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Inleiding

In de beleidsnotitie kernenbeleid gemeente Súdwest Fryslân is het volgende over stads-, dorps- en
wijkvisies geschreven.

Ten aanzien van de sociale leefbaarheid wil de gemeente in elke stad, dorp of wijk een vitale, sterke en
solidaire samenleving realiseren. Om meer inzicht te krijgen in de leefbaarheid in de steden, dorpen en
wijken stimuleert de gemeente de besturen van de stads-, dorps- en wijkbelangen om een wijkvisie op
te stellen. Daarbij is het de bedoeling dat de visie een plan wordt van, voor en gemaakt door de stad,
dorp of wijk zelf. In zo’n visie kunnen onderwerpen zoals: de aanwezigheid en het onderhoud van de
woningen, voorzieningen, veiligheid en de kwaliteit van het milieu en de openbare ruimten worden
opgenomen. Het Team Dorpen- en Wijkencoördinatie (DWK) zal hierbij ondersteunend en faciliterend
optreden. Hierbij dient aandacht te zijn voor de integraliteit van de visie en samenwerking met andere
partners. Op inhoud kan het bestuur worden ondersteund door Doarpswurk voor zover het de dorpen
betreft. In de wijken van Sneek en Bolsward zal worden onderzocht op welke wijze inhoudelijke
ondersteuning kan plaatsvinden. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe de wijkverenigingen hierbij
betrokken en ondersteund kunnen worden.

In Hoofdstuk 1. wordt uitgelegd wat een stads-, dorps- of wijkvisie is, wat je in een visie kunt zetten,
hoe je het maken van een visie kunt aanpakken en hoe je een visie kunt uitvoeren.
In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke route de vastgestelde stads-, dorps- of wijkvisies binnen de
gemeente maakt en hoe men daarmee omgaat.
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1. Handleiding stads-, dorps- of wijkvisie

1.1 Wat is een stads-, dorps,- of wijkvisie
Een stads-, dorps- of wijkvisie is een plan van, voor en door de stad, dorp of wijk voor de middellange
termijn. Alle wensen en ideeën vanuit de steden, dorpen, en wijken worden op papier gezet. Alle
bewoners worden uitgenodigd om hieraan mee te werken. Het doel van een stads-, dorps- of wijkvisie is
de gemeente en andere partners meer inzicht te geven in de wensen en ideeën uit de gemeenschap.
Bovendien verstevigt het maken van een visie de band tussen het bestuur van stads-, dorps- en
wijkbelang en de bewoners. Dit alles om de leefbaarheid op peil te houden en mogelijk te verbeteren.

1.2 Wat zet je er in
Kort samengevat is een stads-, dorps- of wijkvisie het wensenlijstje van de bewoners van die stad, dorp
of wijk. Het wensenlijstje moet wel onderbouwd worden. Deze onderbouwing kan ook later bij een
uitvoeringsplan worden gedaan. Bij het opstellen van de visie moet goed naar de fysieke en sociale
leefbaarheid worden gekeken. Alleen oog voor groen (openbaar groen) en grijs (straten, wegen en
pleinen) is niet voldoende. Onderwerpen die deel uit kunnen maken van een stads-, dorps- of wijkvisie
zijn: verkeer, veiligheid, overlast, woningen, woonomgeving, vrijwilligerswerk, verenigingsleven,
voorzieningen, contacten, etc.

In bijlage I is een mogelijke inhoudsopgave weergegeven.
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1.3 Hoe pak je het aan
Het bestuur van stads-, dorps- of wijkbelang kan zelf kiezen voor een manier waarop een visie wordt
samengesteld. In deze paragraaf beschrijven we de meest gebruikelijke manier van aanpak. Er zijn
echter meerdere manieren.

De keukentafelmethode
De standaard aanpak is de zogenaamde “keukentafelmethode”. Die methode heeft in veel dorpen reeds
geleid tot een dorpsvisie. De methode ziet er als volgt uit:

1. Voorbereidingsfase
Organisatie
•

Vooroverleg van stads-, dorps- of wijkbelang met Doarpswurk of een opbouworganisatie en de
gemeente.

•

Uitzetten stappenplan en overleggen en (eventueel) een subsidieaanvraag door stads-, dorps- of
wijkbelang

•

Een werkgroep vormen door stads-, dorps- of wijkbelang uit stad, dorp of wijk.

Inhoudelijk
•

Brainstormavond organiseren door en voor de werkgroep voor het bepalen van de thema ‘s,
voorbereiding instructieavond en keukentafelgesprekken.

•

Gesprekken inplannen met bewoners en eventueel een bewonersavond organiseren.

2. Inventarisatiefase
•

Werkgroepleden voeren keukentafelgesprekken met bewoners en/of groeperingen.

•

Concept-visie wordt met Doarpswurk of het opbouwwerk ontwikkeld en opgesteld.

•

Actiepunten vaststellen en prioriteiten aangeven.

3. Terugkoppelingsfase
•

Bewoners en de gemeente worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

•

Terugkoppeling van de concept-visie aan de bewoners en/of groeperingen.

•

Discussie, conclusies en vaststelling van de visie door de leden van stads-, dorps- of wijkbelang.

•

Eindredactie en opmaak van de visie.

4. Presentatie stads-, dorps- of wijkvisie
•

Aan stad, dorp of wijk.

•

Aan de gemeente en andere participanten/belanghebbenden.

Vanuit de gemeente zijn vakinhoudelijke disciplines beschikbaar om stads-, dorps- of wijkbelang bij het
opstellen van een visie te ondersteunen.

Vooropgesteld is dat het initiatief voor het opstellen van een visie en de wijze waarop dit
wordt opgepakt bij stads-, dorps- of wijkbelang ligt.
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1.4 Hoe voer je het uit?
Het bestuur van stads-, dorps- of wijkbelang kiest zelf voor de wijze van uitvoering. Belangrijk daarbij is
het maken van een planning en het aangeven van prioriteiten voor de gewenste voorzieningen of
activiteiten. De activiteiten of voorzieningen in de stads-, dorps- of wijkvisie moeten zijn opgenomen in
jaarplannen. In de eerste jaarschijf van de stads-, dorps- of wijkvisie wordt aangegeven welke gewenste
voorzieningen of activiteiten voor het komende jaar prioriteit krijgen.

De volgende onderverdeling is wenselijk:

1.

Kleinschalige activiteit of voorziening; bijv. een bankje, speeltoestel, eenvoudig
straatmeubilair, beschikbaar stellen van materialen.

2.

Grotere activiteit of voorziening; bijv. een wandelroute, herstel kerkenpad, aanlegsteiger.

Voor de uitvoering van deze activiteiten en voorzieningen kan de gemeente geld beschikbaar stellen.
Dat kan uit reguliere investerings- of onderhoudsbudgetten of uit het kernenfonds.
In de Beleidsregels Kernenfonds wordt beschreven hoe deze gelden kunnen worden aangevraagd.
Niet alles komt in aanmerking voor financiering uit het kernenfonds. Vaak zijn er ook andere
subsidie- en financieringsbronnen.

1.5 Wat doet het team Dorpen- en Wijkencoördinatie (DWK)
In de beleidsnotitie Kernenbeleid is aangegeven dat het team DWK ondersteuning kan geven en
faciliteiten kan regelen. Concreet betekent dit:
•

DWK treedt op als intermediair tussen stads-, dorps- en wijkbelang en de gemeentelijke
vakafdelingen bij het beschikbaar stellen van informatie en gegevens uit gemeentelijke
vakafdelingen en archieven. Dit kunnen zijn: demografische gegevens, gegevens uit structuuren bestemmingsplannen, historische gegevens, etc.

•

DWK treedt op als intermediair tussen stads-, dorps- en wijkbelang en gemeente voor de
financiële vertaling van de stads-, dorps- en wijkvisie in jaarplannen en opname van de
jaarplannen in de diverse budgetten (bijvoorbeeld het Investeringsplan) bij de gemeente.

•

DWK ondersteunt stads-, dorps- en wijkbelang bij het aanvragen van gemeentelijke subsidies en
bijdragen.
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2. Marsroute van een stads-, wijk- of dorpsvisie (hierna: visie)

Na ontvangst van de stads-, dorps- of wijkvisie door de gemeente, maakt de visie een aantal stappen
binnen het gemeentelijk apparaat. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven van deze stappen:

Stap 1.

Ontvangst van de visie
De visie wordt aangeboden aan de gemeente.

Stap 2.

Inventarisatie c.q. rubriceren van geuite wensen
Team Dorpen- en Wijkencoördinatie (DWK) inventariseert c.q. rubriceert de geuite
wensen.

Stap 3.

Uitzetten van de inventarisatie
Team DWK zet de geïnventariseerde wensen uit naar de vakafdelingen/teams.

Stap 4.

Toetsing van geïnventariseerde wensen aan gemeentelijk beleid
Deze toetsing zal hoofdzakelijk plaatsvinden binnen de teams:
- REO en/of LMO voor wat betreft de grotere beleidsmatige items
- Backoffice en andere vakteams voor wat betreft de meer vakinhoudelijke +
uitvoeringsgerichte items.

Deze toetsing moet duidelijkheid verschaffen of de betreffende wensen al dan niet
passend zijn binnen:

- geldende gemeentelijke beleidsvelden
- eventueel nieuw te ontwikkelen beleid

De toetsing moet integraal zijn en betreffende team(s) leveren een gemotiveerd
integrale standpunt in bij team DWK.

Stap 5.

Toetsresultaten uitzetten
DWK legt dit integrale standpunt voor aan B&W voor nader besluitvorming.
Afhankelijk van B&W-besluit:
* Bij niet-passendheid: Team DWK geeft aan stads-, dorps- of wijkbelang door dat de
niet-passende onderdelen niet meegenomen kunnen worden
in de gemeentelijke uitvoeringsprogramma onder vermelding
van de reden.
* Bij passendheid:

Team DWK geeft aan stads-, dorps- of wijkbelang door dat de
wel passende delen acceptabel zijn en meegenomen worden in
de gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s (en voor welk
jaar/welke jaren).
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Opnemen wel-passende onderdelen in uitvoeringsprogramma’s/planningen e.d.

Stap 6.

Team DWK zet de wel-passende onderdelen uit bij de betreffende vakteams w.o.
financiën om de onderdelen op te nemen in de hun planningen resp. daar dan geld bij te
zoeken en dit verder in de financiële plannen op te nemen. Vakteams geven aan Team
DWK door hoe één en ander in hun planning wordt opgenomen.

Doorgeven aan stads-, dorps- of wijkbelang van uitvoeringsprogramma van

Stap 7.

passende wensen
Team DWK geeft uitvoeringsplanning door aan betreffende stads-, dorps- of
wijkbelangen.

Note:
Hoe te handelen met masterplannen en structuurvisies in relatie tot visie?

Masterplan
Een Masterplan is vergelijkbaar met een stads-, dorps- of wijkvisie, alleen wordt een Masterplan door de gemeente
opgesteld en vastgesteld. Het is dus een gemeentelijk plan. Als de gemeente dit goed regisseert en hierbij bijv. een
klankbordgroep instelt waarin een stads-, dorps- of wijkbelang dan ook vertegenwoordigd is, zullen de meer fysieke
en ruimtelijke relevante wensen van de stad, dorp of wijk daarin worden meegenomen.
Een Masterplan gaat meestal minder in op items van sociaal-maatschappelijke aard. Daarom kan het voor een stad,
dorp of wijk zeker gewenst zijn om toch ook een stads-, dorps- of wijkvisie te hebben. Die keus is uiteraard aan de
betreffende stads, dorps of wijkbelang.

Structuurvisie
Dit is een gemeentelijke visie, vooral ingegeven door ruimtelijke ordening-aspecten, met de regie bij de gemeente.
Dit is dus een ruimtelijk planinstrument. Deze is ook inspraak-plichtig.
Ook bij het opstellen van een structuurvisie is het gewenst om de stads-, dorps- en wijkbelangen er in een vroegtijdig
stadium ook bij te betrekken. Ook hier is de keus aan stads-, dorps- of wijkbelang om hieraan al dan niet mee te
doen.

Conclusie
a)

De gemeente geeft er de voorkeur aan dat de visie door de stad, dorp of wijk zelf wordt ontwikkeld. Dit
is het meest geschikte instrument om hun wensen kenbaar te maken en gerealiseerd te krijgen voor
zover de gemeente daarbij betrokken is en dit kan faciliteren.

b)

Als de gemeente het toch nodig acht een masterplan of structuurvisie op te stellen, dan is het gewenst
dit te doen via een projectgroep en klankbordgroep (waarin o.a. stads-, dorps- of wijkbelang zitting
heeft en haar meer fysieke en ruimtelijk relevante wensen zoveel mogelijk kan inbrengen). Voor deze
wensen hoeft dan geen eigen stads- dorps- of wijkvisie meer te worden ontwikkeld. Voor de meer
sociaal-maatschappelijke items staat het een stads-, dorps- of wijkbelang uiteraard geheel vrij een
eigen visie te ontwikkelen.
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Bijlage I.

Stads-, dorps- of wijkvisie ……………

Inhoudsopgave
Samenvatting
De samenvatting is wenselijk als de visie een omvang heeft van tientallen pagina ‘s. De
samenvatting bestaat hooguit uit 1 à 2 pagina ‘s. De globaal geïnteresseerde lezer kan zich tot de
samenvatting beperken. Ook de pers kan gebruik maken van de samenvatting.

Inleiding
De inleiding geeft vaak aan:
- hoe de visie is opgesteld
- het doel van de visie
- een leeswijzer; wat staat waar?

Algemene informatie stad, dorp of wijk
- Historie
- Ligging, voorzieningen en bevolking in cijfers
- Evaluatie vorige visie

Inhoudelijk kunnen onderstaande onderwerpen aan de orde komen
- Wonen
- Werken
- Voorzieningen
- Verkeer en vervoer
- Veiligheid
- Leefbaarheid (fysiek en sociaal)
- Recreatie
- Milieu
- Cultuur
- Krimp
- Verenigingsleven (vrijwilligers en mantelzorgers)

Naast bovenstaande onderwerpen kan rekening worden gehouden met verschillende doelgroepen,
namelijk; jongeren, ouderen, alleenstaanden, alleenstaande ouders, ect.

De uitwerking van deze onderwerpen in een visie kan bestaan uit een korte omschrijving van de
huidige en de gewenste situatie per onderwerp. Vervolgens kan per onderwerp de acties die nodig
zijn om de gewenste situatie te bereiken worden omschreven.

Prioriteiten, Planning en Financiën
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