
Ondernemende burgers in Buurtnetwerk: 

het daadwerkelijk overdragen van taken van gemeente naar burgers 

 

 

1. overdragen van gemeentelijke taken bij openbare ruimte, 
zorg  en veiligheid  

2. bewoners nemen de besluiten 

3. resultaten: bewoners geven Buurtnetwerk 7,4; 
Buurtnetwerk wordt vereniging en richt zich o.a. op 
welzijn en op openbare ruimte 

 



 

 

 

 

Innovatief 

In 2012 is in Rhoon-Noord (ca 2.500 inwoners) de ontwikkeling van een 

buurtonderneming / buurtnetwerk van start gegaan. Het is een zeer innovatief traject:  

- Buurtbewoners geven zelf richting aan de kwaliteiten in hun buurt (onder meer 

door eigen inzet) 

- Beheer van de openbare ruimte wordt aangestuurd door bewoners zelf. Bewoners 

gaan ook over veiligheid en kijken naar inzet bij zorg en welzijn 

- Beschikbare budgetten voor de buurt worden geheel door bewoners beheerd (en 

niet meer door de gemeente)5c0Ondernemingen werken in opdracht van 

buurtbewoners 

 

HARMSEN-PROCESMANAGEMENT heeft dit ontwikkelproces begeleid voor bewoners, 
ondernemingen en gemeente (o.a. voor een andere taakinvulling van de gemeente). 

 

1. Overdragen van gemeentelijke taken 

Stapsgewijs krijgen bewoners meer verantwoordelijkheden: 

 Bewoners bepalen voor de openbare ruimte welke werkzaamheden worden 

uitgevoerd, de inzet van aannemer / buitendienst en stellen zelf de financiële 

prioriteiten. De gemeente let op ‘heel en veilig’ in de buurt. 

 Bij zorg en welzijn geven bewoners onder andere aan werkzoekenden uit de 

eigen wijk te willen inzetten in o.a. de openbare ruimte; de gemeente wil dit 

faciliteren. 

 Bij de veiligheid (‘Buurtpreventie’) letten bewoners zelf op de veiligheid in de 

buurt en benaderen zo nodig de politie. De hinder en overlast is sterk verminderd 

in de loop van een paar jaar. En bewoners zijn meer betrokken in de eigen buurt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Bewoners nemen de besluiten 

Om de sturing te verankeren, is een organisatievorm – het Buurtnetwerk – nodig, 

waarbij bewoners de lead hebben in de verbetering van de leefbaarheid in hun wijk. 

Bewoners bedenken en ontwikkelen deze organisatievorm zelf. 

De Buurttafel speelt hierin een belangrijke rol. Aan deze tafel besluiten álle bewoners 

over alle acties in de eigen wijk én over de inzet van het beschikbare geld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er straat-ambassadeurs: bewoners die met diverse omwonenden uit een 
groepje straten nadenken en meebeslissen over hun directe leefomgeving.  

Door het Buurtnetwerk Rhoon-Noord veranderen de rollen voor bewoners, 
ondernemingen en gemeente: 

 Bewoners komen meer in een leidende rol: zij bepalen hoe en wat er kan 
gebeuren. Ook voeren zij zelf werkzaamheden uit. 

 Betrokken ondernemingen (o.a. groen-aannemer) moeten afspraken maken 
met bewoners en aan hen verantwoording afleggen. Het lokaal onderwijs 
doet mee (ruimtes ter beschikking stellen) en leerlingen werken mee in de 
buurt. 

 De gemeente krijgt een meer faciliterende rol om bewoners de ruimte te 
geven in hun buurt. Tevens brengt de gemeente gericht en op aanvraag 
deskundigheid in waarvan bewoners gebruik kunnen maken.  
 



 

 

 

 

 
3. Resultaten: meer tevreden burgers 
 

De resultaten zijn: 
 

 Het Buurtnetwerk Rhoon-Noord krijgt van de bewoners een 7,4.  

 Bewoners zijn meer tevreden over de kwaliteit van de openbare ruimte.   

 Steeds meer mensen vinden het leven in Rhoon-Noord erop vooruit gaat. 37% 

van de bewoners vindt de wijk beter worden; dat is 8% meer dan een jaar 

geleden.  

 Een aanzienlijk deel van de bewoners (18%) wil mee doen met het 

Buurtnetwerk.   

 Het Buurtnetwerk ontwikkelt zich door tot een vereniging met activiteiten in 

de openbare ruimte en op het gebied van welzijn   


