
Evaluatie wijkavonden Hillegom 
 

Aanleiding en context 
 
In het coalitieakkoord van Hillegom staat de ambitie opgenomen om onder andere meer groen in de 
wijken en toekomstbestendig wonen te realiseren maar ook om bijvoorbeeld gevoelens van 
eenzaamheid tegen te gaan of gevoelens van onveiligheid te verminderen of weg te nemen. 
 
Deze ambitie is het uitgangspunt geweest voor het starten van de pilot “Samen werken aan heerlijk 
wonen in Hillegom”  geïnitieerd door het college en de raad om samen met inwoners het gesprek 
aan te gaan over hun wijk. 
 
Daarnaast zijn er samen met de raad ambities geformuleerd om burger – en overheidsparticipatie 
concreter vorm te gaan geven. Bovenstaande pilot ondersteund ook dit streven. Het ophalen van de 
door bewoners aangedragen informatie en afgegeven signalen zijn hierbij het uitgangspunt. 
 
De afgelopen periode hebben er twee verschillende wijkbijeenkomsten plaatsgevonden waar wij 
door middel van de deze evaluatie op terugkijken en reflecteren. 
 
 

Uitgangspunten en beoogd resultaat 
 
Doel van de pilot is door het in gesprek gaan met inwoners van de verschillende wijken van Hillegom 
er nog beter zicht komt op dat wat er speelt en wat de behoeften zijn. Door het actief ophalen van 
ervaringen van inwoners in enkele Hillegomse wijken kan het  toekomstige programma ‘Samen 
werken aan Heerlijk wonen in Hillegom’  beter vorm krijgen en worden de ambities zoals verwoord in 
het coalitieakkoord gesteund. 
  

De geformuleerde uitgangspunten voor de pilot:  

 Er wordt aan de voorkant een wijk uitgekozen en afgebakend  

 Om de bijeenkomst voor te bereiden wordt op voorhand in de organisatie geïnventariseerd 
welke onderwerpen er zouden kunnen spelen in deze wijk zowel in positieve zin als in 
verbeterende zin. Het college komt zo beslagen ten ijs wat betreft eventuele bekende 
lopende zaken. Inventarisatie vindt plaats in overleg met zowel interne als externe partijen. 

 Alle inwoners in de wijk worden per brief persoonlijk uitgenodigd om naar de bijeenkomst te 
komen 

 Om zo een zo groot mogelijke opkomst te bereiken en de juiste verwachting te scheppen 
wordt in de uitnodiging duidelijk aandacht besteed aan het karakter en de opzet van de 
bijeenkomst 

 De bijeenkomst wordt ingericht zoals de eerder gehouden bijeenkomst met de ondernemers 
van Hillegom. De ruimte is ingericht met een aantal ‘ronde tafels’ waar collegeleden rouleren 

 Het college gaat bij de bijeenkomsten actief in gesprek met wijkbewoners.  

 Kort na de bijeenkomst ontvangen de inwoners van de wijk een kort verslag van de 
bijeenkomst met een mogelijkheid tot reageren.  

 
 
 



Verloop pilot 
 
De pilot bestond uit twee wijkavonden waarin een ontmoeting van bestuurders en inwoners uit twee 
verschillende wijken plaatsvond.  
De 1e wijkavond vond plaats op 10 juli in de Basisschool De Leerwinkel in de wijk Meer en Dorp 3 
genoemd. 
In deze wijk zijn 470 uitnodigingen per post verspreidt. Uiteindelijk zijn er 50 inwoners op deze avond 
verschenen. Dit is een opkomst van 10% 
 
De 2e wijkavond vond plaats in het sportcentrum De Vosse aan de rand van de wijk Vossepolder. 
In deze wijk zijn 240 uitnodigingen per post verspreidt. Uiteindelijk zijn er 35 inwoners op deze avond 
verschenen. Hier was de opkomst 14%. 
 
Beide avonden zijn begeleid door de wijkregisseurs ondersteund door ambtenaren vanuit de diverse 
afdelingen ( buitenruimte, communicatie, S&P, ruimte) 
 
Beide avonden zijn gemoedelijk en open verlopen. 
Feedback vanuit de aanwezigen was: 
- Wat fijn dat jullie dit doen 
- Wat een gezellige avond. 
- Prettig dat jullie de tijd nemen om ons te informeren. 
- Leuk dat ik andere buurtbewoners ontmoet 
- Fijn dat ik zelf punten in kan brengen om te bespreken 
 

Inzet en kosten 
Facilitaire kosten voor beide bijeenkomsten zijn bekostigd vanuit het budget wijkregisseurs. 
 
Personeelsinzet per bijeenkomst: 
Wijkregisseurs totaal:    20u 
Ambtelijke inzet totaal:    15u 
Communicatie:     5u 
 

Communicatie 
Alle communicatie omtrent de avond is gekoppeld aan de term : “Heerlijk Hillegom” 
zoals opgenomen in de omgevingsvisie. 
 
Voor aanvang van de bewonersavond zijn er uitnodigingsbrieven gemaakt. 
Opgebouwd uit algemene informatie over het college en hun portefeuilles en  
een toelichting op het programma van de  avond. 
 
Naderhand is een nieuwbrief samengesteld met punten die die avond ingebracht en besproken zijn. 
Ook deze is verspreid in de gehele wijk.  
(Van beiden is een voorbeeld als bijlage toegevoegd)     
  



 

Conclusie en aanbevelingen 

Doel van de pilot om het gesprek aan te gaan met inwoners van Hillegom is geslaagd. Gezien de 
opkomst is er behoefte aan een gesprek met het college en gezien de ingebrachte onderwerpen 
is er voldoende stof voor een gesprek. 

Het college is tijdens de bijeenkomsten benaderbaar wat wellicht de drempel verlaagd om in de 
toekomst een onderwerp bespreekbaar te maken door inwoners. 

Door gezamenlijk het gesprek aan te gaan laat het college zien dat het leefbaar en veilig houden 
van een wijk een gezamenlijke inspanning is. 

Door aan de voorkant duidelijk aan te geven wat het programma van de avond is en door 
achteraf een samenvatting te geven van hetgeen besproken wordt het vertrouwen in elkaar 
vergroot. 

Inwoners ontmoeten niet alleen het college maar vooral ook elkaar tijdens zo’n avond. Hierdoor 
zijn gesprekken ontstaan en krachten gebundeld die anders niet tot stand waren gekomen. 

Aanbevelingen 

Het college stelt voor op basis van deze resultaten 4x per jaar een wijkavond te organiseren. Dit 
betekent concreet dat tijdens een collegeperiode alle wijken van Hillegom bezocht zullen 
worden. 

De te bezoeken wijken worden na intern overleg met de verschillende stakeholders bepaald en 
aangeschreven 

Aandachtspunt hierbij is hoe om te gaan met wijken waarbinnen ontwikkelingen plaatsvinden die 
vragen om een terugkerend bezoek…… bijvoorbeeld een jaar later om een specifiek thema opnieuw 
te bespreken.  Aanbeveling hiervoor is een extra bewonersavond in te plannen met de betreffende 
portefeuillehouder 

De ingebrachte onderwerpen en vragen zijn verwerkt in een samenvatting die na de 
bijeenkomst wordt verspreid. Daarna worden bewoners niet verder geïnformeerd over de stand 
van zaken van hun ingebrachte punt of verdere ontwikkelingen op een thema. Aanbevolen 
wordt 3 maanden na het bezoek opnieuw een nieuwsbrief te versturen met de stand van zaken 
en opsomming van eventueel nog openstaande punten mocht hier aanleiding voor zijn 
Belangrijk is hierbij op te nemen wat inwoners daarna zelf kunnen doen om openstaande 
punten te monitoren. 

Voorbereiding voor de bewonersavond wordt nu voornamelijk intern voorbereid. Advies is dit in 
breder verband op te pakken door ook externe partijen te betrekken bij de voorbereiding zoals 
bijvoorbeeld Welzijnskompas of de politie om op te halen wat er binnen een wijk speelt. 

 


