uitgevoerd. Denk aan het
duurzaam veilig inrichten van de wijk en de reconstructie van diverse wegen met alle
bijbehorende vervangingen van riolering en verlichting. De gemeente subsidieert tot
maximaal € 2.000 per woning als eigenaren van 55 en ouder over gaan tot aanpassingen. In sommige gevallen, als er dringend specifieke voorzieningen nodig zijn, kan dat bedrag worden verhoogd.

5.2.

Proces en communicatie

Het wijkplan is met veel inzet tot stand gekomen. Alle partijen en vooral bewoners
moeten kunnen zien en controleren dat de vastgelegde acties voortvarend worden
opgepakt en gerealiseerd. Daarvoor wordt een aantal sporen uitgezet.
Procesbewaking
Het reguliere overleg dat buurtbeheer heeft met wijkpartners en de wijkvereniging wordt
gebruikt om voortgang in de uitvoering van acties te bewaken. Bij het overleg schuift twee
keer per jaar de gemeentelijke projectleider wijkplannen aan.
Verder wordt, afhankelijk van de voortgang van acties, periodiek gesproken met
vertegenwoordigers van diverse partijen. Dat periodieke overleg wordt onder andere
gebruikt om voor de nog niet concreet gemaakte of nog niet opgepakte acties product- en
procesverantwoordelijken aan te wijzen. Het overleg vindt minimaal vier keer per jaar
plaats. Buurtbeheer neemt hiervoor het initiatief.
Communicatie
De voortgang van projecten komt in de zogeheten ‘Leefbaarheidskrant’ aan bod. Deze
krant wordt twee keer per jaar huis aan huis verspreid.
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Jaarlijks wordt onder andere voor de gemeenteraad de stand van zaken van het
uitvoeringsprogramma opgemaakt. De informatie is dan tevens beschikbaar voor bewoners en organisaties. Wijken met een vastgesteld plan gebruiken ook hun eigen wijkkrant
en andere media om bewoners te informeren.
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