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Wat is participatie? 

• Hebben van aandeel in iets 
• Deelnemen aan inrichten en beheren van de 

leefomgeving, met alle relevante partijen 
• Samenspel van o.a. fysieke en sociale   

aspecten in leefomgeving 



Waarom participatie? 

• Tijdgeest: 
– Mondiger publiek 
– Ervaringsdeskundigheid benutten 
– Velen voelen zich betrokken en vragen 
– Bezuinigingen nopen tot creativiteit mbt inzet van 

middelen 
– Sociale cohesie (Groen bind en verbindt) 
– draagvlak 



Drive’s en redenen 

• Maatwerk 
• Profijtbeginsel 

– Waardestijging Og (10-30 %) 
– Leuke contacten in de buurt 
– Gezelligheid (participatie is leuk) 
• Betere verhouding overheid en private partijen 

• Betere verhouding overheid en private partijen 
 
 
 



Uitgangspunt Collegeprogramma  
“Iedereen doet mee” 

Doelen 
 

•Kwaliteitsverbetering van de  wijken 
•Sociale cohesie 
•Veiligheidsbeleving 



De alphense visie op……. 

• Het proces 
• De leefomgeving 
• De burgers 
• De participatiedrive’s 



Het proces 

1. Formuleren probleem 
2. Indicatie participatieniveau 
3. Divergerende fase: out of the box 
4. Convergerende fase: toetsen en wegen 
5. Besluitvorming 
 

 
• Met alle relevante partijen 



Een creatief proces organiseren 



Participatienivau’s 

Meebeslissen 

Coproduceren 

Adviseren 

Raadplegen 

Informeren 

Zelforganisatie 

Actief 

meedoen 

    Deskundigheid 

Meningen peilen 

Ontvangen 

Burgers  gemeente 



Projectleiding 

Bewoners Welzijn 

Afdelingen 

 gemeente 

Verenigingen 

Instellingen 



Visie op de leefomgeving 

•Toekomstvisie Alphen  
Dorpse karakter 
Dorpsplein effect 
Participerende inwoners 
    

 
 





Visie op de Alphense participerende  
burger 

• Onderzoek naar de betrokkenheid 
• Aantal betrokkenen 
• Omvang activiteiten 
• Duurzame participatie kost tijd & geld 
• Vind wat bindt 



Stadspeiling  
 Betrokkenheid bij de stad 

– Medeverantwoordelijk voelen 87 % 
– Actief in buurt    32 % 
– Bereidheid tot inzet   32 %  
– Betrekken bij veranderingen  35 %  

 
•Sociale cohesie 

– Perceptie sociale kwaliteit  6,1 
– Hechting aan buurt   72 % 

  
•Veiligheid 

– Gevoel onveiligheid    17 %  



Stadspeiling 2010 

 Conclusies 
 

•Kansen voor participatie 
 

•Sociale kwaliteit neemt toe 
 



Actieve vrijwilligers 

• 2959 actieve stadbeheer 
vrijwilligers (4% Alphen) 

• 15 basisscholen 

• verdeling participatie: 
• 89% groen  
• 4% speelvoorzieningen  
• 4% schoon  
• 3% overig  
=5ha plantvakken 
• 440 Bloembakken 

Duurzame beheerparticipatie 

 
  



Groei betrokkenheid vrijwilligers 

• 1992: 100  
• 1995: 500 
• 2000: 1500 
• 2005: 2400 
• 2011: 2959 

 
Conclusie: na groei volgt consolidatie 



Deelname aan 
groenactiviteiten 
• Werkacties (115 stuks per jaar)  2000        
• Snoeicursus       100 
• Excursies          200 
• Jeugdbuurtbeheer        80 
•Tuinenkeuring 1 x per 2 jaar 

 



De begeleiding van participatie 

• 3 fte omgevingsvakmannen 
• 150.000 euro werkbudget 
• Excl. inzet 4 gebiedsbeheerders 
 



Vrijwilligers krijgen is 
een gunst 

Vrijwilligers behouden 
is een kunst 



Drive’s voor participatie 

• Eigen belang 
• Sociale problemen (bijv. eenzaamheid) 
• Meeliften op landelijke acties 

– Burendag 
– Zwerfafval plus 

• Educatie 
• Wijkrenovatie 
• Waardestijging onroerend goed 
• Graffitioverlast 
• Duurzaamheid 
• Vind wat bindt 

 



Eigen belang: we willen een hondenveld  



Aanleiding sociale problemen 



Nationale Burendag 



Zwerfafval plus 



Educatie: Leuk en ludiek 



Verzakking als aanleiding renovaties 



 Woningen gewild  



Preventieve aanpak graffiti 



Duurzaamheid: eetbaar Alphen 



Vind wat bindt 



Effecten van participatie 

• Verzorgde uitstraling 
• Aandacht eigen tuin 
• Pluskwaliteit 
• Betrokken bewoners 
• Sociale contacten 
• Veiligheidsgevoel (sociale controle) 

 



Verzorgde uitstraling (ook eigen  
tuin) 



Het verschil….. 



Pluskwaliteit 



Betrokken bewoners 



Sociale contacten 



Veiligheidsgevoel:sociale controle 



goede PR 

Enkele succesfactoren 

2-zijdige 
 participatieladder 



Bewonersparticipatie in 
Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn

Beslisboek  

stromenwijk 
Hoe organiseren we 
een creatief proces? 



Participatie in stappen 

• Bepaal participatieniveau en kaders 
• Keuze uit functies/gewenst gebruik 
• Ontwerp 
• Berekenen beheerlast voor participant 
• Samen  aanleggen 
• Samen beheren 
• … en genieten van mooie straat 

 



Participatiegids via het WEB 



Eigen straat via WEB 



Kiezen van functies 



Oriëntatie via WEB 



Bewoners maken plan 



Startbijeenkomst 



Rondgang door wijk 



Huisbezoek 



Werkgroep 



Meest gekozen functies 

• Geveltuin 
• Sport en spel 
• Ontmoeting 
• Sierbeplanting 
• Flexibele inrichting 



Geveltuin 



Sport en spel 



Ontmoeting 



Informele speelruimte 



Flexibele inrichting 



Relevante data 

• 325 eengezinswoningen 
• 124 deelnemende adressen (38%) 
• Kosten participatievoorzieningen € 62.640 
• 27 % duurder dan de basisinrichting Groen 
• 41 bloembakken 
• 55 bomen 
• 1050 m2 heesters 
• 7 plakstroken 
• Zitelementen, standaards, betonbakken 

 



Enthousiaste & betrokken bewoners 



En nu het beheer 



Participatie in het groen zorgt voor leven  
en beleven 


