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1. Inleiding 
 
 
In 2003 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het functioneren van de 
wijkplatforms in de gemeente Lingewaard. Het doel van dit onderzoek was inzicht te 
krijgen in de activiteiten van de platforms en in de resultaten en effecten daarvan. 
Algemeen geformuleerd kwamen de volgende vragen aan de orde:  
 
• welke doelen worden met de platforms beoogd ? 
• wat doen de platforms precies ?  
• hoe zit de organisatie rond de platforms in elkaar? 
• Wat kosten de platforms ?  
• Wat zijn resultaten en de effecten? 
 
Om inzicht te krijgen in de doelen van het beleid is kennis genomen van de Beleidsnota  
Integraal veiligheidsbeleid van februari 2001.  
 
Om een beeld  te krijgen van het functioneren van de platforms hebben wij gesprekken 
gevoerd met voorzitters en leden van de Platforms. Met elk platform is één gesprek 
gevoerd, waar van onze kant telkens twee leden aan deelnamen. Een samenvatting van 
onze gesprekken is opgenomen als bijlage 1.  
 
In aansluiting op onze gesprekken met de platforms  heeft het onderzoeksbureau  I& O - 
Research voor ons een telefonische enquête uitgevoerd onder inwoners van Lingewaard. 
Door middel van dit onderzoek wilden we te weten komen hoe burgers de platforms 
waarderen.  De uitkomsten van dit onderzoek zijn bijgevoegd als bijlage 2.  
 
Over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de platforms en de uitvoering daarvan  
hebben wij gesprekken gevoerd met wethouder  P.T. Lentjes , met de 
beleidsmedewerker integraal veiligheidsbeleid en met de hoofden van respectievelijk de 
afdelingen Bestuurlijk – juridische Zaken en Communicatie, Ruimtelijk beheer, 
Ruimtelijke Ontwikkeling en  Welzijn en Onderwijs.  In deze gesprekken is ook 
aanvullende informatie opgevraagd over de resultaten van de platforms. Een overzicht 
van de resultaten van de platforms in de jaren 2002 en 2003 is bijgevoegd als bijlage 3.  
 
De in onze ogen meest wezenlijk punten uit ons onderzoek hebben wij verwerkt in de 
hoofdtekst van dit verslag. Voor meer uitgebreide informatie bevelen wij lezing van de 
bijlagen aan.  
 
Het verslag van onze bevindingen legden wij op 19 januari voor aan het College van B. 
en W. met het verzoek om commentaar.   
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2. Beleid 
 
 
In het beleidsprogramma van het College van B.en W. van Bemmel voor de jaren 2001 – 
2006 is aangegeven dat het college zorg draagt voor een leefbare en veilige gemeente, 
maar dat ook burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen zich 
daarvoor verantwoordelijk moeten voelen.  Op basis van dit uitgangspunt wilde het 
college het bestaande beleid van de voormalige gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen 
verder uitbouwen, waarbij behalve aan verantwoordelijkheid  ook werd gedacht  aan 
betrokkenheid. 
 
Het te voeren beleid is samengevat met  term “Integraal veiligheidsbeleid”. Dit beleid 
moet burgers een handvat geven om zich veilig te voelen in hun leefomgeving en om het 
woongenot en de leefbaarheid van hun wijk te vergroten. 
   
De wijkplatforms werken samen met burgers, de gemeente, politie en belanghebbende 
derden.  
In 1998 is hiermee voor het eerst ervaring opgedaan. De insteek was veiligheid. Later is 
wijkbeheer daaraan gekoppeld.  Er werden concrete resultaten geboekt, bijvoorbeeld op 
het gebied van parkeren, zwerfvuil, openbare verlichting en 
jongerenontmoetingsplaatsen, maar over de samenwerking met de  gemeente, met name 
waar het betrof informatie – uitwisseling en het nakomen van afspraken, bestond bij de 
platforms  in 2001 nog steeds ontevredenheid.  
 
In lijn met de eerder gekozen aanpak besloot het college een  netwerk van specialisten 
op te bouwen, dat als taak kreeg de platforms  bij het aanpakken van problemen in wijken 
te begeleiden. Tevens werd als doel geformuleerd  het aantal wijkplatforms te verhogen 
tot een dekking van de hele gemeente. De platforms zouden voldoende  ondersteuning 
ontvangen om de ambities van het beleidsprogramma waar te maken. Daarbij sprak het 
College expliciet uit te zullen bewaken dat signalen van bewoners serieus worden 
genomen.  
 
In de nota Integraal Veiligheidsbeleid is als algemene doelstelling van het beleid ten 
aanzien van de platforms geformuleerd  “het streven om te komen tot samenwerking met 
de verschillende partners bij het aanpakken van veiligheidsproblemen op wijkniveau”. 
Volgens de nota is dit beleid ten aanzien van de wijkplatforms effectief als:  
 
• het is afgestemd op plaatselijke situatie; 
• het integraal is als de problematiek daarom vraagt; 
• het de gemeente in staat stelt om slagvaardig te opereren; 
• bij het ontwikkelen en uitvoeren ervan relevante partijen worden betrokken.  
 
Om het algemene doel  te realiseren zijn de volgende specifieke doelen geformuleerd: 
 
• de gemeente is platformdekkend per 1 januari 2003; 
• wijkgericht wordt geïmplementeerd in gemeentelijke beleidsprocessen. Bewoners 

participeren bij het maken van beleid. 
• organisatiebreed bestaat bereidheid de platforms te ondersteunen 
• platforms krijgen de beschikking over wijkbudgetten 
 
De doelen zijn geformuleerd in termen van een manier van werken. Wat uiteindelijk het 
effect moet zijn van deze manier van werken op het niveau van veiligheid en leefbaarheid 
is in de nota niet aangegeven. Uit de gevoerde ambtelijke gesprekken is gebleken dat dit 
een bewuste keuze is. De doelen zijn bewust algemeen gehouden. De gemeente 
ondersteunt de platforms, maar oefent geen directe invloed uit op de agendavorming. De 
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platforms maken zelf een inventarisatie van wensen en bepalen zelf de priotiteiten. Bij de 
bespreking van concrete projecten komt naar voren in hoeverre de wensen van de 
platforms daadwerkelijk  te realiseren zijn. Op dat moment is er sprake van afstemming 
tussen de wensen van de platforms en de mogelijkheden vanuit de betrokken afdelingen 
van de gemeente.  
 
 
Wij hebben de platforms de vraag voorgelegd wat zij zelf als belangrijkste doel zien. Dit 
leverde een aantal uiteenlopende reacties op.  “Het verkleinen van de afstand tussen de 
burgers en de gemeente” werd het meest genoemd (6 maal). Daarna volgde het 
bevorderen van leefbaarheid en veiligheid (5 maal). Vier platforms vinden het een zwak 
punt in het beleid, dat er in aanvulling   op de algemene doelen van 2001 geen beleid is 
ontwikkeld. Volgens één van deze platforms zit er in het denken over platforms geen 
vooruitgang. Als zwak punt wordt ook genoemd het ontbreken van een scherp 
onderscheid tussen het bedoelde werk van de platforms en het reguliere werk van de 
gemeente.  
 
 
 
 
3. Uitvoering 
 
Er zijn diverse vormen van overleg  in het leven geroepen,  die ervoor moeten zorgen dat 
via de platforms concrete projecten tot uitvoering komen. Het algemene uitgangspunt is 
dat de platforms hun wensen vastleggen in een werkplan. Zodra dit plan de goedkeuring 
heeft van de stuurgroep Veiligheid en Wijkbeheer,  krijgt het de status van een bestuurlijk 
besluit, dat net zo wordt uitgevoerd als alle bestuurlijke besluiten.  
 
Behalve dat de platforms concrete projecten uitvoeren dienen ze ook betrokken te 
worden bij de voorbereiding van beleid. In de nota Integraal Veiligheidsbeleid zegt het 
College naar een cultuur te streven, waarin het vanzelfsprekend is om plannen, 
maatregelen of acties die de leefbaarheid kunnen beïnvloeden, voor te leggen aan de 
platforms. Dit dient in beginsel te gebeuren op een moment dat er nog geen bestuurlijk 
standpunt is geformuleerd.  
 
De platforms hebben de beschikking over een eigen budget. Ten laste van dat budget 
komen administratieve en aanverwante kosten die nodig zijn voor het functioneren van 
de platforms. De kosten van de feitelijke realisatie van de werkplannen worden bestreden 
uit het werkbudget integrale veiligheid of uit de reguliere budgetten van de diverse 
afdelingen van de gemeente. Om tot een soepele uitvoering te komen zijn per afdeling 
contactpersonen aangewezen die de platforms ondersteunen of informeren, zowel bij de 
voorbereiding van projecten als tijdens de uitvoering.  
 
Hierna zullen de diverse aspecten van de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid 
nader worden besproken.  Daarbij zal tevens worden aangegeven hoe binnen de 
gemeentelijk organisatie over de platforms wordt gedacht en hoe de platforms zelf tegen 
de uitvoering aankijken.  
 
 
3.1 Overlegvormen 
 
Het integraal veiligheidsbeleid  onderscheidt  de volgende overlegvormen:  
• de Stuurgroep integrale veiligheid; 
• de Platforms; 
• werkgroepen; 
• bestuursoverleg. 
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De stuurgroep bestaat uit de wethouder  wijk - en buurtbeheer (voorzitter), de voorzitters 
van de platforms en de hoofden van de afdelingen Bestuurlijk – juridische Zaken en 
Communicatie, Ruimtelijk beheer en Welzijn en Onderwijs. Het hoofd van de afdeling 
Ruimtelijke Ordening is ad hoc lid.  De taak van de stuurgroep is het beoordelen van de 
werkplannen. Daarnaast heeft de stuurgroep een rol als klankbord voor signalen vanuit 
de platforms en als podium voor het uitwisselen van informatie over zaken die de 
leefbaarheid in de wijken kunnen beïnvloeden.  In de praktijk nemen ook de 
procesbegeleiders deel aan de vergaderingen van de stuurgroep en kunnen 
afdelingshoofden zich laten vertegenwoordigen door medewerkers.  
 
Vanuit de nota Integraal Veiligheidsbeleid dringt zich het beeld op dat de stuurgroep er 
vooral is voor operationele aansturing. Er is niet  uitdrukkelijk voorzien in een 
beleidsvoorbereidende of beleidsvormende rol, noch in een evaluerende rol.  De 
stuurgroep komt éénmaal per zes weken bij elkaar.  
 
De platforms, die in beginsel maandelijks bijeenkomen,  bestaan uit wijkbewoners, de 
gebiedsagent en een medewerker van de gemeente. Deze laatste, die ook de rol vervult 
van intermediair  tussen het platform en de afdelingen van de gemeente,  is altijd één van 
de twee medewerkers integraal veiligheidsbeleid van de afdeling Bestuurlijk – juridische 
zaken en Communicatie.  De medewerkers  integraal veiligheidsbeleid hebben de rol van 
procesbegeleider, wat inhoudt dat zij processen binnen de platforms begeleiden, plannen 
opmaken, afspraken controleren en het budgetbeheer verzorgen.   Eventueel wordt een 
administratief medewerker veiligheidsbeleid ter ondersteuning aan het platform 
toegevoegd.  De voorzitter en de secretaris van een platform worden gekozen uit de 
bewoners.  
 
De platforms inventariseren problemen in de wijk en geven vervolgen de prioriteiten aan 
voor de uitvoering van projecten. Ze communiceren met wijkbewoners en functioneren 
als klankbord voor gemeente en politie.   
 
Werkgroepen bestaan uit platformleden en specialisten van de gemeente en een 
vertegenwoordiger van de politie. De meeste platforms kennen diverse werkgroepen, 
bijvoorbeeld voor verkeer, leefbaarheid of communicatie.  
 
In het bestuursoverleg komen alle voorzitters en secretarissen van de platforms bij 
elkaar. Ook de procesbegeleiders zijn daarbij aanwezig. Samen met het unit -  hoofd van 
de  politie, de portefeuillehouder wijk - en buurtbeheer, de beleidsmedewerker en de 
administratief medewerker wordt in dit gremium afstemmings - brainstormoverleg 
gevoerd over  procedurele zaken. Het bestuursoverleg vergadert in beginsel twee keer 
per jaar, maar komt in feite minder bij elkaar. In de praktijk is de behoefte aan dit overleg 
kennelijk niet groot.   
 
In de gesprekken met de afdelingshoofden is het overleg in de stuurgroep als “matig” 
bestempeld, respectievelijk “te weinig fundamenteel” . Één afdelingshoofd onderstreepte 
dat de “leuke dingen in de wijk” , die door de platforms worden opgevoerd, niet getoetst 
worden aan inhoudelijke doelstellingen. Dit afdelingshoofd is van mening dat het accent 
zou moeten komen te liggen op werk dat past binnen vooraf overeengekomen 
operationele doelen. Verder is er in de gesprekken met de afdelingshoofden op gewezen 
dat meedenken bij de totstandkoming van beleid in de diverse overleggen nog 
onvoldoende uit de verf komt. Overigens wordt hier recentelijk enige verbetering gezien.  
 
De platforms zijn over de kwaliteit van de overleggen in het algemeen tevreden.  Het 
minst tevreden zijn ze over het overleg in de stuurgroep, dat ze op een 5 puntschaal 
gemiddeld met 3,2 waarderen.  Onder meer is opgemerkt dat het overleg  in de 
stuurgroep diepgang mist. Het lijkt volgens één platform vaak op een veiling. Verder is als 
kritiek geuit: geen overleg in de stuurgroep, in de stuurgroep soms tegenstelling tussen 
wijken, geen visie in de stuurgroep, de visie van het begin is hetzelfde gebleven, 
planvoorstellen worden in stuurgroep niet goed besproken, denktankfunctie van de 
stuurgroep komt niet uit de verf.  
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3.2 Uitvoering door platforms 
 
Wij hebben de platforms een aantal vragen gesteld over hun manier van werken. Alle 
platforms hebben bij hun start een inventarisatie gemaakt van wensen en klachten in hun 
wijk. De uitkomsten daarvan worden stelselmatig bijgewerkt en aangevuld. Actualisering 
vindt plaats op basis van  enquêtes, huis aan huis bezoeken, persoonlijke contacten, 
nieuwsbrieven etc. De indruk is dat de meeste platforms daarin actief tot zeer actief zijn.   
 
Over de ter beschikking staande financiële middelen melden acht (van de 16) platforms 
geen problemen te ervaren. Zes platforms vinden dat er onvoldoende middelen zijn voor 
het realiseren van grotere projecten.  Eveneens zes platforms hebben problemen als 
gevolg van een teruglopend aantal leden, respectievelijk  slagen er maar moeizaam in 
hun ledenaantal op peil te houden.  
 
De platforms hebben in het algemeen een positief beeld van hun  communicatie met 
wijkbewoners.  Er zijn voldoende communicatiemiddelen en de communicatie verloopt 
redelijk tot goed.  Vier platforms hebben de wens uitgesproken dat de gemeente  meer 
actief zijn eigen communicatiekanalen inzet om de platforms bekend te maken. Het 
overleg met inwoners over projecten zou in de ogen van een aantal platforms nog 
kunnen verbeteren.  
 
Desgevraagd hebben de platforms aangegeven wat hun indruk is van de tevredenheid 
van inwoners over hun functioneren. Drie platforms hadden het beeld dat burgers 
ontevreden zouden zijn, de overige waren van mening dat sprake zou zijn van neutraal 
tot zeer tevreden.  Uit de telefonische enquête blijkt dat de bewoners zelf gemiddeld 
genomen vrijwel exact hetzelfde denken.  De inwoners zijn over geen enkel platform 
ontevreden.  Hun gemiddelde score van de tevredenheid op een tien -  puntschaal  komt 
uit op 6.6.  
 
 3.3 Ondersteuning door ambtelijke organisatie  
 
 
In de gesprekken op ambtelijk niveau is aangegeven dat zowel de interne communicatie 
(binnen de gemeentelijk organisatie ) over de platforms,  als de externe communicatie ( 
tussen gemeenteambtenaren en de platforms) in het begin slecht was.  Volgens één 
afdelingshoofd moest er in het begin veel teveel ineens, hetgeen tot een valse start heeft 
geleid. De samenwerking binnen de gemeente verliep stroef. Er was te weinig steun voor 
de platforms. Dit alles  riep spanningen op en leidde tot ontevredenheid. Begin 2002 zijn 
alle betrokkenen in een workshop bij elkaar geweest om de gerezen problemen door te 
spreken. Dit heeft tot nieuwe afspraken geleid. Als uitvloeisel daarvan is onder meer een 
cursus “Gemeente voor burgers” ontwikkeld.  
 
Twee van de afdelingshoofden die wij spraken, hebben expliciet aangegeven dat het 
nakomen van afspraken nog  steeds niet naar wens verloopt en dus beter moet. Hoe lang 
het gemiddeld duurt vooraleer een vraag of een e- mail van de platforms is beantwoord, 
is bij de gemeente niet bekend. De binnengekomen vragen worden niet centraal 
geregistreerd. Wel heeft de gemeente de platforms gevraagd zelf een afsprakenlijstje bij 
te houden en de contacten met de gemeente zo veel mogelijk via één punt te laten 
verlopen.  
 
Één afdelingshoofd voelde het als een probleem dat de platforms meer dan eens te hoge 
verwachtingen hebben van de gemeente. Dit afdelingshoofd wees erop dat de gemeente 
zelf daar debet aan is. In dit verband werd de vraag opgeworpen of het wel een goede 
keuze is geweest ambtenaren van de gemeente deel uit te laten maken van de platforms. 
Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling gaf aan dat de lange procedures die 
ruimtelijke plannen moeten doorlopen, gevoegd bij de complexiteit van deze procedures, 
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er soms de oorzaak van zijn, dat het overleg met de gemeente door de platforms als 
problematisch wordt ervaren. 
 
Tijdens de eindbespreking van dit verslag werd hierover opgemerkt dat de 
procesbegeleiders volgens  de beleidsnota Integraal Veiligheidsbeleid weliswaar deel uit 
maken van de platforms, maar dat in de dagelijkse praktijk de platforms louter uit burgers 
bestaan. De procesbegeleiders doen uitdrukkelijk niet mee aan de besluitvorming.  
 
Een ander afdelingshoofd wees op de spanning die er bestaat tussen  het vele “kleine” 
werk dat voortvloeit uit de werkplannen van de platforms  en het streven om met 
beheersplannen te werken. Aan de ene kant is er wel degelijk het besef dat deze 
spanning onvermijdelijk is, aan de andere kant roept een te veel aan versnipperd werk 
weerstand op.  
 
Over het betrekken van de platforms bij het ontwikkelen van beleid is aangegeven dat dit 
nog niet optimaal is, maar dat wel aan verbetering wordt gewerkt. De platforms worden 
door de gemeentelijk afdelingen uitgenodigd  over te ontwerpen beleid mee te denken. 
Sinds kort neemt het College geen beleidsstukken  meer in behandeling, als ten onrechte 
de platforms niet zijn gekend.   
 
Aan de platforms is de vraag gesteld wat in hun ogen de kwaliteit is van de 
samenwerking met de diverse betrokkenen van de gemeente en van de politie. Wij 
vroegen naar een score op een vijf -puntschaal en naar voorbeelden bij hoge en bij lage 
scores.  Het meest positief (scores van 4,4 tot 4,5 gemiddeld) zijn de platforms over de 
samenwerking met de politie (zeer open, bijna altijd aanwezig, houdt zich aan afspraken, 
altijd paraat) en over de samenwerking met de procesbegeleiders en de administratieve 
ondersteuners van de afdeling Bestuurlijk – juridische Zaken en Communicatie (kun je 
altijd bellen, altijd bereid te ondersteunen, optimale inzet, snel en effectief werkend) .  
 
Over de portefeuillehouder zijn de platforms in het algemeen positief, maar een aantal 
plaatst de kanttekening, dat meer wordt beloofd dan kan worden waargemaakt, dan wel 
dat aan verzoeken uit de platforms te gemakkelijk wordt toegegeven.   
 
Relatief laag (scores van gemiddeld  respectievelijk 2,3 en 2,8 ) is de waardering van de 
platforms voor de samenwerking met  de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Welzijn 
en Onderwijs. De afdeling Ruimtelijk beheer heeft een gemiddelde score van 3,5 maar bij 
deze afdeling is de spreiding in de waardering tamelijk groot. De waardering van het werk 
van deze afdeling blijkt persoonsgebonden te zijn.  
 
Aan het eind van de gesprekken is de platforms gevraagd wat  zij de meest opvallende 
sterke of zwakke punten vinden. De ondersteuning aan de platforms is een aantal malen 
als sterk punt genoemd. Er is tevens een groot aantal zwakke punten in de uitvoering 
genoemd.  De belangrijkste hebben betrekking op het functioneren van de ambtelijke 
organisatie. Acht platforms maken daar kritische opmerkingen over. Samengevat komen 
die erop neer dat de ambtelijke organisatie, het management inbegrepen,  in de ogen van 
deze platforms niet voldoende op de hoogte is, dan wel onvoldoende meewerkt, 
afspraken niet nakomt, onvoldoende is ingesteld op de platforms, de platforms 
onvoldoende serieus neemt.  
 
Wij hebben de platforms tevens gevraagd of in hun ogen sprake is van zeer hardnekkige 
knelpunten. Tien platforms vinden dat dit het geval is, waarbij vooral gewezen wordt op 
de ambtelijke organisatie. Het gaat om gebrekkige communicatie, niet reageren op 
brieven en e - mails, onwetendheid, onvoldoende betrokkenheid, ook bij het 
management, te weinig capaciteit, stelselmatige vertraging. 
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3.4 Budgetten en kosten  
 
De platforms kunnen beschikken over eigen wijkbudgetten. Deze zijn volgens de nota 
Integraal veiligheidsbeleid bedoeld voor administratieve kosten en voor maatregelen in  
de wijk, die niet op andere wijze kunnen worden bekostigd. De kosten van de acties die 
de platforms initiëren worden volgens genoemde nota in de regel ten laste van de 
desbetreffende begrotingsposten gebracht. Het budget voor de platforms bedroeg in de 
jaren 2001 en 2002 op € 10.000.  
 
De in de praktijk gehanteerde regels omtrent budgetten zijn inmiddels anders dan is 
aangegeven in de Nota Integraal Veiligheidsbeleid. De huidige regels zien er uit als volgt: 
 
� Maatregelen op het gebied van integrale veiligheid worden indien mogelijk bekostigd 

uit de reguliere budgetten van de betrokken afdelingen; 
� Ten laste van de wijkbudgetten komen administratieve kosten en kosten van 

maatregelen die niet uit reguliere budgetten kunnen worden bekostigd; 
� Als de wijkbudgetten ontoereikend zijn, kan worden geput uit het werkbudget 

integrale veiligheid, dat afgerond € 100.000 bedraagt. De stuurgroep beslist 
daarover.  

 
Het werkbudget integrale veiligheid is in het leven geroepen in 2003, met als doel te 
voorkomen dat er teveel een beroep wordt gedaan op de reguliere budgetten van de 
afdelingen. Inmiddels laat de praktijk zien, dat het overgrote deel van de maatregelen en 
acties van de platforms ten laste komt van het werkbudget.  
 
Zowel eind 2001 als eind 2002 was een groot gedeelte van de budgetten van de 
platforms niet daadwerkelijk besteed. De onderbesteding was niet beperkt tot de jongere 
platforms. Ook platforms die al een aantal jaren bestonden hielden middelen over  De 
resterende bedragen werden via de balans overgeboekt naar de budgetten voor het 
volgend jaar. In het kader van de rekening over 2002 hebben wij erop gewezen dat dit 
ten onrechte  buiten de gemeenteraad om gebeurde.  Ook in 2003 was opnieuw een 
relatief groot bedrag aan het eind van het jaar nog niet besteed. Inmiddels heeft de 
gemeenteraad op voorstel van het College besloten een gedeelte van het 
rekeningresultaat 2003 te bestemmen voor een aantal met name genoemde projecten, 
dat wel in 2003 door de stuurgroep is geaccordeerd, maar dat pas in 2004 tot uitvoering 
komt, dan wel wordt afgerond.  Deze werkwijze stemt overeen met de geldende 
comptabiliteitsvoorschriften.  
 
De apparaatskosten van de ambtelijke organisatie ten behoeve van de platforms worden 
afzonderlijk verantwoord. Ze betreffen de ondersteuning van de platforms door de 
medewerkers van de afdeling Bestuurlijk – juridische Zaken en Communicatie als mede 
de tijd die medewerkers van overige afdelingen aan de platforms besteden. In totaal ging 
het over de jaren 2001 en 2002 over respectievelijk € 395.000 en € 375.000. De direct 
aan het functioneren van de platforms toe te rekenen kosten komen daarmee gemiddeld  
uit op € 640.000 ( € 160.000 platformbudgetten, € 100.000 werkbudget, € 385.000 
apparaatskosten gemeente).  
 
Als indirecte kosten kunnen worden beschouwd de extra kosten die het gevolg zijn van 
het versnipperd uitvoeren van beheerswerk. Het is niet bekend hoe hoog deze kosten zijn 
en dat laat zich ook niet gemakkelijk bepalen.  
 
 
 4. Resultaten en effecten 
 
De gedachtegang van de gemeente is, dat het werken met platforms en de concrete 
maatregelen en acties die daaruit volgen tezamen een positieve bijdrage leveren aan het 
gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Om die reden is een aantal operationele doelen 
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geformuleerd die te maken hebben met de manier van werken. De veronderstelling is dat 
bij realisatie van de beoogde werkwijze sprake is van effectiviteit.  
 
Het uiteindelijk doel van het Integraal veiligheidsbeleid en dus ook van het beleid ten 
aanzien platforms is een leefbare en veilige gemeente. Dit doel is echter niet concreet 
gemaakt. Omdat de uiteindelijk gewenste effecten niet  zijn gespecificeerd is het moeilijk 
om te bepalen of het beleid nu wel of niet effectief is. In theorie is dit feitelijk onmogelijk.  
 
Van een aantal in 2001 geformuleerde operationele doelen is eenvoudig  vast te stellen 
dat ze zijn gerealiseerd. In het  gehele gebied van de gemeente Lingewaard zijn 
bijvoorbeeld inmiddels platforms actief en deze platforms beschikken over budgetten. 
Voor de meeste andere beoogde doelen is de realisatie minder makkelijk vast te stellen. 
De gemeente zelf heeft tot nu toe naar de effecten van het integraal veiligheidsbeleid  
geen onderzoek gedaan. 
 
In ons onderzoek hebben wij op diverse manieren geprobeerd aanwijzingen te vinden 
voor het al of niet effectief zijn van het beleid. Indicaties voor effectiviteit zijn in de eerste 
plaats te ontlenen aan de manier van werken. Naarmate die gebrekkiger is, neemt de 
kans op effectiviteit van het beleid af. Op de manier van werken is ingegaan onder 
paragraaf 3.  In de tweede plaats hebben wij bij de platforms de indruk van de resultaten 
gepeild en hebben wij een overzicht opgevraagd van de feitelijke feitelijk gerealiseerde 
projecten. De omvang en de spreiding van de gerealiseerde projecten geeft een indruk 
van de mogelijke  inhoudelijke bijdrage aan het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. In 
de derde plaats hebben wij onderzocht hoe burgers de platforms waarderen. Naarmate 
burgers meer bij de platforms betrokken zijn en het werk van de platforms hoger 
waarderen is, mag een hogere effectiviteit worden verwacht. In de volgende paragrafen 
wordt hierop nader ingegaan.  
   
 
4.1 Resultaten 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de projecten die feitelijk in 2002 en 2003 zijn 
gerealiseerd. Het gaat in totaal om 53 projecten. Daarnaast wordt een aantal “overige 
activiteiten” genoemd die niet als project te bestempelen zijn, maar waarvan wel een 
bijdrage aan de doelen van de platforms wordt verwacht. Tot de overige activiteiten 
behoren:  
• diverse zwerfvuilacties; 
• bijdragen aan beleidsvorming; 
• overleg over overlast door jeugd; 
• samenwerking tussen diverse platforms inzake ambulancespreiding; 
• diverse opleidingen.  
 
De gerealiseerde projecten zijn als volgt verdeeld over de diverse kernen van de 
gemeente. 
 

Kern  Aantal gerealiseerde 
projecten in 2002-2003 

Huissen 22 
Bemmel  4 
Gendt  23 
Overige  4 
Totaal  53 

 
Het relatief lage aantal projecten in Bemmel en in de overige kernen is toe te schrijven 
aan de ontstaansdatum van de platforms daar. Als wordt uitgegaan van gemiddeld 14 
platforms over 2002 en 2003 is het aantal per jaar gerealiseerde projecten 1,5 tot 2 per  
platform. Als alleen naar de platforms in Huissen wordt gekeken, komt het aantal 
gerealiseerde projecten op ruim 2 per platform uit. Wij zijn niet nagegaan in hoeverre het 
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gaat om maatregelen of activiteiten, die zonder inschakeling van de platforms niet, 
aanzienlijk later of anders zouden zijn uitgevoerd.  
 
 
 
 
Het volgende overzicht geeft een globaal beeld van de aard van de gerealiseerde 
projecten. 
  
Projecten betrekking 
hebbend op  

Aantal g erealiseerde 
projecten in 2002-2003 

Verkeer 20 
Speelgelegenheid 14 
Verlichting 8 
Groen  5 
Overige voorzieningen 6 
Totaal  53 

 
De projecten blijken zowel op veiligheid betrekking te hebben als op leefbaarheid. Een 
zeker accent lijkt te liggen op verkeersveiligheid.   
 
In reactie op een vraag over sterke punten van het beleid en de uitvoering is door enkele 
platforms  aangegeven dat er beter wordt geluisterd naar burgers en dat het zichtbaar is 
dat er iets gebeurt. Vijf platforms zijn tevreden over de mate waarin ze hun doelen 
realiseren. Deze platforms onderbouwen dit met verwijzing naar concrete projecten of 
naar goede contacten met burgers. Zes platforms hebben de vraag over realisatie van 
doelen niet concreet kunnen beantwoorden. Eén platform is tevreden over de realisatie 
van doelen als het gaat om de kleinere projecten en ontevreden bij grotere projecten. 
Drie platforms vonden dat ze nog te kort bestonden om iets over effecten te kunnen 
zeggen.  
 
We hebben de platforms ook de vraag gesteld wat in hun ogen de belangrijkste 
resultaten zijn geweest gedurende de afgelopen twee jaar. De meeste platforms 
noemden in reactie hierop een aantal concrete projecten. Een aantal keren worden de 
contacten met de gemeente of de verworven eigen positie als het belangrijkste resultaat 
bestempeld.  Een aantal malen relativeren platforms hun resultaten door te wijzen op  
traagheid bij de uitvoering van projecten. Slechts één platform meldde niet zoveel bereikt 
te hebben.  
 
 
4.2 Waardering door burgers 
 
I&O Research heeft voor ons een telefonische enquête uitgevoerd, waarbij 1.100   
burgers werden benaderd. Aan deze burgers is gevraagd in hoeverre zij de platforms 
kennen en hoe ze denken over het  werk van de platforms en de resultaten daarvan. Het 
volledige verslag van dit onderzoek is als bijlage bijgevoegd, zodat in deze hoofdtekst 
kan worden volstaan met een korte typering van de belangrijkste uitkomsten.   
 
De bekendheid van burgers met de platforms blijkt groot te zijn. Driekwart van de 
inwoners heeft wel eens gehoord, gezien of gelezen over een wijkplatform.  
Nieuwsbrieven zijn de meest genoemde informatiebron.  
 
Meer dan 90% van de ondervraagden zegt het belangrijk of zeer belangrijk te vinden dat 
er een wijkplatform is. Reeds vermeld is dat de waardering van de platforms op een tien - 
puntschaal gemiddeld op 6,6 uitkomt. De waardering per individueel platform loopt niet 
veel uiteen. Hetzelfde geldt voor de waardering van de diverse aspecten van het werk.  
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Eén zesde van de ondervraagden geeft aan dat de leefbaarheid en de veiligheid in de 
buurt dankzij het platform (zeer) veel is verbeterd. Bij de reacties op deze vraag zijn de 
verschillen in waardering per platform aanzienlijk.  Ze kunnen maar voor een deel worden 
toegeschreven aan de leeftijd van de platforms.  
 
Ruim 90% van de ondervraagden geeft aan dat de platforms in de toekomst moeten 
worden voortgezet.  
 
In reactie op de vraag met welke onderwerpen de platforms zich vooral bezig moeten 
houden is vooral het thema “veiligheid” genoemd.  
 

 
5. Reactie College   
 
 
Op 19 januari 2004 hebben wij het verslag van ons onderzoek aan het College van 
Burgemeester en Wethouders gestuurd, met het verzoek ons mee te delen tot welke 
opmerkingen het aanleiding geeft.  
 
Wij vroegen het College zijn  commentaar toe te spitsen op de feitelijke inhoud van het 
gerapporteerde.  Om het mogelijke te maken ons rapport te agenderen voor de 
gemeenteraadsvergadering van  25 maart aanstaande, vroegen wij het College uiterlijk 
14 februari te reageren.  
 
Op 19 februari heeft het College ons meegedeeld, dat  de gevraagde antwoord termijn 
niet kon worden gehaald.  Het College is van mening dat eerst een intern onderzoek naar 
de urenverantwoording moet worden uitgevoerd en dat alle betrokken afdelingen in de 
gelegenheid moeten zijn om inhoudelijk op het rapport in te gaan.  Het College zegt te 
streven naar een reactie die aansluit op de vergadercyclus van de  raadsvergadering van 
13 mei aanstaande.  
 
Wij onderschrijven het belang van hoor en wederhoor. Aan de andere kant vinden wij dat 
het te lang gaat duren als ons onderzoek pas in mei in de raad aan de orde kan komen.  
Wij denken daarbij in het bijzonder aan onze gesprekken met de voorzitters en de leden 
van de platforms, die plaatsvonden in oktober 2003.  Dit afwegende hebben wij besloten 
ons rapport uit te brengen zonder een inhoudelijke  reactie van het College.   
 
 
 
6. Conclusies 
 
De belangrijkste uitkomsten / aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren komen 
zijn in onze ogen de volgende: 
 
� Er is bij een aantal platforms behoefte aan meer duidelijkheid over beleidsdoelen; 
� De platforms zijn in het algemeen tevreden over de kwaliteit van de verschillende 

overleggen. Het minst tevreden zijn ze over het overleg in de stuurgroep; 
� De platforms hebben in het algemeen een positief beeld van hun communicatie met 

wijkbewoners; 
� Er bestaat een spanningsveld tussen de wensen vanuit de platforms en de 

mogelijkheden van de ambtelijke organisatie om deze wensen te realiseren; 
� De platforms oordelen positief over de kwaliteit van de samenwerking met de politie 

en met  de procesbegeleiders en administratieve medewerkers van de afdeling 
Bestuurlijk – juridische Zaken en Communicatie; 

� De samenwerking met een aantal andere afdelingen van de gemeente waarderen de 
platforms relatief laag; 
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� Door de platforms is een groot aantal zwakke punten genoemd die te maken hebben 
met de uitvoering van het  beleid (wat de gemeente feitelijk met hen en voor hen 
doet). De belangrijkste daarvan hebben betrekking op het functioneren van de 
ambtelijke organisatie; 

� De direct aan platforms toe te rekenen kosten komen uit op gemiddeld €640.000 per 
jaar; 

� In de jaren 2002 en 2003 zijn in totaal 53 platform - projecten volledig gerealiseerd. 
Daarnaast is samen met de platforms een aantal “overige activiteiten” uitgevoerd, 
waaronder zwerfvuilacties, samenwerking inzake ambulance vervoer en opleidingen;  

� De platforms noemen een aantal malen als sterk punt in beleid en uitvoering dat er 
beter wordt geluisterd naar burgers en dat het zichtbaar is dat er iets gebeurt; 

� Vijf platforms spreken uit tevreden te zijn over de mate waarin zij hun doelen 
realiseren.  Eén platform is van mening niet zoveel bereikt te hebben, de overige 
platforms hebben nog geen uitgesproken mening over doelrealisatie, dan wel vinden 
dat ze nog te kort bestaan om op dit punt iets te zeggen;  

� De bekendheid van burgers met de platforms blijkt groot te zijn; 
� Meer dan 90 % van de ondervraagde burgers zegt het belangrijk te vinden dat er een 

platform is;  
� De waardering van de platforms op een tien – puntschaal komt gemiddeld uit op 6,6. 
 
Het geheel levert in onze ogen een wisselend beeld op van positieve uitkomsten en 
kritische kanttekeningen.  Over het nut en de werkwijze van de platforms zijn de geluiden 
overwegend positief. Verbeteringen zijn volgens ons vooral te realiseren op het gebeid 
van de dagelijkse uitvoering door de ambtelijke organisatie en in het scheppen van meer 
duidelijkheid omtrent de doelen van het beleid.   
 
 
 
 
 
27 februari ’04 
 
 
 
 
L.J.F. Dolmans 
 
 
Voorzitter Rekenkamercommissie 
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Bijlage 1  Gesprekken met platforms  
 
 
Samenvatting en analyse van gesprekken met Wijkplat forms 
 
De gesprekken zijn gevoerd in oktober 2003. Bij elk gesprek was de voorzitter van het 
platform aanwezig. In vrijwel alle gevallen namen ook leden van het platform aan het 
gesprek deel. Van de kant van de Rekenkamercommissie waren steeds twee leden 
aanwezig. Van elk gesprek is een verslag gemaakt, dat ter aanvulling/ goedkeuring aan 
de voorzitter werd voorgelegd. Op het moment dat het platform Bemmel Oost werd 
opgericht, in december 2003, was het onderzoek reeds afgerond. Met dit platform is niet 
meer gesproken.   
 
 
1. Sinds wanneer bestaat uw platform ?  
 
Huissen en Gendt kregen hun eerste platforms in 1998. Het eerste Bemmelse platform 
dateert van 2000. In 2002 volgden Angeren,  Doornenburg en Haalderen. In 2003 is het 
platfrom Bemmel – West in het leven geroepen  

 
2. Wat ziet u als de belangrijkste doelen van uw pl atform ?  
 
Het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en de burgers wordt als het meeste 
als “belangrijkste doel” genoemd (6 maal) . Daarna volgt het bevorderen van leefbaarheid 
en veiligheid (5 maal) . Veiligheid alleen komt bij geen van de platforms als belangrijkste 
doel naar voren. Andere doelen die genoemd zijn betreffen:  
 
• Het vertegenwoordigen van de belangen van de achterban (4 maal) 
• Concrete projecten (3 maal) 
• Het bevorderen van participatie, betrokkenheid (2 maal) 
• Spreekbuis zijn (2 maal) 
• Tegengaan verpaupering (2 maal) 
• Klankbord zijn (1 maal ) 
• Verbetering communicatie tussen burgers (1 maal)  
 

 
3. In hoeverre worden deze doelen bereikt ? Hoe kom t u dat te weten ?  
 
Over de mate waarin doelen zijn bereikt doen vijf van de zestien platforms positieve 
uitspraken. Ze noemen concrete projecten, melden dat ingediende plannen worden 
uitgevoerd of geven aan dat er sprake is van goede contacten met burgers. Zes platforms 
hebben de vraag over de realisatie van doelen niet concreet kunnen beantwoorden.  Eén 
platform brengt naar voren dat het met kleinere projecten goed gaat , maar dat grote 
projecten moeizaam van de grond komen.  Drie platforms vinden dat ze nog te kort 
bestaan om over realisatie van doelen uitspraken te doen. Eén platform is  over de 
doelrealisatie uitgesproken kritisch (we voelen ons bezig gehouden door de gemeente).  
 
Het valt op dat geen van de platforms een indruk geeft van de mate waarin de 
leefbaarheid en de veiligheid is toegenomen.  
 
Informatie over de mate van doelrealisatie krijgen de platforms in de meeste gevallen uit 
de contacten die ze hebben met inwoners en met de gemeente. Een enkele maal wordt 
een enquête als informatiebron genoemd. Eén platform meldt dat de gemeente “tussen 
neus en lippen”  aangaf, dat een belangrijk project niet doorging. 
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4. Hoe komt uw platform  tot concrete plannen ? Hoe  komt u aan wensen, vragen, 

gespreksonderwerpen, onderwerpen of thema’s ?  
 
 
In de volgende tabel is aangegeven via welke bronnen de platforms tot concrete plannen 
komen.  
 
Hoe komt u aan wensen etc.  ?  Aantal malen 

genoemd 
Inventarisatie van klachten en wensen (bij 
oprichting)  

 
9 

Enquêtes 8 
Spreekuren/ gespreksavonden 8 
Persoonlijke contacten 6 
Nieuwsbrief 5 
Telefoon, e mail, meldingsformulier 3 
Opname ter plaatse 2 
 
 
Eén platform meldde een slechts een gering aantal reacties of signalen binnen kwam. 
Een ander platform noemde een responspercentage van 35 op een enquête.  
 
Nadat wensen etc. zijn geïnventariseerd vindt nadere uitwerking plaats  in werkgroepen. 
De plannen die hieruit resulteren gaan via het platform naar de stuurgroep. Deze 
werkwijze wordt door een aantal platforms specifiek genoemd. Aangenomen mag worden 
dat andere groepen op een vergelijkbare manier te werk gaan.  
 
5. Beschikt u over voldoende middelen (bijvoorbeeld  financiële en personele  

middelen) uw doelen te kunnen te realiseren ?  
 
Bij acht platforms zijn geen problemen naar voren gekomen op het gebied van financiële 
middelen. Zes platforms brengen naar voren dat er onvoldoende financiële middelen zin 
voor het realiseren van grotere projecten. 
 
 Eveneens acht platforms ervaren geen personele problemen. Bij zes platforms is het 
teruglopen van het aantal leden een probleem, dan wel het aanvullen van het verloop, 
dan wel het krijgen van voldoende jeugdige leden. Tweemaal wordt gewag gemaakt van 
“tegenwerking” van de gemeente bij het aanvullen van een platform.   
 
 
Eén maal wordt de gemeente “log” genoemd. De personele ondersteuning door de 
gemeente wordt één maal “prima” genoemd en éénmaal onvoldoende deskundig en 
ontoereikend in uren.   
 
 
6. In 2002 is een gedeelte van de budgetten voor de  platforms niet besteed ? Hoe 

zat het met de budget uitputting in uw wijk? ( vrag en eventuele overschotten of 
tekorten svp toe te lichten)  

 
Een aantal platforms noemt de lange voorbereidingstijd van projecten als oorzaak van 
het niet uitputten van budgetten.  Ook het op het laatste moment niet doorgaan van een 
project wordt genoemd. Bij één platform bleef geld over omdat kosten van achterstallig 
onderhoud verhaald konden worden op de gemeente. Een ander platform wijst op zijn 
grootte (kleine platforms hebben relatief gezien meer te besteden en houden dus ook 
eerder iets over) 
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Uit het geheel van de reacties ontstaat het beeld dat de beschikbare gelden inmiddels 
volledig zijn bestemd, maar dat betekent niet dat in gelijke mate sprake zal zijn van 
uitputting van budgetten. Bij een aantal platforms leeft de wens  om spaarpotjes te 
vormen voor grotere projecten. 
 
 
7. Hoe probeert  u voor elkaar te krijgen, dat doel en en plannen van uw platform 

voldoende zijn afgestemd op de wensen van inwoners ? Hoe goed is deze 
afstemming op dit moment ?  Kent u de wensen van de  inwoners?  

 
Eén platform zegt gedecideerd de wensen van de inwoners niet te kennen. Alle andere 
platforms geven aan met diverse middelen de wensen van de inwoners te inventariseren. 
Vier daarvan spreken uit goed tot redelijk goed op de hoogte te zijn van wat er leeft. De 
middelen die het meeste worden gebruikt zijn: 
 
• Enquêtes en brieven aan bewoners 
• Nieuwsbrieven met daaraan gekoppeld meldingsformulieren 
• Inloopavonden of spreekuur 
• Persoonlijke contacten 
 
Eén platform zegt te streven naar een breed netwerk per straat/ plein. Een ander platform 
meldt dat brieven worden uitgezet, waarna huis aan huis wordt aangebeld bij degenen 
die niet reageren.  
 
8. Hoe communiceert u met wijkbewoners die niet act ief zijn in het platform ? 

Welke communicatiemiddelen zet u in ? Welke knelpun ten ziet u hier ? zijn er 
wensen t.a.v de communicatie ? 

 
Eén platform zegt niet actief te zijn naar de achterban. Eén ander platform noemt als 
knelpunt in de communicatie dat geprobeerd wordt persoonlijke problemen tot algemene 
problemen te maken. Ook  het uitzetten van een enquête wordt één keer als knelpunt 
genoemd.  
 
De teneur van de reacties op deze vraag is in het algemeen positief. Er worden geen 
grote problemen ervaren.  Naast de communicatiemiddelen die al zijn genoemd bij de 
vragen 4 en 7 worden hier ook de plaatselijke krant en web sites genoemd. Een aantal 
platforms  heeft een web - site of wil er een maken. Eén platform geeft aan niet veel 
reacties te krijgen op zijn site, maar meldt tegelijkertijd problemen te hebben met het 
actueel houden ervan.  
 
Vier platforms hebben de wens uitgesproken dat de gemeente via zijn 
communicatiekanalen meer aandacht vraagt voor de platforms. In dat verband is ook de 
web - site van de gemeente genoemd, met daarbij de vraag een link te leggen naar de 
sites van de platforms. 
 
9. Wat zijn in uw ogen de belangrijkste  resultaten  van uw platform gedurende de 

afgelopen twee jaar ?  
 
De meeste platforms noemen in reactie op deze vraag een aantal concrete projecten. 
Soms wordt daar een kanttekening bij gemaakt die het succes relativeert. Zo wordt door 
één platform opgemerkt dat plannen vertraging oplopen door capaciteitsproblemen bij de 
gemeente, wat een gevoel oproept van roeien tegen de stroom in, vechten tegen de 
bierkaai.  Eén ander platform geeft aan dat er meer dan twee jaar nodig is geweest om 
een project af te ronden, overigens onder de toevoeging dat er wel “groei” zit in de 
contacten met de gemeente.  
Slechts één platform meldt niet zo veel bereikt te hebben.  
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De diversiteit in de genoemde projecten is vrij groot. Het meest genoemd worden 
projecten die zijn gericht op verkeersmaatregelen. Eveneens veelgenoemd worden 
parkeervoorzieningen en maatregelen voor speeltuintjes, speeltoestellen en dergelijke.  
 
Eén platform noemt als belangrijks succes de verbetering van de contacten met de 
gemeenten, die voorheen slecht waren. De kwaliteit van het contact met de gemeente 
wordt ook door een ander platform een succes genoemd. Tenslotte noemt één platform 
de verworven eigen positie als het belangrijkste succes.  
 
 
 

 
10. Zijn deze resultaten in uw ogen een evenwichtig e afspiegeling van de 

verschillende onderdelen van uw werkterrein, zoals:  veiligheid, leefbaarheid, 
woongenot en participatie ? Waar liggen eventuele a ccenten en wat vindt u 
daarvan?  

 
 
Zeven platforms vinden dat sprake is van een evenwichtige afspiegeling. Vier platforms 
wijzen erop dat de termen leefbaarheid, veiligheid en woongenot in elkaar overlopen en 
zijn in feite dezelfde mening toegedaan. Eén platform onderstreept het belang van álle 
maatregelen, of ze nu met leefbaarheid of met veiligheid te maken hebben.  Slechts 
éénmaal wordt expliciet gewezen op toegenomen participatie. Als er accenten werden 
genoemd, dan lagen die bij verkeer  (vier maal), dan wel  bij veiligheid, leefbaarheid, 
leefklimaat of prettig wonen in de wijk (alle éénmaal genoemd).  
 
Eén platform legde het accent op veiligheid (buurtpreventie), maar moest uit reacties op 
een enquête de conclusie trekken dat dar niet zo veel behoefte aan was (op 1250 brieven 
volgende slechts 30 reacties).  
 
 
 
11.  Wat is in uw ogen de kwaliteit van het overleg  met de wijkbewoners ?  
 
Zes platforms zijn over het overleg met de wijkbewoners tevreden. Vier platforms geven 
aan dat zij hun overleg met de bewoners onvoldoende vinden. Andere  platforms vinden 
dat het overleg beter moet of melden dat er op dit moment weinig overleg is.   
 
Eén platform geeft aan dat contacten met inwoners vaak gepaard gaan met emoties. Een 
ander platform ervaart tevredenheid bij succes, maar ervaart ook dat burgers successen 
snel vergeten. Verder is er nog melding van gemaakt  dat bij burgers de verwachting leeft 
dat hij via het platform sneller aan zijn trekken komt bij de gemeente.  
 
 
12.  Hoe tevreden denkt u dat wijkbewoners zijn ove r het functioneren van uw 

platform ? Kunt u dat uitdrukken in een 5-puntsscha al, waarbij 5 = zeer tevreden 
en 1= zeer ontevreden ?  

 
 
In onderstaande tabel zijn de reacties op deze vraag weergegeven.  
 
            

Vermoede tevredenheid van wijkbewoners  
1 2 3 4 5 

 3 9 3 1 
   
 
Vergelijking van deze waardering met de gemiddelde waardering die uit de telefonische 
enquête naar voren komt leert dat de meningen van onze gesprekspartners van de 
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platforms gemiddeld vrijwel exact gelijk zijn aan die van de inwoners van Lingewaard.  
Tevens blijkt dat alle drie de drie platforms die de waardering van de inwoners lager dan 
gemiddeld taxeren van de inwoners zelf een hogere waardering krijgen. Voor de vier 
platforms die de waardering door de inwoner hoger taxeren dan gemiddeld geldt dat deze 
van de inwoners zelf een lagere waardering krijgen.   
 
 
 
13. Wat is in uw ogen de kwaliteit van het overleg met in de verschillende gremia. 

Geef een score op een vijfpuntsschaal,  waarbij 5 =  zeer goed en 1= zeer slecht. 
Geef voorbeelden en verklaringen  bij scores 2 en l ager respectievelijk en 4 en 
hoger.  

 
 
 
In de volgende tabel is per platform aangegeven hoe vaak de desbetreffende score werd 
toegekend. Tevens is een gemiddelde opgenomen.  
 
 

Kwaliteit van overleg in/ met *  
 5 4 3 2 1 Gemiddeld 
Platform  6 7 3 - - 4,2 
stuurgroep 2 3 9 1 1 3,2 
Werkgroepen  8 4 3 1 - 4,2 
politie 7 8 1 - - 4,4 

* 
 Enkele malen zijn scores genoemd van bijvoorbeeld 3,5. Deze scores zijn naar 
beneden    afgerond. Voor de stuurgroep is éénmaal geen waardering genoemd met 
de aantekening dat geen nuttig effect werd ervaren. Voor deze waardering is een 1 
ingevuld. Eén platform gaf alle groepen een 3, met de aantekening dat zijn korte 
bestaan daarbij een belangrijke overweging vormde.  

 
Over het geheel genomen blijkt het overleg gemiddeld tot positief gewaardeerd te 
worden. De stuurgroep soort relatief gezien het laagste, de politie het hoogste.  
 
Bij hoge en lage scores is toelichting gevraagd. De volgende positieve toelichting is 
gegeven: 
 
• Bij platform kun je altijd je boodschap kwijt; 
• Overleg in werkgroepen is open, werkgroepleden hebben hart voor de zaak, 

iedereen in de werkgroepen is fanatiek bezig en bij teleurstelling is men van de 
kaart; 

• Iedere deelnemer in de stuurgroep krijgt voldoende tijd om zijn zaken naar voren te 
brengen, alle reacties in de werkgroep worden goed onderbouwd; 

• De gebiedsagent is zeer open, is bijna altijd aanwezig op vergaderingen, houdt zich 
aan afspraken, is altijd paraat.  

 
 
De volgende kritische opmerkingen zijn gemaakt:  
 
• Een aantal leden van de werkgroep is afgetreden in verband met frustratie over de 

aanpak van de gemeente; 
• Overleg in stuurgroep mist diepgang, lijkt vaak op een veiling, geen overleg in 

stuurgroep, in stuurgroep soms tegenstelling tussen wijken, geen visie in 
stuurgroep, de visie van het begin is hetzelfde gebleven, planvoorstellen worden in 
stuurgroep niet goed besproken, denktankfunctie van stuurgroep komt niet uit de 
verf.  
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14. Wat is in uw ogen de kwaliteit van de samenwerk ing met de volgende 

betrokkenen. Geef een score op een vijfpuntsschaal,   waarbij 5 = zeer goed en 
1= zeer slecht. Geef voorbeelden en verklaringen  b ij scores 2 en lager 
respectievelijk en 4 en hoger.  

 
 
De waardering van de kwaliteit van de samenwerking tussen het platform en de diverse 
betrokkenen is weergegeven in de volgende tabel.  
 
 

 
samenwerking  tussen ons 
en   

Niet van 
toepassing 

Waardering *  

  5 4 3 2 1 Gem. 

Portefeuillehouder 2 2 8 4   3,9 

Beleidsmedewerker 2 3 7 2 2  3,8 
Procesbegeleiders   8 7  1  4,4 
Administratieve ondersteuners  9 6 1   4,5 
Medewerkers afdeling Welzijn 
en Onderwijs 

 
7 

 
 

 
2 

 
4 

 
2 

 
1 

 
2,8 

Medewerkers afdeling 
Ruimtelijk Beheer 

  
2 

 
6 

 
6 

 
2 

  
3,5 

Medewerkers afdeling 
Ruimtelijke ontwikkeling 

 
7 

 
 

 
1 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2,3 

Andere platforms 3 5 4 3 1  4,0 
 

* Een enkele maal is een score genoemd van bijvoorbeeld 3,5. In die gevallen is naar 
beneden afgerond. Ook enkele malen zijn binnen één categorie verschillende scores 
gegeven. In die gevallen is een gemiddelde ingevuld. “Niet van toepassing” is ingevuld in 
gevallen waarin nog geen samenwerking is geweest, bijvoorbeeld door het nog korte 
bestaan van het platform. 
 
 
De waardering van de samenwerking met de portefeuillehouder is in het algemeen 
positief. Eén platform prijst uitdrukkelijk zijn enthousiasme. Drie platforms plaatsen de 
kanttekening, dat meer wordt beloofd dan kan worden waargemaakt, dan wel dat in 
reactie op verzoeken te gemakkelijk wordt toegegeven. 
 
De waardering voor de beleidsmedewerker is eveneens positief. Enkele malen wordt 
gewag gemaakt van een wat afstandelijke opstelling.  
 
Op een enkele uitzondering na zijn alle platforms positief tot zeer positief over zowel de 
procesbegeleiders als de administratieve ondersteuners (kun je altijd bellen, altijd bereid 
te ondersteunen, optimale inzet, snel en effectief werkend).  
.  
 
 De laagste waardering krijgen de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling. 
Bij vijf platforms zijn klachten over te late inschakeling en onvoldoende betrokken 
worden. Eén platform spreek van een eigen koninkrijkje. Eén ander platform maakt 
melding van toenemende betrokkenheid.  Opvallend bij deze afdeling is het relatief hoge  
aantal malen “niet van toepassing” 
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Ook de afdeling Onderwijs en Welzijn scoort relatief laag. Deze afdeling kent eveneens 
een groot aantal scores “niet van toepassing”.  Enkele platforms maken kritische 
opmerkingen over respectievelijk onoverzichtelijkheid in het jeugdbeleid en het niet op de 
hoogte zijn van de mogelijkheden in de wijk c.q van wat speelt bij andere afdelingen 
binnen de gemeente.  
 
De afdeling Ruimtelijk beheer scoort een ruime voldoende, maar de spreiding in de 
waardering is tamelijk groot. De waardering van het werk van deze afdeling blijkt  
persoonsgebonden te zijn. Een enkele maal wordt de bereikbaarheid van deze afdeling 
slecht genoemd.  
 
 
  
15. Wat zijn op het gebied van de platforms volgens  u meest opvallende sterke of 

zwakke punten in :  
• Het beleid van de gemeente (de doelen en hoe de gem eente die probeert te 

realiseren) 
• De feitelijke activiteiten van de gemeente  (wat u de gemeente feitelijk met 

u en voor u doet ) 
 
 

Wat betreft het beleid vinden vijf platforms het idee van de platforms op zich zelf sterk. 
Eén daarvan wijst in dit verband op de idealistische kant van het wijkgericht denken. 
Verder zijn als sterke kanten van het beleid genoemd: de wijze waarop platforms worden 
gestart en de wijze waarop de platforms, soms tegen de stroom in, hoog worden 
gehouden.  
 
Vier platforms vinden dat beleid ontbreekt of in ieder geval niet duidelijk wordt 
uitgedragen. Eén van deze platforms wijst erop dat er geen vooruitgang zit in het denken 
over de platforms. Als zwak punten wordt verder genoemd, dat de platforms niet leven in 
de gemeentelijke organisatie ( “sommige ambtenaren weten wellicht niet  wat  B en W 
voorstaat met de platforms”) . Verder worden als zwakke punten genoemd: platforms 
doen werk, dat eigenlijk door de gemeente gedaan had moeten worden, na de start wordt 
te weinig gedaan om de platforms optimaal te laten functioneren, de raad lijkt de 
platforms als concurrent te zien.  
 
Wat betreft de uitvoering van beleid worden de volgende sterke punten genoemd:  
 
• Er wordt beter geluisterd naar burgers. 
• Korte lijnen. 
• De gemeente doet moeite om de kennis binnen de platforms te verbreden. 
• De samenstelling van het Handboek Wijkplatforms. 
• De gemeente ondersteunt  de platforms goed (3 maal ). 
• Het is zichtbaar dat er iets gebeurt.  
 
 
Er is tevens een groot aantal zwakke punten in de uitvoering genoemd.  De belangrijkste 
hebben betrekking op het functioneren van de ambtelijke organisatie. Acht platforms 
maken daar kritische opmerkingen over. Samengevat komen die erop neer dat de 
ambtelijke organisatie,het management inbegrepen,  in de ogen van deze platforms niet 
voldoende op de hoogte is, dan wel onvoldoende meewerkt, afspraken niet nakomt, 
onvoldoende is ingesteld op de platforms, de platforms onvoldoende serieus neemt. Eén 
van deze platforms stelde dat het merendeel van de ambtenaren onwetend is over de 
platforms, één ander platform wees  erop, dat beloftes vaak niet worden nagekomen, 
waardoor de emoties onder burgers soms hoog oplopen.   
 
Van de overige kan de volgende samenvatting kan daarvan worden gegeven: 
• Meer toezeggingen dan kan worden waargemaakt 
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• Het ontbreken van een juridische status van het platform 
• Teveel bureaucratische rompslomp als gevolg van 8 stappen plan 
• Gebrekkige communicatie (2 maal)  
• Achterstand in de uitvoering (2 maal) 
• Onvoldoende bezetting (2 maal) 
• Te weinig ondersteuning bij uitvoering van plannen 
• Het is niet mogelijk om ene lange termijn plan te maken 
 

 
 

16. Is er sprake van hardnekkige knelpunten? Zo ja,  waar zitten in uw ogen de 
oorzaken ?  

 
 
Zes platforms zeggen expliciet geen hardnekkige knelpunten te zien. Twee van deze 
platforms zijn opgericht in de periode 2002-2003, de  andere vier in de periode 1999-
2000.  
 
De platforms die wel hardnekkige knelpunten noemen, wijzen vooral op de ambtelijke 
organisatie. Genoemd wordt: 
• Gebrekkige communicatie (3 maal) 
• Niet reageren op brieven en e- mails (2 maal) 
• Onwetendheid/ onvoldoende betrokkenheid, ook bij management (5 maal) 
• Te weinig capaciteit, stelselmatige vertraging bij uitvoering van plannen (3 maal) 
 
Andere als hardnekkig bestempelde knelpunten betreffen: 
• De juridische status van de platforms 
• Het ontbreken van financiële mogelijkheden voor een langere termijn ( 2 maal) 
• De neiging van de gemeente om een gevoel van onveiligheid te “dempen” met 

behulp van cijfers 
• De toepassing van de 8 stappen methode bij kleine projecten 
• Het ontbreken van inhoudelijk steun vanuit procesbegeleiding 
 
 
 
 
 
 



 22

 
 
 
 
Bijlage 2  Resultaten 2002-2003  
 
Resultaten (wijk)platforms 2002 en 2003 
 
Naast het opstellen van werkplannen, worden er door de (wijk)platforms ook met 
regelmaat informatieavonden voor bewoners georganiseerd of worden veelvuldig 
enquêtes uitgezet binnen de wijk. 
Tenslotte vormt de signalering van knelpunten vanuit de wijk het startschot tot onderzoek 
en zal het draagvlak bij de bewoners het uiteindelijke groene licht moeten geven tot 
uitvoering van opgestelde werkplannen. 
Om u enig idee en inzicht  te geven van hetgeen de (wijk)platforms zowel dit jaar als 
afgelopen jaar hebben gerealiseerd en ondernomen, is onderstaande opsomming van 
uitgevoerde werkplannen opgesteld. 
  
Huissen 
Uitgevoerde werkplannen in 2002 en 2003 

- Terugdringen overlast door jeugd door plaatsing van 2 grote stenen bloembakken 
in de achterpaden      

       van de straten Zolder en Schoof. 
- Wijzigen verkeersdrempel van Kleefplein/Bredestraat  als hersteloperatie van de 

oorspronkelijke aanleg. 
- Aanschaf plantenbakken met aanvullende subsidie van woningstichting 

“Lingewaard wonen” ter hoogte van Biezen 57/67. 
- Plaatsing van een lichtmast bij pad Jozefschool ter verbetering van het sociale 

onveiligheidsgevoel. 
- Beleidsplan speelplaatsen waaronder revitalisering van diverse speeltoestellen 

en op speelplaatsen in Holthuisen ter hoogte van de locatie Holthuizerdreef 106 
en aan de achterkant van het Reigersbos passend binnen het concept.  

- Plaatsing van schommel en duikelrek op de speelplaats aan de Wilhelminastraat 
passend binnen 
het concept beleidsplan ‘Speelplaatsen Lingewaard 2002-2005’. 

- Op grond van een opgesteld verlichtingsplan ter bevordering van de 
verkeersveiligheid en het wegnemen van de sociale onveiligheid zijn met akkoord 
wijkbewoners 3 lichtmasten verplaatst 
aan de Beemd/Dullert en zijn 9 lichtmasten bijgeplaatst aan de 
Dullert/Bessenmaat/Uivernest en 
Schaapsdam en Endepoel. 

- Uitbreiding van het voetpad met ca. 20 meter bij de rotonde Bredestraat,om de 
veiligheid van de voetgangers te vergroten en het gebruik van de rijbaan tegen te 
gaan. 

- Opdrachtverstrekking aan Goudappel Coffeng t.b.v. project parkeren en 
verkeerscirculatie kom Huissen. 

- Plaatsing van een tafeltennistafel in het speeltuintje Rietbaan/Winterdijk. 
- Plaatsing van extra verlichting in de bocht Winterdijk en aan de Rietbaan en 

herstelwerkzaamheden van 2 lantaarnpalen aan de Rietbaan. 
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- Aanbrengen van schaarhekken als verkeersremmende maatregel tussen 
Winterdijk en parkeerplaats 

- Plaatsen van 4 prullenbakken en 5 bielzenbanken op diverse speelplaatsen aan 
de Hofmeesterij, 
achterkant Marschalstraat, en o.a. Kampstuk-Doormanstraat. 

- Verplaatsing van lantaarnpaal op de Praam ter voorkoming van schade aan 
voertuigen en tevens 
ter voorkoming van wildparkeren. 

- Vervanging van de oude bielzen zitbanken voor nieuwe exemplaren bij de 
rolschaatsbaan achter de Landouwen. 

- Plaatsing van een lantaarnpaal ter vermindering van gevoelens van onveiligheid 
van bewoners en bezoekers Zilverkamp aan pad naar bushalte op het Hoogland. 

- Vervanging van verrotte borderpalen rolschaatsbaan in park achter Landouwen. 
 

- Plaatsen van een zitbank aan het wandelpad tussen Heirweg en Wagenweg ter 
verbetering van de leefomgeving en als rustplaats voor ouderen tussen winkels 
en woning. 

- Vervanging van de verrotte borderpalen ter hoogte van de Paalsteen nr. 9.                         
- Vervanging van de bestaande zitbank aan de Perenbongerd ten behoeve van de 

bewoners en bezoekers van de Zilverkamp. 
- Plaatsing van een tafeltennistafel in de wijk ’t Kempke. 
- Aanbrengen van verkeersremmende maatregelen op de Vicariestraat om de 

verkeersoverlast in deze straat te beperken. 
 
Bemmel  
Uitgevoerde werkplannen in 2002 en 2003 

       Opwaardering van diverse speelplekken in de wijk ’t Hoog door de plaatsing van 
2   tafeltennistafels, 3 evenwichtsbalken, de verplaatsing van 1 wipkip, de 
plaatsing van banken en prullenbakken  
 (inclusief de benodigde bestrating) en de plaatsing van verbodsbordjes om de 
overlast van  

       hondenpoep in speeltuintjes tegen te gaan. 
- Realiseren veilige verbinding Ponylaan/Cuperstraat door het bestaande pad te 

verleggen en extra verlichting te plaatsen.  
- Overlast hondenpoep en loslopende honden in het grote park van de wijk ’t Hoog 

verminderen door de inrichting van een gedeelte van dit park als 
hondenspeelweide. 

- Realisatie van een trottoir langs de Oostervelden, van de Dorpsstraat tot de Dr. 
B. Bastiaansestraat om de veiligheid van de gebruikers te vergroten. 

 
Gendt 
Uitgevoerde werkplannen in 2002 en 2003   

- Verkeerscirculatie verbeteren door vernieuwing straatnaamborden en 
verplaatsing borden 
“doodlopende weg” in de wijk de Lootakkers. 

- Het plaatsen van een nieuw hekwerk en het herstellen van het bestaande 
hekwerk; zodat het niet  
meer mogelijk is vanuit de Kommerdijk het terrein van met name het zwembad te 
betreden; waarbij overmatig parkeren van voertuigen in de berm van de 
Kommerdijk wordt voorkomen en de officiële 
ingang naar het sportpark Walburgen wordt gestimuleerd. 
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- Het plaatsen van een hekwerk achter de woningen aan de Nijmeegsestraat, 
tegen het terrein van het sportpark, om overlast van “ongewenste personen” 
tegen te gaan evenals zwerfvuil en vandalisme en gevoelens van onveiligheid bij 
aanwonende aan de Nijmeegsestraat te verminderen   
vanaf de Kommerdijk tot ingang Walburgen. 

      -     Het wegnemen van een enge plek bij de parkeerplaatsen aan de Wieken in een 
haakse     

             onoverzichtelijke bocht door de plaatsing van een lantaarnpaal. 
- Plaatsing bloembak ter verfraaiing van een pleintje aan de Berkhof. 
- Inrichting van een speelveldje nabij de Dijkstraat/Essenpasstraat op voordracht 

van de aanwonende. 
- Vergroting van parkeerplaatsen ter hoogte van de Gildestraat 27 tot en met 33. 
- Het aanbrengen van verkeersvoorzieningen op de Raalt met als doel 

vrachtverkeer en de snelheid van motorvoertuigen terug te dringen. 
- Plaatsen van een fietssluis op de Gildestraat/Schoutstraat ten behoeve van de 

veiligheid. 
- Aanbrengen hekwerk en beukenhaagjes aan de parkeerplaatsen 

Eikhof/Wilgenhof om kinderen de doorgang tussen de geparkeerde auto’s naar 
de speelplek te belemmeren, om beschadiging van auto’s te voorkomen en om 
de parkeerplaatsen een groener aanzicht te geven. 

- Verplaatsing lichtmast en plaatsing prullenbak ter verbetering van het speelveld 
nabij de parkeerplaats Eikhof. 

- Plaatsing afvalbak aan de Berkhof. 
- Plaatsing 2 lantaarnpalen aan de Groenestraat ten behoeve van de verkeers- en 

sociale veiligheid. 
- Verbetering uitstraling pleintje Eikhof door plaatsing van speeltoestellen. 
- Vergroten van de veiligheid van voetgangers aan de Dorpstraat en Julianastraat 

door via plaatsing van paaltjes wildparkeren op de stoepen te voorkomen. 
- Doorstroming verkeer Poelwijklaan verbeteren door de instelling van een 

eenzijdig parkeerverbod aan de Poelwijklaan en het creëren van 10 nieuwe 
parkeerplaatsen in de Europalaan. 

- Realiseren van een speelplaats aan de Peperbus. 
- Bescherming van passerende fietsers en geparkeerde auto’s door het 

aanbrengen van een doel en ballenvangnet op de speelplek nabij de 
parkeerplaats Eikhof. 

- Herinrichting van speelveldje rondom de Burgemeester van de Meulenlaan door 
vervanging van het plantsoen in gazon en het plaatsen van een goal en 
ballenvangnet. 

- Verbetering van de oversteekplaats voet- en fietspad Langstraat ter hoogte van 
de Lootakkersestraat door middel van verbreding van het fietspad, aanpassing 
van de groenvoorziening, plaatsing bebording en markering en door aanpassing 
van de inritconstructie aan de Lootakkersestraat. 

- Aanleggen van een speelplaats aan De Wieken. 
- Realisatie van een erfgebied in de wijk De Dries. Hiervoor ontving het platform 

het predikaat ‘Kern met pit’.  
- Herinrichting Schoolstraat met als doel de parkeermogelijkheden en de 

bereikbaarheid te verbeteren. In aanvulling hierop is ook de aanwezige speeltuin 
en groenvoorziening heringericht. 
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Overige kernen 
Uitgevoerde werkplannen in 2002 en 2003 

- Aanbrengen van nutsvoorzieningen aan het evenemententerrein aan de Van 
Heekstraat in Doornenburg ten behoeve van diverse evenementen aldaar 
(vakantieweek Stikido, burgrun, avondvierdaagse, kasteeltocht, evenementen 
scouting en dergelijke). 

- Inrichting van een grasveld aan de Homoetstraat in Doornenburg als speelplek. 
- Herinrichting van de afgekeurde speeltuin en het vervangen van de afgekeurde 

speeltoestellen 
in de speeltuin aan de van Heekstraat in Doornenburg. 

- Het aanpassen van diverse drempels rond het dorpsplein St. 
Maartenstraat/Kerkstraat. 

 
 
Overige acties/deelname platforms gemeente Lingewaa rd      
      -      Jaarlijkse zwerfvuilactie op de Zilverkamp in Huissen met medewerking van 

bewoners. 
- Zwerfvuilactie voor geheel Gendt met medewerking van bewoners en 

basisscholen. 
- Zwerfvuilactie in de Klompenerwaard. 
- Participatie in onderzoek laagfrequent geluid in Gendt. 
- Aanpassingen in het plan Altena te Huissen door overleg platform – gemeente 

naar aanleiding van verontruste bewoners (ondermeer aanplant sloot aan de 
Beatrixstraat, aanpassing bruggen). 

- Er is op initiatief van een platform een plan van aanpak opgesteld gericht op het 
parkeerregime en de verkeerscirculatie in het centrum van Huissen. 

- Overleg met politie/afd.welzijn/jeugd & jongerenwerk inzake overlast en opvang 
jeugd in met name de Zilverkamp in Huissen. 

- Pilot hondenpoepproject. 
- Maandelijks inloopspreekuur diverse platforms t.b.v. eigen wijkbewoners. 
- Deelname klankbordgroep “structuurvisie plus”. 
- Overleg met de CdK de heer Kamminga resulterend in toewijzing provinciaal 

verkeersambtenaar t.b.v. de lingewaardse platforms en overleg inzake het 
ambulancespreidingsplan. 

- Platformoverstijgende samenwerking Gendt/Doornenburg/Haalderen en Angeren 
in de actie ambulancespreidingsplan. 

- Deelname diverse werkgroepen:  
                                                - realiseren handboek integraal Veiligheidsbeleid. 
                                                - optimaliseren werkafspraken tussen deelnemende 

partners I.V.B. 
                                                - bevorderen betrokkenheid van het gemeentelijke   

ambtenarencorps t.a.v. het integraal 
Veiligheidsbeleid. 

- Individuele opleiding met afgifte getuigschrift “probleemgericht werken”. 
- Deelname cursus “politie voor burgers”. 
- Deelname integrale werkgroep “dijkenproblematiek”. 
- Platforminitiatief werkgroep opschaling Gendtse platforms. 
- Op verzoek directie: aanleveren van ervaringen gemeentelijke dienstverlening. 
- Participatie inrichting verblijfgebieden “duurzaam veilig”. 
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- Het door ieder (wijk)platform met regelmaat uitbrengen van een nieuwsbrief aan 
hun bewoners en het (door)ontwikkelen van een eigen website  
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Rekenkamercommissie Lingewaard Samenvatting 

 

I

Samenvatting 

Dit rapport behandelt de resultaten van een onderzoek onder burgers naar het 
functioneren van de wijkplatforms van de gemeente Lingewaard. Het onderzoek bestond 
uit een telefonische enquête onder 1.100 burgers van de gemeente Lingewaard. 
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek worden hieronder opgesomd. 

Bekendheid 
Ongeveer driekwart van de inwoners van de gemeente Lingewaard heeft wel eens iets 
gehoord, gezien of gelezen over het platform bij hen in de buurt. De burgers worden 
voornamelijk geïnformeerd door de nieuwsbrief van het platform. 

Belang en waardering 
Bijna alle burgers in de gemeente Lingewaard vinden het belangrijk dat er een 
wijkplatform is. De platforms worden gewaardeerd met rapportcijfers variërend van een 
6,1 tot een 7,2. Ongeveer een zesde van de inwoners van Lingewaard is van mening dat 
door de wijkplatforms de leefbaarheid en veiligheid is verbeterd. 

Betrokkenheid 
Een kleine minderheid van de inwoners van de gemeente Lingewaard heeft wel eens 
geholpen bij één van de projecten van de platforms. Bijna een derde geeft aan wel mee 
te willen helpen.  

Toekomst wijkplatforms 
De platforms moeten worden voorgezet, aldus negen op de tien inwoners van 
Lingewaard. Belangrijkste verbeterpunt is communicatie naar de burgers. De platforms 
moeten zich vooral richten op (het verbeteren van de) veiligheid.  
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

Het gemeentebestuur van de gemeente Lingewaard is van mening dat bewoners meer 
invloed moeten krijgen op hun eigen leefomgeving. Vandaar dat in deze gemeente een 
reeks wijkplatforms is opgezet. Het streven is de hele gemeente Lingewaard 
platformdekkend te maken. De gemeentelijke Rekenkamercommissie vraagt zich af in 
hoeverre deze wijkplatforms functioneren. Daarom is aan I&O Research gevraagd 
onderzoek te doen naar het functioneren van de 16 wijkplatforms in de gemeente. Zijn de 
burgers bekend met het fenomeen wijkplatform, hoe beoordelen zij het platform en hoe 
betrokken zijn zij bij de platforms?  

1.2 Onderzoeksvraag 

Kernvraag van het onderzoek is: 
‘Hoe functioneren de 16 wijkraden in de gemeente Lingewaard in de ogen van de burgers 
in de wijk?’ 
Deze vraag valt nader te specificeren in de bekendheid, waardering, belang en 
betrokkenheid bij het wijkplatform. 

1.3 Aanpak 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen is een vragenlijst opgesteld die 
telefonisch is afgenomen bij 1.100 inwoners van de gemeente Lingewaard. De respons 
bedraagt 82%. Bijlage 1 geeft de responsverantwoording weer. Het veldwerk heeft 
plaatsgevonden in de periode van 20 oktober tot en met 11 november 2003. Waar 
mogelijk worden de resultaten uitgesplitst naar plaats of platform. In verband met het 
beperkt aantal enquêtes over Rondom-Gendt en Walburgen moeten de resultaten van 
deze twee platforms als indicatief en niet als representatief worden beschouwd. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 behandelt de vragen over de bekendheid met de platforms. Hoofdstuk 3 gaat 
in op het belang en de waardering van de platforms in de ogen van de burgers van de 
gemeente Lingewaard. Aansluitend gaat hoofdstuk 4 over de betrokkenheid bij de 
platforms. Hoofdstuk 5 behandelt de toekomst van de platforms. De belangrijkste 
resultaten van dit onderzoek zijn aan het begin van dit rapport vermeld. 
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2 Bekendheid wijkplatforms 

Driekwart inwoners hoort wel eens iets over platfor m in de buurt 
Aan de inwoners van Lingewaard is in de eerste plaats gevraagd of ze wel eens iets 
gehoord, gezien of gelezen hebben over het wijkplatform bij hen in de buurt. Ruim 
driekwart (76 procent) van de inwoners geeft aan wel eens iets gehoord, gezien of 
gelezen te hebben. Bijna een kwart (23 procent) van de inwoners heeft (nog) niet iets 
gehoord over het platform bij hen in de buurt. 
Jongeren (tot 30 jaar) hebben minder vaak van het platform bij hen in de buurt gehoord 
(56 procent). 

Figuur 2.1 
Hebt u wel eens iets gehoord/gelezen/gezien over het platform bij u in de buurt? 
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Figuur 2.2 laat zien dat met name de inwoners van Gendt wel eens iets gehoord of 
gelezen hebben over het platform in de buurt. In Angeren en Haalderen heeft tussen de 
60 en 70 procent wel eens iets van het platform gehoord of gezien. 

Figuur 2.2 
Hebt u wel eens iets gehoord/gelezen/gezien over het wijkplatform bij u in de buurt? (naar woonplaats) 
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Burgers horen of zien wat van platform door nieuwsb rief 
Aan de burgers van Lingewaard, die hebben aangegeven wel eens iets te horen of te 
zien over het wijkplatform bij hen in buurt, is gevraagd hoe zij informatie over het platform 
ontvangen. Ruim tweederde (69 procent) geeft aan via de nieuwsbrief van het platform te 
worden geïnformeerd. Bijna een derde (30 procent) noemt de krant als bron van 
informatie over het wijkplatform. Het informele kanaal (via buren en kennissen) wordt 
door 13 procent van de respondenten genoemd.  

Figuur 2.3 
Op welke manier hoort of ziet u wel eens iets over het wijkplatform? 
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Figuur 2.4 laat zien dat de burgers die vallen onder de wijkplatforms ’t Hoogste Belang, 
Molenwijk-Dries en De Lootakkers vaker iets via de nieuwsbrief van hun platform horen 
of zien dan de andere platforms. Van de inwoners van Haalderen en Angeren hoort of 
ziet minder dan de helft iets via de nieuwsbrief van het platform. 

Figuur 2.4 
Percentage dat iets hoort of ziet via de nieuwsbrief, per platform. 
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3. Belang en waardering wijkplatforms 

Belang platform hoog 
Nagenoeg alle inwoners van Lingewaard vinden het (zeer) belangrijk dat er een 
wijkplatform is, waarbij bewoners, gemeente en politie proberen veiligheid en 
leefbaarheid te vergroten. Met uitzondering van Rondom Gendt geeft meer dan 90 
procent van de burgers aan de aanwezigheid van een platform (zeer) belangrijk te 
vinden. Overigens geeft nog steeds meer dan 80 procent van de burgers die vallen onder 
platform Rondom Gendt aan dat een platform belangrijk is. 

Figuur 3.1 
In hoeverre vindt u het belangrijk dat er een wijkplatform is, waarbij bewoners, gemeente en politie proberen 
veiligheid en leefbaarheid te vergroten? (naar wijkplatform) (percentage (zeer) belangrijk) 
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Waardering platforms ruim voldoende 
De waardering van de platforms bestaat uit verschillende aspecten. Zo is de inwoners 
van de gemeente Lingewaard gevraagd hun waardering voor het platform bij hen in de 
buurt te geven door een rapportcijfer te vragen voor een zevental aspecten.  
 
 
 
De aspecten waarover een oordeel is gevraagd zijn: 
• de resultaten die het platform bereikt; 

• de projecten die ze doen; 

• de uitvoering van de projecten; 

• het luisteren naar de burgers; 

• het communiceren over de projecten; 

• de samenwerking tussen burgers, politie en gemeente; 
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• de toegankelijkheid van het platform voor burgers. 
 

Tabel 3.1 
Waardering platform per aspect 
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t Hoogste Belang 7,3 7,1 7,2 7,1 7,1 6,9 7,4 7,2 

Molenwijk-Dries 7,2 7,6 7,1 7,1 6,8 6,8 7,4 7,1 

De Lootakkers 6,6 7,1 6,8 7,3 7,0 6,8 7,2 7,0 

Vleumingen-Centrum 6,9 7,2 6,9 7,0 6,9 6,5 7,1 6,9 

Platform Doornenburg 6,9 7,1 6,7 7,0 6,8 6,6 7,0 6,9 

Huissen-centrum 6,3 6,6 6,7 6,9 6,7 6,7 7,0 6,7 

Huissen-west 6,5 6,9 6,6 6,7 6,6 6,5 7,2 6,7 

Zilverkamp-Zuid 6,4 7,1 6,7 6,6 6,5 6,5 7,0 6,7 

Platform Haalderen 6,1 7,1 6,6 6,6 6,1 6,3 7,0 6,5 

Rondom Gendt 5,8 7,2 6,2 6,4 6,6 6,3 7,3 6,5 

Zand Binnen Buiten 6,5 6,9 6,6 6,3 6,1 6,4 6,7 6,5 

Zilverkamp-Holthuysen 6,4 6,6 6,2 6,3 6,0 6,3 6,7 6,4 

Platform Angeren 5,9 6,9 6,0 6,4 6,2 6,3 6,7 6,3 

Walburgen 6,7 6,8 6,6 6,2 5,8 5,6 6,5 6,3 

Bemmel West 5,5 6,5 6,3 5,9 5,9 6,6 6,4 6,2 

Bemmel Centrum 5,9 6,4 6,1 5,8 6,0 6,3 6,5 6,1 

Lingewaard 6,5 6,9 6,6 6,6 6,4 6,5 6,9 6,6 

 
Tabel 3.1 geeft de rapportcijfers weer die voor de verschillende aspecten per platform zijn 
gegeven.  
 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de zeven aspecten gezamenlijk is het gemiddelde 
rapportcijfer voor het platform, weergegeven in de laatste kolom. Opmerkelijk is dat de 
rapportcijfers zowel per aspect, maar ook per platform niet erg verschillen. De 
verschillende aspecten worden gemiddeld met een voldoende tot ruim voldoende 
gewaardeerd (van een 6,4 voor communicatie over de projecten tot een 6,9 voor de 
toegankelijkheid van de platforms voor burgers). Daarnaast krijgen 13 van de 16 
onderscheiden platforms een gemiddeld rapportcijfer tussen de zes en de zeven. De 
Lootakkers, Molenwijk-Dries en ’t Hoogste Belang krijgen een gemiddeld rapportcijfer 
boven de zeven. Tot slot valt op dat voor geen enkel aspect en voor geen enkel platform 
een onvoldoende wordt gegeven. Overigens geven vrouwen gemiddeld een iets hoger 
cijfer dan mannen (één of tweetiende punt hoger). 
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Leefbaarheid en veiligheid beperkt verbeterd 
Hierboven is al gebleken dat de inwoners van Lingewaard het belangrijk vinden dat er 
een platform is dat probeert veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Als vervolg op deze 
vraag is de burgers de vraag voorgelegd in hoeverre die leefbaarheid en veiligheid door 
het werk van het wijkplatform reeds is verbeterd. 
Een zesde van de inwoners van de gemeente Lingewaard geeft aan dat de leefbaarheid 
en veiligheid (zeer) veel is verbeterd door de projecten van de wijkplatforms. Bijna een 
derde (29 procent) geeft aan dat door de projecten van de platforms de leefbaarheid en 
veiligheid (zeer) weinig is verbeterd. Een zesde is van mening dat de platforms geen 
bijdrage hebben geleverd aan een meer leefbare en veiliger buurt. Ruim een vijfde weet 
niet in hoeverre het platform hier aan een bijdrage heeft geleverd.  
De burgers die vallen onder platform Molenwijk-Dries, en in mindere mate De Lootakkers, 
zijn vaker van mening dat het platform de leefbaarheid en veiligheid veel heeft verbeterd. 
De inwoners van de gemeente Lingewaard die onder platform Walburgen, Angeren of 
Bemmel Centrum vallen, zijn nauwelijks van mening dat de projecten van hun platform 
hebben geleid tot een meer leefbare en veilige buurt. 

Tabel 3.2 
Is de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt door het platform verbeterd? (%) 

  (zeer) veel gemiddeld (zeer) weinig niet weet niet 

Platform Angeren 7 17 34 24 19 

t Hoogste Belang 33 21 21 9 17 

Bemmel Centrum 7 9 38 25 22 

Bemmel West 13 6 21 15 45 

Platform Doornenburg 17 16 31 17 19 

Rondom Gendt 13 6 31 38 13 

Molenwijk-Dries 42 28 14 5 12 

Walburgen  6 19 31 25 19 

De Lootakkers 34 22 25 6 13 

Vleumingen-Centrum 22 12 37 12 18 

Platform Haalderen 11 9 34 26 20 

Zand Binnen Buiten 13 20 33 20 15 

Zilverkamp-Zuid 22 20 31 9 18 

Zilverkamp-Holthuysen 18 21 33 11 18 

Huissen-centrum 15 10 24 12 39 

Huissen-west 21 25 21 9 25 

Lingewaard  17 16 29 16 22 
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4. Betrokkenheid bij de platforms 

Burgers hebben nauwelijks geholpen bij een van de p rojecten 
Om een beeld te kunnen geven van de betrokkenheid bij de wijkplatforms in Lingewaard, 
is gevraagd of men wel eens heeft geholpen bij projecten en of men in de toekomst 
bereid is dit te doen.  
Figuur 4.1 laat zien dat 94 procent van de respondenten aangeeft dat ze niet geholpen 
hebben bij één van de projecten van het wijkplatform. Zo’n zes procent van de burgers 
geeft aan wel eens te hebben geholpen. Per platform zijn er slechts beperkte verschillen 
in de deelname aan projecten. Positieve uitzondering hierop zijn de platforms Molenwijk-
Dries en Zilverkamp-Zuid. Respectievelijk 11 en 16 procent van de burgers die onder 
deze platforms vallen, geven aan wel eens te hebben geholpen bij één van de projecten. 
Van de jongere respondenten (tot 30 jaar) geeft niemand aan wel eens te hebben 
geholpen bij de projecten van het platform. Mannen geven iets vaker dat ze geholpen 
hebben dan vrouwen (7 vs. 5 procent). 

Figuur 4.1 
Hebt u zelf wel eens geholpen bij een van de projecten van het platform? 
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Helft (misschien) bereid mee te werken aan projecte n 
Aan de respondenten is gevraagd of men bereid is te helpen bij één van de projecten. 
Bijna een derde (29 procent) beantwoord deze vraag met ‘ja’. Een zesde wil misschien 
helpen bij één van de projecten. Ruim de helft (53 procent) geeft aan niet te willen helpen 
bij de projecten van de wijkplatforms.  
Met name burgers in de leeftijdscategorie 30-49 jaar zijn bereid mee te werken aan de 
projecten (38 procent). Bijna tweederde van de ouderen (50 jaar en ouder) geeft aan niet 
te willen meewerken. Overigens geven mannen vaker aan dat ze bereid zijn te helpen 
dan vrouwen (34 versus 26 procent). 
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Figuur 4.2 

Bent u bereid te helpen bij één van de projecten? 
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Figuur 4.3 laat zien dat de bereidwilligheid om mee te helpen bij één van de projecten per 
platform verschilt. Bijna de helft van de burgers die vallen onder de platforms Walburgen, 
Rondom Gendt en De Lootakkers zijn bereid mee te helpen bij één van de projecten van 
het platform. Dit geldt voor minder dan een kwart van de burgers die vallen onder de 
platforms Zilverkamp-Zuid, Haalderen, Vleumingen- Centrum en Angeren. 

Figuur 4.3 
Bent u bereid te helpen bij één van de projecten? (naar platform, percentage ‘ja’) 
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5. Toekomst wijkplatforms 

Wijkplatforms moeten worden voortgezet 
Ruim negen op de tien inwoners van Lingewaard is van mening dat de platforms in de 
toekomst moeten worden voortgezet. 

Figuur 5.1 
Moeten de wijkplatforms in de gemeente Lingewaard in de toekomst worden voortgezet? 
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Communicatie naar burgers belangrijk verbeterpunt 
De respondenten is gevraagd wat er aan het platform verbeterd moet worden. Hierbij kon 
alleen het belangrijkste verbeterpunt worden genoemd. Naast communicatie naar 
burgers worden vooral overige verbeterpunten genoemd. De genoemde verbeterpunten 
onder ‘overig’ zijn erg divers; van ‘meer inspraak voor burgers’, ‘gemeente moet beter 
luisteren naar het platform’ tot ‘meer beslissingsbevoegdheden voor de platforms’. 
Ongeveer de helft van de respondenten kan geen verbeterpunt noemen. Andere 
verbeterpunten, zoals meer of andere projecten, worden niet genoemd. In Doornenburg 
vindt 14 procent dat er niets hoeft te worden verbeterd aan het platform, tegenover zeven 
procent voor Lingewaard als gemeente. 
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Tabel 5.1 
Belangrijkst verbeterpunt, naar woonplaats. 
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communicatie naar burgers 15 20 11 12 18 20 18 

meer projecten 0 0 1 0 0 0 0 

andere projecten 0 0 0 1 0 0 0 

sneller tot resultaten komen 4 3 4 3 2 2 3 

beter toegankelijk voor burgers 3 1 0 4 0 3 2 

meer bekendheid 3 3 1 2 4 1 2 

overig 19 19 18 22 18 23 21 

helemaal niets 3 4 14 8 6 9 7 

weet niet 55 50 51 49 51 42 48 

 

Veiligheid belangrijkste thema 
De burgers van Lingewaard is gevraagd op welke thema’s de platforms zich moeten 
richten. Men kon hier meerdere antwoorden geven. Veiligheid is het meest genoemde 
thema waarop de platforms zich moeten richten. Ook verkeer wordt relatief vaak 
genoemd. Onder overig wordt erg vaak ‘leefbaarheid’ in zijn algemeen genoemd.  

Figuur 5.2 
Op welk thema moet het platform zich richten? 
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Aan de respondenten die meerdere thema’s hebben genoemd, is ook gevraagd welk 
thema het belangrijkste is. Ook hieruit blijkt dat veiligheid boven aan de agenda van de 
platforms dient te staan.  
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Bijlagen 
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1. Responsverantwoording 

Tabel 1 
Aantal enquêtes per plaats. 

plaats aantal % 

Angeren 75 6,8 

Bemmel 295 26,8 

Doornenburg 80 7,3 

Gendt 186 16,9 

Haalderen 49 4,5 

Huissen 416 37,8 

totaal 1.101 100,0 

 

Tabel 2 
Aantal enquêtes per platform. 

platform aantal % 

platform Angeren (Angeren) 75 6,9 

t Hoogste Belang (Bemmel) 62 5,6 

Bemmel Centrum (Bemmel) 90 8,2 

Bemmel West (Bemmel) 68 6,2 

Platform Doornenburg  80 7,3 

Rondom Gendt (Gendt) 16 1,5 

Molenwijk-Dries (Gendt) 43 3,9 

Walburgen (Gendt) 16 1,5 

De Lootakkers (Gendt) 33 3,0 

Vleumingen-Centrum (Gendt) 52 4,7 

Platform Haalderen (Haalderen) 49 4,5 

Zand Binnen Buiten (Huissen) 89 8,1 

Zilverkamp-Zuid (Huissen) 85 7,7 

Zilverkamp-Holthuysen (Huissen) 60 5,4 

Huissen-centrum (Huissen) 42 3,8 

Huissen-west (Huissen) 53 4,8 

onbekend 187 17,0 

totaal 1.101 100 

 



Rekenkamercommissie Lingewaard Toekomst wijkplatforms 

 13

Tabel 3 
Aantal enquêtes naar leeftijd. 

leeftijd aantal % 

16-24 42 3,8 

25-34 160 14,5 

35-44 230 20,9 

45-54 253 23,0 

55-64 182 16,5 

65-74 156 14,2 

75 eo 78 7,1 

totaal 1.101 100,0 

 

Tabel 4 
Aantal enquêtes naar geslacht. 

geslacht  aantal % 

man 473 43,0 

vrouw 628 57,0 

totaal 1.101 100,0 
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2. Vragenlijst 

1 Hebt u wel eens iets gehoord/gezien/gelezen over he t wijkplatform bij u in de buurt?  
ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � ja  
 � nee Ga naar vraag 5 
 � weet niet Ga naar vraag 5 
 
2 Onder welk platform va lt u?  

ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � Platform Angeren (Angeren)  
 � 't Hoogste Belang (Bemmel)  
 � Bemmel Centrum (Bemmel)  
 � Bemmel West (Bemmel)  
 � Platform Doornenburg (Doornenburg)  
 � Rondom Gendt (Gendt)  
 � Molenwijk-Dries (Gendt)  
 � Walburgen (Gendt)  
 � De Lootakkers (Gendt)  
 � Vleumingen-Centrum (Gendt)  
 � Platform Haalderen (Haalderen)  
 � Zand Binnen Buiten (Huissen)  
 � Zilverkamp-Zuid (Huissen)  
 � Zilverkamp-Holthuysen (Huissen)  
 � Huissen-centrum (Huissen)  
 � Huissen-west (Huissen)  
 � weet niet  
 
3 Op welke manier hoort of ziet u wel eens iets over het wijkplatform?  

MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK 

 � krant  
 � nieuwsbrief  
 � via buren/kennissen  
 � door middel van de projecten van het platform   
 � respondent is lid van het platform  
 � overig, nl.  
 � weet niet  
 
 
4 Hebt u zelf wel eens geholpen bij een van de projec ten van het platform?  

ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � ja  
 � nee  
 � weet niet  
 
5 In hoeverre vindt u het belangrijk dat er een wijkp latform is, waarbij be woners, gemeente en 

politie proberen veiligheid en leefbaarheid in de w ijk te verbeteren?  
ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � zeer belangrijk  
 � belangrijk  
 � neutraal  
 � onbelangrijk  
 � zeer onbelangrijk  
 � weet niet  
 
6 Kunt u bij de volgende aspecten m et een rapportcijfer aangeven hoe u het wijkplatfor m bij u in 

de buurt waardeert. 

(Enq: 0= geen mening 1=zeer slecht, 10=zeer goed). 

SELECTEER EEN ANTWOORD IN ELKE RIJ 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 de resultaten die het platform bereikt � � � � � � � � � � � 
 de projecten die ze doen � � � � � � � � � � � 
 de uitvoering van de projecten � � � � � � � � � � � 
 het luisteren naar de burgers � � � � � � � � � � � 
 het communiceren over de projecten � � � � � � � � � � � 
 de samenwerking tussen burgers, politie en gemeente � � � � � � � � � � � 
 de toegankelijkheid van het platform voor burgers � � � � � � � � � � � 
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7 Op welke thema's moet het platform zich richten?  
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK 

 � groenvoorzieningen  
 � speelvoorzieningen  
 � verkeer  
 � veiligheid  
 � zwerfafval  
 � hondenpoep  
 � overig, nl.  
 � weet niet  
 
 
8 Welk thema vindt u het belangrijkste?  

ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � groenvoorzieningen  
 � speelvoorzieningen  
 � verkeer  
 � veiligheid  
 � zwerfafval  
 � hondenpoep  
 � overig, nl.  
 � weet niet  
 
9 In welke mate is de leefbaarheid en veiligheid in u w buurt verbeterd door het platform?  

ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � zeer veel  
 � veel  
 � gemiddeld  
 � weinig  
 � zeer weinig  
 � weet niet  
 
10 Moeten de wijkplatforms  in de gemeente Lingewaard in de toekomst worden voo rtgezet?  

ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � ja  
 � nee  
 � weet niet  
 
11 Als u een ding zou mogen verbeteren aan het platfor m, wat zou dat dan zijn?  

ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � communicatie naar burgers  
 � meer projecten  
 � andere projecten  
 � sneller tot resultaten komen  
 � beter toegankelijk voor burgers  
 � overig, nl.  
 � weet niet  
 
12 Zou u bereid zijn te helpen bij een van de projecte n?  

ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK 

 � ja  
 � nee  
 � misschien  
 � weet niet  
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