
Nieuwsbrief Wijk Vlakwater – December 2012 

 

Geachte / Beste buurt- en wijkbewoner, 

Als werkgroep 'WOP Vlakwater' hebben wij u recentelijk benaderd i.v.m. een hernieuwde enquête 

rondom het door ons ontwikkelde 'Visie / Uitvoeringsprogramma Vlakwater' (zie bijlage). U heeft in 

de terug ontvangen reacties aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden. Dit doen wij -nu 

voor de eerste keer- uiteraard graag. 

 

Inleiding 

Nu ruim een week geleden hebben wij alle bewoners van de wijk Vlakwater (inclusief de buurt 

Molenklef) met een 2e enquête benaderd, de redenen hiervoor hebben we in de begeleidende brief 

/ mail reeds aangegeven.  

Afgerond zijn zo'n 350 brieven / mails bezorgd. Hierop zijn tot nu toe 83 (bijna 25%) reacties terug 

gekomen. En hier zijn wij heel blij mee, zelfs een beetje trots op al zeggen we het zelf, want een zo 

hoge response haalt niet ieder(e) wijk / dorp! Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan. 

De resultaten van deze hernieuwde enquête zijn inmiddels ook binnen de Gemeente geaccepteerd, 

al is dit niet zonder slag of stoot gegaan.  

Dit plan ligt inmiddels ter goedkeuring bij B&W en nadat dit is gerealiseerd zal het aansluitend in 

februari 2013 in de Gemeenteraad worden behandeld. Na goedkeuring door de Raad zullen er 

tenslotte ook budgetten moeten worden vrijgemaakt om e.e.a. daadwerkelijk te  kunnen  realiseren. 

 

Uitslag enquête 

Niet iedereen heeft de enquête volledig dan wel conform bedoeling ingevuld. In veel gevallen kon dit 

m.b.v. mailwisselingen en telefoongesprekken alsnog worden opgelost.  Bij een eventuele volgende 

enquête zullen wij extra aandacht aan de formuleringen moeten schenken. 

1) Onderwerp nr. 4 (a+b+c) 'Verkeer & Veiligheid' (zie bijlage) heeft met een score van 80 -van de in 

totaal 235 uitgebrachte punten- maar liefst ruim 1/3 deel van het totaal aantal punten weten te 

scoren. Dit onderwerp (verdeeld over 3 deelgebieden) wordt door de Gemeente als één onderwerp 

gezien. Aangezien dit binnen onze wijk de hoogste prioriteit heeft komt het daarmee als eerste voor 

verdere uitwerking in aanmerking (zie zinsnede over B&W en Gemeenteraad hiervoor). 

2) Onderwerp nr. 1 is met 55 punten (bijna 1/4 deel) als goede 2e geëindigd. Dit houdt in dat de 

Gemeente hiermee in de toekomst in haar beleid (bv. uitbreidingsplannen) nadrukkelijk rekening 

dient te houden. Hoe dit uit zal pakken zal de toekomst leren. 

3) Onderwerp nr. 3 scoort met 30 punten (13%) als 3e in de ranking. Hiervoor geldt in principe 

hetzelfde zoals is vermeld onder '2'. 

Voor de overige onderwerpen en de daarbij behorende scores verwijzen wij u weer graag naar de 

bijlage. 



Onder 'Sociaal klimaat' zijn vanuit de wijk 2 nieuwe onderwerpen ingebracht (zie de punten 11 en 

12): aangezien deze van te voren niet waren opgenomen en daarmee voor u onbekend- kennen ze 

een lage puntenscore, maar zijn voor ons belangrijk genoeg om in de lijst op te nemen en in de nabije 

toekomst daadwerkelijk aandacht aan te gaan besteden. 

Meerdere bewoners hebben bij het terugzenden de gelegenheid aangegrepen opmerkingen te 

maken c.q. suggesties  (zie bv. vorige alinea)te doen. Zonder alle opmerkingen te rapporteren zijn de 

volgende ons inziens vermeldenswaard: 

- er wordt verschillend gedacht over het ontwikkelen van (meer) speelterreinen in de buurt 

- er wordt nadrukkelijk opgeroepen tot het stoppen met het storten van (groen)afval in bermen, 

bosschages en / of op braakliggende bouwkavels: we 'bevuilen' onze eigen mooie wijk zelf! 

 

Vraag over Molenklef 

In de enquête is o.a. ook de vraag opgenomen hoe de bewoners denken over de Molenklef: 'hoort 

deze buurt wel of niet bij de wijk Vlakwater'? 

Deze vraag komt m.n. voort uit een al lang bestaande 'vreemde situatie': volgens de Gemeente hoort 

de buurt Molenklef formeel bij Vlakwater, maar in de praktijk zijn ze aangesloten bij de wijk Noord-

West. 

Aan de uitslag kunnen overigens geen 'rechten' worden ontleend: de vraagstelling was alleen 

bedoeld als een eerste peiling! 

Van de 83 bewoners die hebben gereageerd wonen er 19 in Molenklef en 64 in 'de rest' van 

Vlakwater. 

Op de vraag of Molenklef in de toekomst ook in de praktijk bij Vlakwater zou moeten gaan behoren 

komen de volgende antwoorden: 

- de 19 bewoners van Molenklef gevende volgende reacties:                                  3 geen antwoord;             

0 geen mening;        12 Ja                 4 Nee               (resp.: 16% - 0% - 63% - 21%) 

- de 64 bewoners van 'de rest' van Vlakwater geven de volgende reacties:       9 geen antwoord;           

17 geen mening;          5 Ja               33 Nee               (resp.: 14% - 27% - 8% - 51%). 

 

Wat gaat de toekomst brengen? 

Nu we dit eerste project gelukkig als geslaagd kunnen beschouwen hebben we een duidelijk handvat 

(zo niet de 'bijbel' in handen) waar we de eerst komende tijd mee aan de slag kunnen, beter gezegd 

moeten en waar we de handen aan vol zullen hebben … 

Maar gelukkig kunnen en hoeven we dit als werkgroep niet alleen: er hebben zich 3 nieuwe 

kandidaten aangemeld als bestuurslid: hier gaan we medio januari mee in gesprek (eerste 

kennismakingsgesprekjes hebben al plaats gevonden). 

Daarnaast hebben zich maar liefst 37 mensen (45%!) te kennen gegeven bereid te zijn in de toekomst 

een bijdrage te willen leveren. In de loop van januari zullen wij deze mensen benaderen om duidelijk 



te krijgen waar de interesses en deskundigheden precies liggen en natuurlijk ook hoeveel tijd / 

capaciteit men in voorkomende gevallen beschikbaar denkt te hebben. Hoe we dit precies vorm gaan 

geven dat weten we nu nog niet, maar daarover krijgen de betreffende 'vrijwilligers' tijdig bericht.  

Als werkgroep hebben we de komende tijd in ieder geval behoefte aan: bv. mensen met een 

juridische achtergrond, kennis van ruimtelijke ordening, milieubeheer, verkeer, veiligheid, 

seniorenbeleid, (ambulante) zorg, buurthulp, secretariaatsfuncties, ervaring met de lagere overheid 

(hoe 'de hazen lopen' dan wel hoe wordt 'het spel gespeeld' binnen een Gemeente om succesvol te 

kunnen opereren), het bouwen van een website en het onderhouden daarvan om maar een paar 

dwarsstraten te noemen.  

Waarschijnlijk zal uiteindelijk niet iedereen worden gevraagd om vanuit die specifieke kennis 

daadwerkelijk in een werkgroep zitten te nemen, maar bv. wel om in voorkomende situaties zo nodig 

snel als 'backup' beschikbaar te zijn: om samen met ons zo nodig te sparren dan wel als 

materiedeskundige 'ingehuurd' te kunnen worden bij bepaalde gesprekken / voorkomende 

vraagstukken. We willen in dit kader graag een 'kaartenbak' opbouwen waar we in voorkomende 

gevallen gemakkelijk en snel uit kunnen putten. 

De werkgroep zelf zal de komende maanden nadenken bv. over onderlinge taakverdelingen, 

antwoord moeten krijgen op de vraag of we een informele werkgroep blijven of juist beter over 

kunnen gaan naar een officiële wijkraad met bijbehorende juridische status (waarschijnlijk vanwege 

het wel / niet recht hebben op subsidies). Ook overleg voeren met Gemeente en andere wijkraden 

om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Gelukkig heeft niet alles even grote haast, dus we kunnen e.e.a. weloverwogen 'rustig' oppakken, 

waarbij we uiteraard altijd rekening zullen moeten houden met actualiteiten.  

We zullen u over de nieuwe ontwikkelingen in het voorjaar van 2013 nader informeren. 

 

Tot slot: 

Wij sluiten af in de hoop op en vertrouwen in een heel vruchtbare samenwerking (nieuw elan!) 

binnen onze mooie wijk, maar bovenal door iedereen heel fijne / gezellige feestdagen en vooral een 

gezond 2013 toe te wensen! 

Met vriendelijke groeten, 

 

de leden van de werkgroep 

(Inge Adriaansens, Mieke Gloudemans, Bart Jacobs, Peter Houba en Hans Visscher) 


