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Inleiding

Veenendaal is verdeeld  
in zes wijken. 

•  Centrum
•  Noordwest
•  Noordoost
•  West
  Zuidwest
•  Zuidoost
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Dit is het wijkplan Veenendaal  
Zuidwest, hierin staat wat het  
wijkteam samen met bewoners,  
ondernemers, organisaties en andere  
betrokkenen in 2020/2021 gaat doen.

Het wijkplan

In het wijkplan staat wat we gaan doen aan onderhoud 
en verbeteringen in Zuidwest t/m december 2021. 
Het wijkteam zorgt ervoor dat de acties in het wijkplan 
worden opgepakt en uitgevoerd. Hiervoor overleggen 
we met andere teams binnen de gemeente, denk aan 
Beheer & Projecten, Wijkservice, Veiligheid en 
Toezicht & Handhaving. Ook werken we samen met 
een aantal vaste wijkpartners, zoals Veens Welzijn, 
de Politie, Patrimonium woonservice en de Veenendaalse 
Woningstichting (VWS). Natuurlijk betrekken we ook 
bewoners, ondernemers, bedrijven, verenigingen en 
andere organisaties in de wijk bij zaken die hen aangaan. 
We doen het samen. 

Wijkplan
Veenendaal
Zuidwest
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Inleiding

Meer burgerparticipatie 

Wie weten het best wat er speelt en leeft in de wijk? 
Dat zijn de wijkbewoners en de ondernemers en 
organisaties die werken in de wijk. Zij kennen hun 
omgeving het best, zij zien wat er kan verbeteren  
en hebben meestal goede ideeën hoe dat kan.  
We betrekken u vroegtijdig bij plannen en acties, 
zodat u kunt meedenken en meedoen. Zo maken  
we samen plannen en bedenken we oplossingen  
waar u over heeft meegedacht en waar u achter  
staat. Het wordt daarmee ook uw plan.
 

Bewonersinitiatieven

Daarnaast krijgen bewoners en ondernemers volop 
ruimte om zelf situaties in de wijk te verbeteren en op 
te pakken. U kunt bij het wijkteam terecht als u een 
initiatief wilt starten en daarbij ondersteuning nodig 
heeft. Het wijkteam kan u adviseren, informatie geven 
over subsidie- en fondsenmogelijkheden en verbinding 
leggen met andere partners in de wijk. Soms is er 
een financiële bijdrage nodig. Als het om kleine 
bedragen gaat kan dit wellicht betaald worden uit het 
wijkbudget, dit dient als smeerolie om uw initiatief 
op gang te brengen. Wanneer er meer financiën 
nodig zijn kijken we verder: past het binnen het 
reguliere onderhoud, zijn er andere (gemeentelijke) 
budgetten of fondsen? Crowdfunding is ook nog een 
mogelijkheid, misschien willen andere buurtbewoners 
en ondernemers ook wel meebetalen. We denken mee 
en helpen u op weg om uw idee te realiseren. 

Samen verbeteren 
  we de wijk 



Wijkteam Zuidwest, van links naar rechts:
Veiligheidsadviseur Femke Beckmann,
Wijkmanager Dirk Bok en
Communicatieadviseur Ineke Geluk
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Inleiding

Het wijkteam Veenendaal Zuidwest 

De wijken zijn verdeeld onder vier wijkteams. 
Elk wijkteam bestaat uit een wijkmanager, 
een veiligheidsadviseur en een communicatieadviseur. 
Het wijkteam werkt aan het behoud en de verbetering 
van uw directe leefomgeving. We willen uw wijk, 
buurt en straat schoner, mooier, veiliger, leefbaarder 
en toegankelijker maken. We werken samen met 
partners in de wijk, zoals Patrimonium Woonservice, 
Veenendaalse Woningstichting (VWS), Veens Welzijn, 
de Politie, Toezicht & Handhaving, Beheer & Projecten 
en andere teams van de gemeente. 

Analyse van de wijk

Het wijkteam analyseert de stand van zaken in 
de wijk en bekijkt welke zaken kunnen verbeteren. 
Voor deze wijkanalyse gebruiken we gegevens uit 
beschikbare cijfers van het Centraal Bureau voor 
Statistiek (CBS) en relevante onderzoeken, zoals 
de Leefbaarheidsmonitor. De gemeente wil prettig en 
veilig wonen in Veenendaal bevorderen en maakt hier 
ook (beleids)plannen voor. Wat moet er in de wijk 
gebeuren om deze doelen te realiseren? 
Daarnaast kennen wij als wijkteam de wijk goed en 
nemen we eerdere ervaringen en signalen uit de wijk 
ook mee. Aan de hand van al deze gegevens is dit 
wijkplan opgesteld met acties voor 2020 en 2021. 

Wijkteam
Veenendaal Zuidwest

Wijkteam
    Zuidwest



Het wijkteam is  
het gezicht in de wijk 
Voor bewoners in de wijk is het wijkteam namens 
de gemeente het gezicht en eerste aanspreekpunt in 
de wijk. 
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Het wijkteam in de wijk 

Wijkteam Zuidwest
T:  (06) 53 38 67 55
E:  wijkteam.zuidwest@veenendaal.nl

Spreekuur en initiatievenloket:
Dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur  

Wijkhuis
W.C. Beeremanstraat 2, Veenendaal

Het wijkteam:

• weet wat er speelt in de wijk en buurten
•  is het gezicht van de gemeente en aanspreekpunt 

in de wijk en de buurten
• werkt prettig samen met alle betrokken partners
•  geeft aan wat de beste manier is om bewoners  

te betrekken
• houdt een oogje in het zeil bij alle wijkprojecten
•  vraagt tijdens en na elk project hoe  

de samenwerking was

Samenwerking met:

Bewoners, Ondernemers, Partners en organisaties  
in de wijk, Gemeente

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren 
Via de website Verbeterjewijk.nl en andere 
communicatiekanalen informeert het wijkteam 
bewoners, partners, organisaties en interne collega’s 
over de rol van het wijkteam. Voorafgaand aan en 
tijdens projecten vragen we welke verwachtingen 
bewoners, partners en collega’s van het wijkteam 
hebben, zodat we deze waar kunnen maken,  
bijstellen of temperen.

Verdiepen en samendoen
Het wijkteam betrekt bewoners en maakt ruimte voor 
inbreng van bewoners en andere belanghebbenden  
bij zaken die hen aangaan. We stimuleren, faciliteren 
en ondersteunen bewonersinitiatieven, die bewoners 
bedenken en uitvoeren om hun omgeving verder  
te verbeteren.



Eén keer per week heeft het wijkteam spreekuur voor 
bewoners op een toegankelijke en uitnodigende plek 
in de wijk. 

Het wijkteam:

•  zoekt een centrale en herkenbare locatie in de wijk
•  informeert bewoners over het spreekuur
•  verwijst regelmatig naar het spreekuur
•  behandelt onderwerpen uit het spreekuur nog 

diezelfde week in het wijkteam en zet de acties uit
• zorgt voor een snelle afhandeling
•  koppelt bij langdurige kwesties de voortgang 

regelmatig terug aan bewoners

Samenwerking met: 

Bewoners, Ondernemers, Partners en organisaties  
in de wijk, Gemeente

Spreekuur in de wijk 
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Het wijkteam in de wijk 

Wijkteam Zuidwest
T:  (06) 53 38 67 55
E:  wijkteam.zuidwest@veenendaal.nl

Spreekuur en initiatievenloket:
Dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur  

Wijkhuis
W.C. Beeremanstraat 2, Veenendaal

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Via diverse communicatiekanalen geven we 
bekendheid aan het spreekuur in de wijk. We bekijken 
wat voor soort vragen en onderwerpen binnenkomen 
voor een snelle afhandeling of actie.

Verdiepen en samendoen
Bewoners kunnen onderwerpen zoals schoon en heel, 
leefbaarheid, veiligheid en met het wijkteam 
bespreken. Ook als er onveilig heids gevoelens zijn door 
buren- of jongerenoverlast vinden zij bij het wijkteam 
een luisterend oor. We kijken hoe we kunnen helpen. 
Bewoners kunnen ook informatiebrochures meenemen 
over verschillende relevante (wijk)onderwerpen. 



Het spreekuur in de wijk is ook gelijk het  
initiatievenloket om bewoners te ondersteunen en  
te faciliteren bij bewonersinitiatieven. Het wijkteam  
en Veens Welzijn organiseren samen het initiatievenloket. 

Bij bewonersinitiatieven gaat het erom wat bewoners 
zelf willen doen om hun omgeving, buurt of wijk  
te verbeteren. Het wijkteam en Veens Welzijn 
stimuleren en faciliteren bewoners bij het bedenken 
en uitvoeren van bewonersinitiatieven.  

Het wijkteam:

•   laten bewoners zien dat zij zelf veel kunnen doen 
om hun omgeving te verbeteren 

•  stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven
•  helpen bewoners met de uitwerking van hun idee 

om hun buurt te verbeteren
•  helpen bewoners om hun bewonersinitiatief op  

de projectenwebsite te zetten
•  helpen bewoners om publiciteit aan activiteiten  

te geven via het Sociaal Startpunt
•  bellen initiatiefnemers om de zoveel maanden om 

te vragen hoe het gaat met het bewonersinitiatief 

Initiatievenloket 
(Wijkteam en Veens Welzijn) 
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Samenwerking met: 

Veens Welzijn, Bewoners, Ondernemers, Partners en 
organisaties in de wijk, Gemeente

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Bij projecten en acties in de wijk vragen we wat 
bewoners zelf nog willen doen om hun buurt  
verder te verbeteren. We geven inspirerende 
praktijkvoorbeelden van initiatieven.

Verdiepen en samendoen
Tijdens het spreekuur en initiatievenloket helpen 
het wijkteam en Veens Welzijn bewoners met de 
uitwerking van hun ideeën en hoe zij zaken zelf willen 

regelen en realiseren. We helpen bewoners om hun 
bewonersinitiatief en activiteiten op het Sociaal 
Startpunt te zetten. Zo kunnen bewoners bekendheid 
geven aan het bewonersinitiatief, de activiteiten, 
deelnemers werven, materialen opvragen of om 
financiering vragen (sponsors of crowdfunding). 
We bellen initiatiefnemers om de zoveel maanden om 
te vragen hoe het gaat met het bewonersinitiatief.

Wijkplan Veenendaal Zuidwest

Het wijkteam in de wijk 
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“Zuidwest is met het Franse gat 
en de Stationsbuurt één van de 
oudste wijken in Veenendaal.”
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Wijkprofiel

De wijk bestaat uit  
de buurten:

• Franse Gat
•  Salamander 
• Stationswijk

De wijk Zuidwest bestaat uit de buurten  
Franse Gat, Salamander en Stationswijk. 
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Franse Gat

De buurt het Franse Gat is een van de oudste  
buurten van Veenendaal. Er is een mix van huur- en 
koopwoningen en er zijn ook een aantal 
appartementen voor senioren. Door de grote tuinen 
heeft de buurt ook een groene uitstraling. De meeste 
bewoners geven aan dat ze met plezier in deze buurt 
wonen. Er zijn vijf grotere en drie kleinere  
speelplekken en twee voetbalveldjes, door de 
bewoners wordt dit niet als voldoende ervaren.  
Het Franse Gat heeft de volgende voorzieningen:  
twee kerken, twee basisscholen, een school voor 
voortgezet onderwijs en een buurthuis. De buurt  
heeft een eigen winkelstraat en -plein. Veel bewoners 
van het Franse Gat behoren tot de sociale minima,  
ook is de werkloosheid hier relatief hoog.

Salamander

De buurt Salamander bestaat alleen uit laagbouw, door  
de ruime opzet van de straten en de grote tuinen is het 
een mooie groene buurt.  

De buurt Salamander bestaat uit een ouder deel dat al 
eerder is gebouwd en een nieuw deel dat net is 
opgeleverd. In het oude deel wonen relatief veel senioren, 
terwijl in het nieuwe deel veel meer jonge bewoners 
wonen. In het oudere deel staan veel villa’s en bungalows 
met erg grote tuinen. In het nieuwe is een mix van 
vrijstaande en geschakelde woningen met redelijke grote 
tuinen. Voorzieningen: er is één speeltuin.

 Stationswijk

De Stationswijk werd tot voor kort ‘t Goeie Spoor en 
omgeving genoemd. De Stationswijk bestaat 
overwegend uit laagbouw en heeft een klein aantal 
huurwoningen. Door de grote tuinen is het een groene 
buurt. Zoals doet vermoeden ligt het NS station in  
deze buurt en is het openbaar vervoer goed bereikbaar. 
De bewoners wonen hier met veel plezier, omdat  
de buurt dicht tegen het Centrum aan ligt met alle 
voorzieningen. Speeltuin De Berm is in 2012 opnieuw 
aangelegd samen met bewoners. Er zijn twee markante 
kerkgebouwen die de buurt een eigen gezicht geven. 

Wijk
Veenendaal Zuidwest



Wijkplan Veenendaal Zuidwest / Franse Gat11

Buurt  
Franse Gat  

“ Franse Gat is één van  
de oudste buurten van 
Veenendaal met als 
centrale plek het 
Bruïneplein met winkels. 
De vrijdag markt is een 
gezellige en bruisende 
ontmoetingsplek.”



openbare
ruimte

schoon speel- 
voorzieningen

leefbaarheid betrokkenheid 
bij buurt

groen veiligheids- 
gevoel

Waardering buurt   
  door bewoners
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Buurtprofiel  
Franse Gat  

Door de grote tuinen heeft de buurt ook een groene  
uitstraling. De meeste bewoners geven aan dat ze met  
plezier in deze buurt wonen. Er zijn vijf grotere en drie  
kleinere speelplekken en twee voetbalveldjes, door de  
bewoners wordt dit niet als voldoende ervaren.  
Het Franse Gat heeft de volgende voorzieningen: twee  
kerken, twee basisscholen, een school voor voortgezet  
onderwijs en een buurthuis. De buurt heeft een eigen 
winkelstraat en -plein. Veel bewoners van het Franse Gat 
behoren tot de sociale minima, ook is de werkloosheid  
hier relatief hoog.

De buurt het Franse Gat is een van de oudste buurten van 
Veenendaal. Er is een mix van huur- en koopwoningen en er 
zijn ook een aantal appartementen voor senioren.
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2615
woningen

38%
meergezins- 
woningen

156
in bezit van  
de woning- 
corporatie

19,3% 11,9%

27,5%
25 tot 45 jaar

25,6%
45 tot 65 jaar

15,9%
65 jaar of ouder

5995
inwoners

inkomen lager 
dan gemiddeld25% migratie 

achtergrond

0 tot 15 jaar 15 tot 25 jaar

6,3 5,7 5,67,2 6,1 6,2 6,9



Planning
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Buurtacties / Leefbaarheid

De wijk Franse Gat wordt de komende 20 jaar vernieuwd en 
de woningen worden gerenoveerd. Er zal sloop en nieuwbouw 
plaatsvinden en de openbare ruimte zal, waar nodig, opnieuw 
worden ingericht.

Voor het Franse Gat is een gebiedsvisie opgesteld.  
In de visie zijn 5 strategische doelen opgesteld, die  
de komende jaren worden uitgewerkt. 

De doelen zijn:
1.  We realiseren een wijk met een gedifferen tieerder 

woningaanbod voor alle doelgroepen, met 
comfortabele en levensloopbestendige woningen.

2. We werken aan een aardgasloze wijk in 2050.
3.  We realiseren een klimaatadaptieve wijk, 

voorbereid op verdere klimaatveranderingen.
4.  We realiseren een wijk met een gezond leefklimaat 

en een veilige, gezondheids-bevorderende 
leefomgeving.

5.  We realiseren een krachtige inclusieve 
samenleving, waarin iedereen meedoet naar 
vermogen en bouwt aan zijn toekomst: iedereen  
is aan het werk, in opleiding of  
maatschappelijk betrokken.

Het wijkteam:

•  geeft aan wat de beste manier is om bewoners  
te betrekken

• weet wat er speelt en leeft in de wijk
• verbindt bewoners en partijen in de wijk
•  is partner voor het project Gebiedsvisie  Het Franse Gat
•  is op de hoogte van de resultaten en voortgang  

van het proces Gebiedsvisie Het Franse Gat
•  heeft een toetsingsrol of de opgehaalde informatie  

juist is vertaald in de opgestelde plannen 
•  neemt informatie (resultaten en voortgang) over de 

Gebiedsvisie mee in berichten over de wijk

Samenwerking met:

Bewoners, Ondernemers, Patrimonium woonservice, 
Veenendaalse Woningstichting (VWS), Gemeente 
Veenendaal, Provincie Utrecht, Waterschap Veluwe en 
Vallei, GGD, Stedin
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Franse Gat: vervolg  
gebiedsvisie en uitvoeringsplan

Betrekken van inwoners en andere 
partijen

Informeren en inventariseren
De wensen en ervaringen van bewoners zijn opgehaald 
tijdens diverse bijeenkomsten en via deur-aan-deur-
bezoeken in de wijk. Ongeveer 30 wijkambassadeurs 
vormen een belangrijke schakel voor de werkgroepen, 
die aan de genoemde doelen werken.Het wijkteam 
vindt het belangrijk dat bewoners op de hoogte blijven 
van de resultaten en de voortgang van het visietraject 
Franse Gat en let erop dat hierover regelmatig 
berichten verschijnen.

Verdiepen en samendoen
Via werkgroepen met bewoners, ondernemers en 
andere betrokken partijen wordt gewerkt aan de 
doelen van de gebiedsvisie voor het Franse Gat.

Bewonersinitiatieven
Door de uitwerking van de gebiedsvisie krijgen 
bewoners waarschijnlijk ideeën om hun buurt  
verder te verbeteren. Bewoners kunnen een 
bewonersinitiatief starten. Zij moeten dit dan zelf 
regelen en betalen of hier sponsors voor zoeken.  
Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners  
op weg helpen om hun plan te realiseren.



Planning
   2020

Buurtacties / Leefbaarheid
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Keurmerk Veilig  
Ondernemen Bruïneplein  
(KVO-Bruïneplein)

In 2019 is een gebiedsscan 
uitgevoerd voor het winkelcentrum 
Bruïneplein vanwege een piek in 
het aantal winkeldiefstallen en 
overvallen. In de aanbevelingen 
om de veiligheid op het Bruïneplein 
te vergroten zijn organisatorische, 
bouwkundige en technische 
maatregelen opgenomen.

Dit vraagt een extra inspanning van de ondernemers. 
Om dit samen op te pakken willen de ondernemers 
graag een Keurmerk Veilig Ondernemen Bruïneplein 
oprichten. Bij het KVO-Bruïneplein werken 
ondernemers, bewoners, gemeente en 
veiligheidsprofessionals samen om de veiligheid en 
leefbaarheid te bevorderen rondom het Bruïneplein. 
Het KVO stelt jaarlijks een programma op om 
doelstellingen en acties te realiseren. Het wijkteam 
ondersteunt het KVO-Bruïneplein. 

Het wijkteam:

•  nodigt partijen uit voor een eerste  
bijeenkomst voor het KVO-Bruïneplein

• is partner in het KVO-Bruïneplein
•  denkt actief mee hoe de veiligheid en  

leefbaarheid rondom het Bruïneplein te vergroten
•  organiseert mede een schouw rondom het 

winkelcentrum
•  ondersteunt bij het maken van een  

KVO-uitvoeringsprogramma Bruïneplein
•  organiseert mede bijeenkomsten voor 

ondernemers op het gebied van veiligheid 
(ondermijning, overvallen, etc.)

•  geeft informatie om de aangiftebereidheid van 
ondernemers, bewoners en slachtoffers te verhogen

Samenwerking met:

Ondernemers, Winkeliers, Bewoners, Veiligheid, 
Politie, Toezicht & Handhaving (BOA’s)

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam organiseert een bijeenkomst om partijen 
samen te brengen. De gebiedsscan en inventarisatie 
hebben al plaatsgevonden. 

Verdiepen en samendoen
Wat zijn de aanbevelingen uit de gebiedsscan en welke 
acties vloeien daaruit voort? Een eerste uitvoerings-
programma maken met concrete acties om de veiligheid 
en leefbaarheid rondom het Bruïneplein te vergroten. 
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Buurtacties / Schoon, heel en toegankelijkheid

Reconstructie  
Kerkewijk Midden

Ook wil de gemeente zoveel mogelijk groen  
toevoegen aan het gebied. Er wordt een extra 
regenwaterriool aangelegd om het overtollige 
regenwater uit de openbare ruimte af te voeren  
ter voorkoming van overstromingen.  
Deze reconstructie zit in de uitvoeringsfase.  
De beginspraakavond, ontwerpsessies en  
inspraak hebben al plaatsgevonden.

Overige processtappen:

• Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
• Evaluatie van het project met bewoners

Kerkewijk Midden wordt 
in 2020 gereconstrueerd. 
De openbare ruimte wordt 
opnieuw ingericht. Dat betekent 
dat verhardingen van voetpaden 
en rijbanen worden vervangen. 
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Het wijkteam:

• weet wat er speelt en leeft in de wijk
•  zorgt ervoor dat de bewoners een brief krijgen 

over de start van de uitvoering en de planning
•  adviseert over de digitale enquête om de 

reconstructie te evalueren 

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en evalueren
De reconstructie van Kerkewijk Midden zit al in de 
uitvoeringsfase. Bewoners ontvangen een brief over 
de start van de uitvoering en de planning. Na afloop 
van de reconstructie evalueren we de reconstructie 
met de bewoners door een digitale enquête. 

Wijkplan Veenendaal Zuidwest / Franse Gat



Planning
   2020 - 2021

Reconstructie  
Rembrandtlaan

Ook wil de gemeente zoveel mogelijk groen  
toevoegen aan het gebied. Er wordt een extra 
regenwaterriool aangelegd om het overtollige 
regenwater uit de openbare ruimte af te voeren  
ter voorkoming van overstromingen. Deze reconstructie 
zit in de uitvoeringsfase. De beginspraakavond, 
ontwerpsessies en inspraak hebben al plaatsgevonden.

Overige processtappen:

• Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
• Evaluatie van het project met bewoners

De Rembrandtlaan wordt  
in 2020 gereconstrueerd.  
De openbare ruimte wordt 
opnieuw ingericht. Dat betekent 
dat verhardingen van voetpaden 
en rijbanen worden vervangen.
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Het wijkteam:

• weet wat er speelt en leeft in de wijk
•  zorgt ervoor dat de bewoners een brief krijgen 

over de start van de uitvoering en de planning
•  adviseert over de digitale enquête om  

de reconstructie te evalueren 

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en evalueren
De reconstructie van de Rembrandtlaan zit al in  
de uitvoeringsfase. Bewoners ontvangen een brief 
over de start van de uitvoering en de planning.  
Na afloop van de reconstructie evalueren we  
de reconstructie met de bewoners door een  
digitale enquête. 

Wijkplan Veenendaal Zuidwest / Franse Gat
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Planning
   2021

Reconstructie  
Gerard Doustraat

Ook wil de gemeente zoveel mogelijk groen  
toevoegen aan het gebied. Er wordt een extra 
regenwaterriool aangelegd om het overtollige 
regenwater uit de openbare ruimte af te voeren  
ter voorkoming van overstromingen. 

Processtappen reconstructie: 

•  Project inrichten op de website 
meedoeninveenendaal.nl

•  Beginspraakavond: informatie over wat er gaat 
gebeuren en wat vinden de bewoners? 

• Ontwerpavond(en): input voor het schetsontwerp
•  Bewonersinitiatieven: zijn er ideeën voor verdere 

verbetering van de omgeving?
• Voorlopig Ontwerp (VO) = inspraakavond
• Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
• Evaluatie van het project met bewoners

De Gerard Doustraat wordt in 2021 gereconstrueerd.  
De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Dat betekent dat 
verhardingen van voetpaden en rijbanen worden vervangen.
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Het wijkteam:

•  geeft aan wat de beste manier is om  
bewoners te betrekken

• weet wat er speelt en leeft in de wijk
• organiseert inspraak over toegankelijkheid
• benadert de bewonerscommissies
• is aanwezig bij bewonersavonden
•  is op de hoogte van de voortgang van het 

(participatie)proces en de uitvoering
• faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners, Ondernemers, Mensen met een 
lichamelijke beperking, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Voorafgaand aan de reconstructie worden 
bewonersavonden georganiseerd. Bewoners kunnen 
meedenken en meepraten over de plannen.  
Het wijkteam nodigt bewoners met een lichamelijke 
beperking uit om mee te denken over toegankelijkheid. 

Verdiepen en samendoen
Alle betrokken bewoners in het reconstructiegebied 
ontvangen een link naar de website: 
meedoeninveenendaal.nl. Op de website staat 
informatie over het reconstructieproces, de planning, 
verslagen van de bewonersavonden en 
schetsontwerpen voor de reconstructie.  
Bewoners kunnen op de plannen reageren. 

Bewonersinitiatieven
De reconstructie is een goed moment om 
bewonersinitiatieven op te starten. Bewoners krijgen 
vaak ideeën om hun buurt nog verder te verbeteren. 
Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewone 
op weg helpen om hun plan te realiseren.

Wijkplan Veenendaal Zuidwest / Franse Gat
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   2021

Buurtacties / Leefbaarheid
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Reconstructie Speeltuin  
Rembrandtpark

Het wijkteam:

•  geeft aan wat de beste manier is om bewoners  
 te betrekken
• is aanwezig bij de bewonersbijeenkomst om het   
 plan voor de speeltuin te bespreken
• stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven
• informeert bewoners over de voortgang 
• zorgt ervoor dat de speeltuin wordt aangelegd 
• organiseert samen met de bewoners een feestelijke  
 opening van de speeltuin 

Samenwerking met:

Bewoners en kinderen, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over 
wat we echt op deze plek gaan doen. 
Wie gebruikt de plek nu, welke uitdagingen zijn er en 
wie kan de plek nog meer gebruiken, welke potentie 
heeft deze plek?

Verdiepen en samen doen
Kinderen worden allereerst gevraagd naar hun 
speelwensen. Deze wensen vormen de basis voor de 
selectie van de speeltoestellen. Vervolgens worden 
kinderen en omwonenden nadrukkelijk betrokken bij 

Jaarlijks controleert de gemeente alle speelplekken. 
Door de jaren heen worden toestellen gerepareerd. Na 
ongeveer 15 jaar zijn de speelplekken aan vervanging 
toe. Daarbij bespreken wij met de buurtbewoners welke 
wensen er zijn. De speelplek op het Rembrandtpark  
staat voor 2021 gepland.

het kiezen van het uiteindelijke ontwerp. Het wijkteam 
organiseert tot slot samen met de kinderen 
(omwonenden) een feestelijke opening als de speeltuin 
is aangelegd.

Bewonersinitiatieven
Als bewoners extra wensen hebben voor de speeltuin 
of voor het verbeteren van de omgeving, dan kunnen 
zij een bewonersinitiatief starten. Zij moeten dit dan 
zelf regelen en betalen of hier sponsors voor zoeken. 
Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op 
weg helpen om hun plan te realiseren.
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Buurt  
Salamander  

“ Salamander is een ruim 
opgezette rustige buurt met 
grote huizen. De bewoners 
kunnen in hun grote groene 
tuinen heerlijk van de 
buitenlucht genieten.”



openbare
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schoon speel- 
voorzieningen

leefbaarheid betrokkenheid 
bij buurt

groen veiligheids- 
gevoel

Waardering buurt   
  door bewoners

Buurtprofiel

Buurtprofiel  
Salamander 

De buurt Salamander bestaat uit een ouder deel dat al 
eerder is gebouwd en een nieuw deel dat net is opgeleverd. 
In het oude deel wonen relatief veel senioren, terwijl in het 
nieuwe deel veel meer jonge bewoners wonen.  
In het oudere deel staan veel villa’s en bungalows met erg 
grote tuinen. In het nieuwe is een mix van vrijstaande en 
geschakelde woningen met redelijke grote tuinen. 
Voorzieningen: er is één speeltuin.

De buurt Salamander bestaat alleen uit laagbouw, 
door de ruime opzet van de straten en de grote tuinen  
is het een mooie groene buurt. 
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Planning
   2021 - 2022

Ook wil de gemeente zoveel mogelijk groen toevoegen 
aan het gebied. Er wordt een extra regenwaterriool 
aangelegd om het overtollige regenwater uit de 
openbare ruimte af te voeren ter voorkoming van 
overstromingen. 

Processtappen reconstructie

•  Project inrichten op de website 
meedoeninveenendaal.nl

•  Beginspraakavond: informatie over wat er gaat 
gebeuren en wat vinden de bewoners? 

• Ontwerpavond(en): input voor het schetsontwerp

Kerkewijk Zuid wordt in 2021 
gereconstrueerd. De openbare 
ruimte wordt opnieuw ingericht. 
Dat betekent dat verhardingen 
van voetpaden en rijbanen 
worden vervangen.
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•  Bewonersinitiatieven: zijn er ideeën voor  
verdere verbetering van de omgeving?

• Voorlopig Ontwerp (VO) = inspraakavond
• Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
• Evaluatie van het project met bewoners

Het wijkteam:

•  geeft aan wat de beste manier is om bewoners  
te betrekken

• weet wat er speelt en leeft in de wijk
• organiseert inspraak over toegankelijkheid
• benadert de bewonerscommissies
• is aanwezig bij bewonersavonden
•  is op de hoogte van de voortgang van het 

(participatie)proces en de uitvoering
• faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners, Ondernemers, Mensen met een  
lichamelijke beperking, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere 
partijen

Informeren en inventariseren
Voorafgaand aan de reconstructie worden 
bewonersavonden georganiseerd. Bewoners kunnen 
meedenken en meepraten over de plannen.  
Het wijkteam nodigt bewoners met een lichamelijke 
beperking uit om mee te denken over toegankelijkheid. 

Verdiepen en samendoen
Alle betrokken bewoners in het reconstructiegebied 
ontvangen een link naar de website: 
meedoeninveenendaal.nl. Op de website staat informatie 
over het reconstructieproces, de planning, verslagen van 
de bewonersavonden en schetsontwerpen voor de 
reconstructie. Bewoners kunnen op de plannen reageren. 

Bewonersinitiatieven
De reconstructie is een goed moment om 
bewonersinitiatieven op te starten. Bewoners krijgen 
vaak ideeën om hun buurt nog verder te verbeteren. 
Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners  
op weg helpen om hun plan te realiseren.

Buurtacties / Schoon, heel en toegankelijkheid

Reconstructie  
Kerkewijk Zuid

Wijkplan Veenendaal Zuidwest / Salamander 
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   2021

Buurtacties / Leefbaarheid

Salamander I en II:  
vorming één  
bewonerscomité
In Salamander I is een bewonerscomité actief. Recent is deze buurt 
uitgebreid met Salamander II, hier is nog geen bewonerscomité actief. 
Wel zijn in Salamander II enkele sleutelfiguren, die een goed 
aanspreekpunt voor de buurt zijn.

Het wijkteam wil graag één bewonerscomité voor 
Salamander I en Salamander II vormen, zodat er meer 
samenhang en gezamenlijke belangen komen om een 
leefbare en veilige buurt te bevorderen.

Het wijkteam:

•  bekijkt wat de beste manier is om bewoners  
te betrekken 

•  onderzoekt de mogelijkheid van een gezamenlijk 
bewonerscomité voor Salamander I en Salamander II

•  gaat hierover met bewoners en sleutelfiguren  
in gesprek

Samenwerking met:

Bewoners, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam organiseert een gesprek met de 
bewoners om de mogelijkheden te verkennen  
voor één gezamenlijk bewonerscomité. Samen  
de voor- en nadelen in kaart brengen.

Verdiepen en samendoen
Indien mogelijk één bewonerscomité voor  
Salamander I en II vormen.
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Buurt  
Stationswijk 

“ De Stationswijk is één  
van de oudere buurten van 
Veenendaal. Het station 
vormt een goede verbinding 
naar andere bestemmingen 
en er is een winkelcentrum. 
Het is een fijne plek om  
te wonen.”
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voorzieningen

leefbaarheid betrokkenheid 
bij buurt

groen veiligheids- 
gevoel

Waardering buurt   
  door bewoners

Buurtprofiel

Buurtprofiel  
Stationswijk  

Zoals doet vermoeden ligt het NS station in deze buurt en  
is het openbaar vervoer goed bereikbaar. De bewoners  
wonen hier met veel plezier, omdat de buurt dicht tegen  
het Centrum aan ligt met alle voorzieningen. Speeltuin  
De Berm is in 2012 opnieuw aangelegd samen met  
bewoners. Er zijn twee markante kerkgebouwen die  
de buurt een eigen gezicht geven. 

De Stationswijk werd tot voor kort ‘t Goeie Spoor en 
omgeving genoemd. De Stationswijk bestaat overwegend  
uit laagbouw en heeft een klein aantal huurwoningen.  
Door de grote tuinen is het een groene buurt. 
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Buurtacties / Leefbaarheid

Kanaalweg: aanpak  
parkeeroverlast 
Bewoners die op de Kanaalweg wonen, ervaren veel parkeeroverlast 
van bezoekers, bewoners en ondernemers die in het Centrum moeten 
zijn en hun auto op de Kanaalweg parkeren. 

De mensen parkeren op de Kanaalweg, omdat zij niet 
willen betalen voor een parkeervergunning en hun 
auto dan daar parkeren. De parkeeroverlast gaat de 
hele dag door, niet alleen overdag, maar ook ’s avonds 
en ’s nachts. Het wijkteam wil de parkeeroverlast door 
bezoekers, ondernemers en bewoners, die in het 
Centrum moeten zijn, voor omwonenden verminderen. 
Er moeten duidelijke regels komen over het parkeren 
op de Kanaalweg.

Het wijkteam:

•  bekijkt wat de beste manier is om bewoners  
te betrekken 

•  organiseert een bewonersbijeenkomst voor 
bewoners en ondernemers

•  bespreekt met bewoners en ondernemers wat zij zelf 
kunnen doen om de parkeeroverlast te verminderen

•  maakt samen met de bewoners en ondernemers 
een plan om de parkeeroverlast te verminderen 

Verdiepen en samendoen
Samen met de bewoners en ondernemers maken  
we een plan maken om de parkeeroverlast terug te 
dringen. Welke maatregelen moeten we nemen? 
Welke regels kunnen we opstellen om de overlast te 
beperken? Hoe kunnen we dit probleem structureel 
oplossen?

Bewonersinitiatieven:
Als bewoners of ondernemers nog meer ideeën 
hebben voor het verbeteren van de buurt, dan kunnen 
zij een bewonersinitiatief starten. Zij moeten dit dan 
zelf regelen en betalen of hier sponsors voor zoeken. 
Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners en 
verenigingen ondersteunen om hun plan te realiseren.
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•  zorgt voor heldere regels en duidelijke situaties 
rondom parkeren

•  stimuleren bewoners om zelf toezicht te houden  
en te melden 

•  regisseert op het doorvoeren en realiseren  
van aanpassingen

Samenwerking met:

Bewoners, Ondernemers, Verkeer & Parkeren,  
Beheer & Projecten, Toezicht & Handhaving (BOA’s) 

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam organiseert een bewonersavond voor 
bewoners en ondernemers over de parkeeroverlast op 
de Kanaalweg. Samen inventariseren we de problemen 
en mogelijke oplossingen.

Wijkplan Veenendaal Zuidwest / Stationswijk
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Wijkteam  
In de wijk  
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Wijknetwerk in  
kaart brengen
Het wijkteam werkt samen met partners en organisaties in de wijk. 
Er zijn natuurlijk al langer goede verbindingen, maar we willen het 
wijknetwerk verder versterken en onderhouden.

Het wijkteam:

•  kent de partners, organisaties en sleutelfiguren  
in de wijk

•  weet precies wie je waarvoor moet hebben en kan 
snel doorverwijzen

• kan snel met hen contact leggen 
•  verbindt partijen met elkaar bij projecten en acties 

in de wijk
•  adviseert projectleiders welke partijen bij 

projecten en acties te betrekken  

Samenwerking met: 

Bewoners, Ondernemers, Partners en organisaties  
in de wijk, Gemeente

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Voor partners en organisaties in de wijk organiseert 
het wijkteam een bijeenkomst. Zo brengen we de 
verschillende partners en organisaties met elkaar 
in contact. Wie doet wat? Voor wie? 

Verdiepen en samendoen
Het wijkteam, actieve bewoners, partners en andere 
organisaties met elkaar verbinden. Als we elkaar beter 
leren kennen, versterken we het netwerk in de wijk. 
Zo verbeteren we de onderlinge samenwerking.

Wijkacties / Versterken samenwerking in de wijk
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Wijkacties / Burgerparticipatie en bewonersinitiatieven: stimuleren en faciliteren

Het wijkteam heeft overzicht welke burgerparticipatietrajecten 
komend jaar in de wijk gaan plaatsvinden. In 2019 is een 
participatievisie opgesteld om burgerparticipatie te stimuleren 
en te verbeteren. 

Het wijkteam:

•  inventariseert welke burgerparticipatietrajecten 
richting de wijken komen

• weet wat er speelt en leeft in de wijken
•  geeft aan wat de beste manier is om bewoners  

te betrekken
•  geeft aan welke partners uit het wijknetwerk  

te betrekken 
• is aanwezig bij bijeenkomsten in de wijk
• stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven 

  

Samenwerking met: 

Bewoners, Ondernemers, Partners en organisaties  
in de wijk, Gemeente 

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam vindt het belangrijk dat bewoners via 
burgerparticipatie bij belangrijke projecten betrokken 
worden en kunnen meedenken en meedoen. We 
adviseren projectleiders en partners hoe zij bewoners 
en ondernemers op een goede manier kunnen 
betrekken. Via de wijkmedia en (digitale) 
bewonersbrieven informeren we bewoners en andere 
belanghebbenden over burgerparticipatietrajecten.  

Verdiepen en samendoen
Burgerparticipatie leidt vaak tot veranderingen en 
acties op wijkniveau. Het wijkteam toets of bewoners 
en partners op een goede manier bij de burger-
participatietrajecten betrokken worden en of zij 
voldoende ruimte krijgen om mee te denken en 
mee te doen.  

Burgerparticipatie-
trajecten in de wijk



Wijkacties / Burgerparticipatie en bewonersinitiatieven: stimuleren en faciliteren

Het wijkteam organiseert samen met Veens Welzijn eens in het 
kwartaal een Initiatievencafé. Het Initiatievencafé is een gezellig 
ontmoetingsmoment voor actieve bewoners, initiatiefnemers en 
vrijwilligers. We combineren een drankje en een hapje met een 
inspirerende workshop of informatie. Zo wisselen we ideeën, kennis  
en ervaring uit voor nog meer succesvolle bewonersinitiatieven. 

Het wijkteam:

•  organiseert elk kwartaal (4x per jaar)  
een Initiatievencafé

•  mogelijke thema’s: werven en motiveren van 
vrijwilligers, crowdfunding en fondsenwerving, 
onderlinge verdeling van taken (niet alles zelf 
doen), aansprakelijkheid, deelnemers voor 
activiteiten trekken, enz.

Samenwerking met: 

Bewoners, Initiatiefnemers, Vrijwilligers, Veens 
Welzijn

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
We nodigen bewoners, initiatiefnemers en vrijwilligers 
uit voor het initiatievencafé. Er is een inspirerende 
workshop of spreker. Bewoners kunnen zelf ook 
thema’s aandragen, dan bereiden we dit samen voor.  

Verdiepen en samendoen 
Ervaringen delen, netwerken en leren van elkaar. 
Voorbeelden van succesvolle initiatieven en 
succesfactoren. Wat werkt goed en hoe pak  
je het aan? Een crowdfundingsactie voor een speeltoestel op het plein
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In Veenendaal zijn veel actieve inwoners en vrijwilligers die  
een bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenleving,  
hun wijk of buurt. Deze bewoners zijn nu onvoldoende zichtbaar  
voor andere bewoners. 

Nominaties voor de vrijwilligersprijs

Elke maand zetten we een vrijwilliger of een groep 
vrijwilligers in het zonnetje als dank voor hun inzet.  
De vrijwilligers zijn een inspirerend voorbeeld voor 
anderen. De beloning is een oorkonde en een bos 
bloemen èn een nominatie voor de vrijwilligersprijs  
De Lampion.

De vrijwilligersprijs De Lampion

De vrijwilligersprijs De Lampion is voor bewoners van 
Veenendaal of een groep bewoners die zich op een 
bijzondere wijze maatschappelijk heeft ingezet voor 
een sociaal, leefbaar, schoon, heel, veilig en 
toegankelijk Veenendaal. Tijdens de nieuwjaarreceptie 
van de gemeente Veenendaal wordt bekend gemaakt 
welke vrijwilliger of vrijwilligersgroep deze prijs wint. 
Alle genomineerden dingen mee naar een bedrag van 
500 euro aan waardebonnen (twinkelingen) en een 
prachtig beeldje ‘De Lampion’.

(Nominaties)

Vrijwilligersprijs 

Het wijkteam:

• nomineert actieve vrijwilligers uit de wijk 
•  organiseert de uitreiking van de vrijwilligersprijs 

door de wijkwethouder
•  interviewt de genomineerde(n) en zorgt voor een 

mooie foto 
•  zorgt voor publiciteit door een artikel met foto 

in de krant, op de website en Facebook

Samenwerking met: 

Bewoners, Initiatiefnemers, Vrijwilligers, Veens 
Welzijn, Wijkwethouder

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Via verschillende lokale media zetten we actieve 
bewoners in de schijnwerpers. 

De vrijwilligersprijs is een publieke en zichtbare 
waardering van de inzet. 

Verdiepen en samendoen
De vrijwilligersprijs voor de vrijwilliger of vrijwilligers-
groep laat andere inwoners zien, dat je zelf ook veel 
kunt doen aan verbetering van de samenleving, je 
eigen wijk en buurt. Het kan andere inwoners ook op 
goede ideeën brengen en activeren. 

Wijkacties / Burgerparticipatie en bewonersinitiatieven: stimuleren en faciliteren
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Wijkacties / Optimaliseren dienstverlening

Basis op orde: 
kwaliteitsnormen beheer en 
onderhoud behalen in elke buurt

Het wijkteam:

•  signaleert als de basis van schoon, heel, veilig, 
leefbaar en toegankelijk niet op orde is

•  fietst regelmatig door de wijk en bekijkt situaties 
ter plekke

•  zorgt ervoor dat bewoners snel zaken kunnen 
melden via Verbeterjewijk.nl

•  heeft zicht op de meldingen door bewoners, zodat 
zij weten wat er speelt in de wijk

•  geeft door aan afdeling Beheer waar extra acties 
nodig zijn

•  stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven om 
de omgeving te verbeteren

Samenwerking met: 

Bewoners, Ondernemers, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam geeft bewoners duidelijke informatie 
waar zij zaken kunnen melden. Soms houden we  
een wijkschouw. Als bewoners nog meer in hun wijk  
of buurt willen verbeteren kunnen zij een 
bewonersinitiatief starten. Het wijkteam helpt 
bewoners bij de uitwerking van het initiatief.

Verdiepen en samendoen
Duidelijkheid over de taakverdeling en de 
kwaliteitsnormen. Wat doet de gemeente?  
Wat kunnen bewoners zelf verbeteren in de buurt?

Doel is om in elk geval de gestelde kwaliteitsnormen 
te behalen, anders vinden bewoners dat de gemeente 
haar werk niet goed doet. Het wordt moeilijk om van 
bewoners extra inzet te vragen als de gemeente 
de prullenbakken niet heeft geleegd of het groen niet 
goed bijhoudt. Als de kwaliteitsnorm wel wordt gehaald 
en bewoners dit nog niet voldoende vinden kunnen ze 
zelf in actie komen om hun omgeving verder 
te verbeteren door middel van bewonersinitiatieven.

De kwaliteitsnormen van beheer 
en onderhoud zijn voor elke 
wijk en buurt vastgesteld. 
Het wijkteam signaleert samen 
met bewoners in welke wijk of 
buurt de basis niet op orde is. 
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Informatieverstrekking, 
doorverwijzing en 
verbindingen leggen

Wijkacties / Optimaliseren dienstverlening

Het wijkteam:

•  zorgt voor heldere informatie voor bewoners  
over meldingen en ingangen bij de gemeente

•  informeert bewoners duidelijk via de meldkaarten  
en via Verbeterjewijk.nl

•  heeft zicht op de meldingen door bewoners,  
zodat zij weten wat er speelt in de wijk 

•  heeft zicht op hoelang het duurt voor meldingen  
zijn afgehandeld

•  kaart aan als meldingen of problemen te lang  
blijven liggen

Samenwerking met: 

Bewoners, Ondernemers, Beheer & Projecten, Veiligheid, 
Toezicht & Handhaving (BOA’s), Partners in de wijk 

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Via de meldkaarten, Verbeterjewijk.nl, de digitale 
wijknieuwsbrief en Facebook informeren we bewoners 
waar zij zaken kunnen melden en hoe zij in contact 
komen met het wijkteam.

Verdiepen en samendoen
Door het volgen van de meldingen per buurt krijgt  
het wijkteam zicht op wat er speelt in de buurt.  
Eventueel kan dan een project gestart worden om  
de problemen structureel op te lossen.

Bewoners krijgen hierdoor het gevoel dat de gemeente 
hen niet helpt en dat zij van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. Het wijkteam geeft via de 
meldkaarten duidelijke informatie hoe bewoners zaken 
kunnen melden bij de gemeente. Via Verbeterjewijk.nl 
kunnen bewoners snel zaken melden. Het wijkteam  
wil met snelle doorverwijzing en opvolging de 
dienstverlening van de gemeente verbeteren.

Bewoners klagen over onduidelijke 
informatieverstrekking,  
geen of te weinig communicatie, 
geen snelle opvolging na 
meldingen, onduidelijke 
procedures en vertragingen. 
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 Wijkteam  
 Veiligheid 
 in de wijk
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VeiligheidsactiesVeiligheidsacties

Veiligheid in de wijk
Het wijkteam als 
signalerend contactpunt 

Het wijkteam is voor bewoners ook het aanspreekpunt 
voor veiligheid. Bewoners wonen en ondernemers 
werken in de wijk, zij signaleren vaak eerder onveilige 
situaties of criminele activiteiten. Dat kan variëren van 
jongerenoverlast tot diefstal en de handel in drugs. 
Bij meldingen verwijst het wijkteam door naar de 
juiste partners, zoals de Politie, BOA’s of Veiligheid 
van de gemeente. Bewoners die onveiligheids-
gevoelens ervaren door overlast kunnen ook contact 
opnemen met het wijkteam. 

Direct ingrijpen of extra alert zijn

Regelmatig moet er direct ingegrepen worden als 
onveilige situaties zich voordoen, denk aan overlast en 
burenruzies, maar ook aan criminaliteit, zoals (woning)
inbraken, (winkel)diefstal, geweldsdelicten, hennep-
kwekerijen en drugslabs, enz. Het wijkteam zorgt 
ervoor dat de rust terugkeert in de wijk en er weer een 
veilige situatie ontstaat. Soms is er een piek op het 
gebied van veiligheid en moeten we extra alert zijn, 
bijvoorbeeld als er veel woninginbraken zijn tijdens de 
vakantieperiodes en om onrust en vernielingen tijdens 
de jaarwisseling te voorkomen. Ook in Coronatijd zijn 
Politie, BOA’s en Veiligheid van de gemeente actief. 

Veiligheid als bespreekpunt 
bij wijkprojecten

Ons streven is dat bewoners prettig wonen in een 
groene, schone en veilige omgeving. In sommige 
buurten is dit nu echter nog niet het geval en is er 
sprake van meerdere problemen op het gebied  
van leefbaarheid, schoon, heel en veilig. Denk aan 
vervuiling, verloedering, verkeersoverlast, 
burenruzies, jongerenoverlast, vernielingen en/of 
criminele activiteiten. Het wijkteam gaat dan met 
bewoners in gesprek om de problemen structureel 
op te lossen en de situatie te verbeteren.  
Veiligheid is daarbij dan één van de onderwerpen. 

Veiligheid verdient aandacht

Op een aantal momenten in het jaar geeft het 
wijkteam extra aandacht aan veiligheid in Veenendaal. 
Op de Veiligheidsdag in het voorjaar en de Week van 
de Veiligheid in het najaar, organiseert het Wijkteam 
dan diverse activiteiten voor bewoners om samen de 
veiligheid te verbeteren in de buurt, op straat en thuis. 
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Het wijkteam:

•  inventariseert wie er in de wijk actief zijn op het 
gebied van veiligheid (professionals en bewoners)

•  verbindt partijen voor een goede samenwerking  
in de wijk

•  is aanspreekpunt voor bewoners over veiligheid  
en onveiligheidsgevoelens

•  zet verzoeken voor bijeenkomsten over veiligheid 
uit bij Politie en Veiligheid van de gemeente

Samenwerking met: 

Politie, Toezicht & Handhaving (BOA’s), 
Bewoners, Patrimonium woonservice, 
Veenendaalse Woningstichting (VWS), 
Wijkverenigingen, Ondernemers 

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam organiseert een bijeenkomst voor 
professionals en bewoners in de wijk op het gebied 
van veiligheid. Wat is de stand van zaken op het 
gebied van veiligheid in de wijk? 

Verdiepen en samendoen
Wat speelt er op het gebied van veiligheid in 
de wijk en in de buurten? Wat gaat goed en 
wat kan verbeteren? Hoe kunnen we nog 
beter samenwerken?

Netwerk 
Veiligheid versterken 
In de wijken zijn de wijkagenten, de BOA’s  en bewoners actief op 
het gebied van veiligheid. Het wijkteam wil meer verbinding tussen 
professionals en bewoners. Als we elkaar beter informeren kunnen we 
de samenwerking verbeteren. 

Veiligheidsacties
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Het wijkteam:

•  informeert ondernemers en bewoners over 
mogelijkheden om zelf de veiligheid op  
het bedrijventerrein te verbeteren

•  is aanspreekpunt voor ondernemers om 
vermoedens en signalen van (ondermijnende) 
criminaliteit te bespreken en te melden 

•  zorgt ervoor dat ondernemers en bewoners 
signalen van onveilige en ondermijnende situaties 
snel kunnen melden via Verbeterjewijk.nl

•  maakt de verbinding met de Politie, Meld Misdaad 
Anoniem en Veiligheid bij concrete signalen

•  organiseert op verzoek van ondernemers 
voorlichting over (ondermijnende) criminaliteit 

Samenwerking met: 

Economische Zaken & Werk, Politie, Bedrijvenkring 
Ondernemend Veenendaal, Ondernemers, Bewoners, 
Veiligheid, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), 
Toezicht & Handhaving (BOA’s)

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam betrekt de parkmanager van het 
bedrijventerrein, Ondernemend Veenendaal en 
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bij 
de aanpak van ondermijning. Het wijkteam 
informeert ondernemers en bewoners over 
actiedagen, via flyers en voorlichtingsbijeenkomsten 
met name op industrie- en bedrijventerreinen waar 
criminaliteit is gesignaleerd. 

Verdiepen en samendoen
Ondernemers en bewoners kunnen zelf veel doen om 
de veiligheid op het bedrijventerrein te verbeteren. 
Het melden van misdaad is één van de mogelijkheden, 
maar dit kan nog beter. Meld Misdaad Anoniem is een 
alternatief voor ondernemers, die anoniem willen 
melden. Het wijkteam wil achterhalen wat de redenen 
zijn dat ondernemers criminaliteit niet (durven te) 
melden, ook niet via Meld Misdaad Anoniem.

Veiligheid op 
bedrijventerreinen

Veiligheidsacties

Andere vormen van (ondermijnende) 
criminaliteit zijn witwassen, mensenhandel en 
uitbuiting, milieucriminaliteit en vastgoedfraude. 
Signalen daarvan bereiken de gemeente en de Politie 
niet altijd. Het wijkteam gaat meer publiciteit geven 
over het signaleren en melden van (ondermijnende) 
criminaliteit. Ondernemers en bewoners kunnen zelf 
veel doen om de veiligheid op bedrijventerreinen 
te verbeteren. 

Veiligheid van de gemeente is ook 
actief op bedrijventerreinen. De 
gemeente controleert regelmatig 
bedrijfspanden bij vermoedens 
van (ondermijnende)  
criminaliteit, zoals handel  
of productie van drugs. 
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Week van de Veiligheid

In oktober vindt de Week van de Veiligheid plaatst. 
Dit is een landelijke themaweek waarbij we 
voorlichting geven en aandacht vragen voor veiligheid 
(thuis en in de buurt). De Week van de Veiligheid 
wordt door het wijkteam georganiseerd. 

Veiligheidsdag

Elk jaar vindt de Veiligheidsdag plaats in 
het Centrum van Veenendaal. Bewoners krijgen een 
kijkje in de dagelijkse activiteiten van Politie, Toezicht 
& Handhaving (BOA’s) en hulpverleners en informatie 
over onderwerpen op het gebied van veiligheid. 
De Veiligheidsdag wordt sinds 2016 jaarlijks 
georganiseerd, alleen niet in 2020 in verband 
met Corona. In 2021 hopen we de Veiligheidsdag 
weer te organiseren.

Het wijkteam:

•  geeft publiciteit aan de Week van de Veiligheid  
en de Veiligheidsdag

•  organiseert tijdens de Week van de Veiligheid 
activiteiten in de wijk en buurten

Week van 
de Veiligheid en Veiligheidsdag

Veiligheidsacties

•  geeft voorlichting over projecten in de wijk en  
wat bewoners zelf kunnen doen om hun buurt 
veiliger te maken 

•  informeert bewoners dat zij onveilige situaties 
kunnen melden via Verbeterjewijk.nl

• verspreidt de Meldkaart onder bewoners
•  zorgt voor veiligheidstips voor thuis en in de  

buurt op Verbeterjewijk.nl

Samenwerking met: 

Politie, Brandweer, Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO), Veiligheid, Wijkagent, 
Toezicht & Handhaving (BOA’s)

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam informeert bewoners via de (wijk)media 
over de activiteiten tijdens de Week van de Veiligheid 
en over de Veiligheidsdag in het Centrum. 
De wijkteams staan er zelf ook met een stand over 
projecten in de wijk en wat bewoners zelf kunnen 
doen om hun buurt veiliger te maken.  

Onderwerpen zijn: WhatsApp Buurtpreventie, 
vrijwilliger worden bij de Politie of brandweer, 
Meldkaart, bijeenkomsten over digitale veiligheid, 
ondermijning, enz. Via de website: Verbeterjewijk.nl 
geven we veiligheidstips voor thuis en in de buurt. 

Via de ‘enquête Hoe veilig is jouw buurt?’ 
inventariseren we bij bewoners hoe zij de veiligheid  
in hun buurt ervaren. Weten de bewoners wat er al 
gebeurt op het gebied van veiligheid in hun buurt? 
Het wijkteam verspreidt de Meldkaart en vraagt nog 
eens aandacht voor het doen van meldingen.

Verdiepen en samendoen
Het wijkteam organiseert tijdens de Week van de 
Veiligheid speciale veiligheidsacties in de wijk. 
Over thema’s zoals WhatsApp Buurtpreventie, digitale 
veiligheid, een Burgernetoefening en/of de inzet van 
de BuurTent (woninginbraken). Ook is de Meldkaart 
digitaal te downloaden en kunnen bewoners onveilige 
situaties snel via de website melden.
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Meer signaleringen en meldingen door 
bewoners van (ondermijnende) criminaliteit 

Veiligheidsacties

Het wijkteam gaat meer publiciteit geven aan ‘Meld 
Misdaad Anoniem’, zodat we meer meldingen van 
bewoners krijgen over (ondermijnende) criminaliteit. 
Bewoners kunnen namelijk zelf veel doen om hun 
buurt of wijk veiliger te maken. Door signalering van 
onveilige situaties en meldingen maken we samen de 
pakkans van criminelen groter. 

In verschillende wijken in Veenendaal worden drugs 
verhandeld en geproduceerd. Daarnaast zijn er andere 
vormen van (ondermijnende) criminaliteit, waarvan de 
signalen de gemeente en de Politie niet altijd bereiken. 
Voorbeelden hiervan zijn witwassen, mensenhandel en 
uitbuiting, milieucriminaliteit en vastgoedfraude. 
Het wijkteam wil bewoners bewust maken van en  
alert laten zijn op ondermijnende criminaliteit. 
We geven duidelijk aan hoe bewoners dit kunnen 
melden via Verbeterjewijk.nl. 

Het wijkteam gaat meer 
publiciteit geven aan 
‘Meld Misdaad Anoniem’, 
zodat we meer meldingen 
van bewoners krijgen over 
(ondermijnende) criminaliteit. 

Het wijkteam:

•  is aanspreekpunt voor bewoners als zij 
onveiligheidsgevoelens hebben door 
(ondermijnende) criminaliteit 

•  informeert bewoners over wat zij zelf kunnen  
doen om hun buurt en wijk veiliger te maken

•  informeert bewoners op welke signalen zij alert 
moeten zijn

•  informeert bewoners over Meld Misdaad Anoniem 
via Verbeterjewijk.nl en de Meldkaart

•  informeert bewoners dat zij signalen van 
criminaliteit écht anoniem kunnen melden 
bij Meld Misdaad Anoniem 

•  zet in buurten waar dit nodig is de BuurTent in  
(o.a. woninginbraken, hennepkwekerijen,  
drugslabs en drugshandel)

•  zet verzoeken voor presentaties over veiligheid door 
naar Veiligheid, Politie en andere hulpverleners

Samenwerking met: 

Politie, Bewoners, Ondernemers, Patrimonium 
woonservice, Veenendaalse Woningstichting (VWS), 
Wijkverenigingen, Ondernemers, Veiligheid, 
Toezicht & Handhaving (BOA’s).

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Bewoners kunnen contact opnemen met het wijkteam 
bij onveiligheidsgevoelens. Veiligheid is een bespreekpunt 
bij buurtprojecten. Het wijkteam attendeert bewoners via 
de Meldkaart en Verbeterjewijk.nl op Meld Misdaad 
Anoniem. Via Verbeterjewijk.nl krijgen bewoners 
veiligheidstips, informatie en folders en kunnen zij 
meldingen doen. Als er in hun buurt drugslabs en 
hennepkwekerijen zijn ontdekt, ontvangen bewoners een 
flyer zodat zij alert zijn op mogelijke signalen. De Politie 
zorgt voor sluiting van de panden.  

Verdiepen en samendoen
Bewoners kunnen zelf veel doen om de veiligheid in hun 
omgeving te verbeteren, zij zijn de ogen en oren in de 
wijk. Signaleren en melden van misdaad is heel effectief. 
Als criminelen weten dat de pakkans groter is, blijven ze 
uit de buurt. In buurten waar onrust ontstaat door 
criminaliteit en ondermijning komt een BuurTent of 
gerichte bijeenkomst om bewoners extra bewust te 
maken op signalen. Op verzoek van wijkverenigingen, 
VVE, bewoners en andere organisaties verzorgt 
Veiligheid presentaties over preventie en veiligheid.
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Oprichting nieuwe Whatsapp 
Buurtpreventie-groepen

Bewoners willen actief bijdragen aan de veiligheid 
in hun omgeving en vormen hiervoor WhatsApp 
Buurtpreventie-groepen. In Veenendaal zijn inmiddels 
meer dan 150 groepen opgericht. 

Ondersteuning WhatsApp 
buurtpreventie beheerders

Whatsapp Buurtpreventie-groepen leveren een 
belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de buurt. 
Verschillende WhatsApp-groepen willen meer 
informatie over de veiligheid in hun omgeving. 
Hoe vaak wordt er ingebroken? Vinden er veel 
autokraken plaats? Wat zijn de trends hierin en welke 
informatie kan gedeeld worden met de beheerders? 
Op dit moment worden beheerders bij een piek van 
woninginbraken geïnformeerd over de maatregelen  
die de Politie neemt en gevraagd extra alert te zijn. 
Door resultaten regelmatig terug te koppelen blijft  
de motivatie en betrokkenheid van bewoners hoog. 

WhatsApp Buurtpreventie op de website

Bewoners kunnen digitaal inzien of er een WhatsApp 
Buurtpreventie groep bij hen in de straat/buurt actief is en 
zich hiervoor zelf bij de beheerder aanmelden. 

Het wijkteam:

•  heeft een overzicht van de Whatsapp-groepen 
in de wijk

•  faciliteert samen met Veiligheid de oprichting van 
nieuwe Whatsapp-groepen

•  werft bewoners voor de Whatsapp  
Buurtpreventie-groepen

•  koppelt de resultaten van de Whatsapp-groepen 
aan hen terug: Hier doen we het voor!

•  informeert bij de beheerders of er behoefte is aan 
ondersteuning vanuit de gemeente en in welke vorm

•  controleert of alle Whatsapp-groepen in de wijk  
op de kaart staan

•  de gemeente plaatst WhatsApp-borden op de 
toegangswegen voor autoverkeer naar de wijk

Samenwerking met: 

Veiligheid, Bewoners, Ondernemers, Politie, Beheerders 
Whatsapp-groepen, Toezicht & Handhaving (BOA’s), 
Webmaster gemeente.

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Bewoners zijn zelf beheerder van de WhatsApp groep 
en verantwoordelijk voor de berichten in de groep.  
Op de website van de gemeente Veenendaal komt een 
kaart waarop bewoners zelf kunnen zien of er in hun 
omgeving een WhatsApp-groep actief is en hoe zij 
zich hiervoor kunnen aanmelden. Aan de beheerders 
van Whatsapp-groepen vragen hoe het gaat en of zij 
behoefte hebben aan ondersteuning. 

Verdiepen en samendoen
Nieuwe beheerders van Whatsapp Buurtpreventie-
groepen krijgen een training en werven buurtbewoners 
om mee te doen in de Whatsapp-groep. 
De veiligheidscijfers van de buurt en de resultaten 
van de Whatsapp-groepen terugkoppelen aan de 
beheerders. Meer bewoners werven voor de Whatsapp 
Buurtpreventie-groepen. Hoe meer bewoners zich voor 
de Whatsapp-groepen aanmelden, des te beter deze 
functioneren en effect hebben.

Veiligheidsacties

WhatsApp-groepen 
Buurtpreventie
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Veiligheidsacties

Burgernet
Burgernet is een telefonisch netwerk van Politie, gemeente 
en bewoners. Deelnemers krijgen een bericht via hun telefoon 
als de Politie op zoek is naar de verdachte van een misdrijf of
een vermist persoon. Bewoners zijn de ogen en oren in de wijk. 

Samen werken we zo aan de veiligheid in Veenendaal. 
Het wijkteam wil zoveel mogelijk bewoners op 
Burgernet, dit bevordert de veiligheid van de woon- en 
werkomgeving van bewoners en ondernemers. 
Het vergroot ook de pakkans van criminelen. 

Het wijkteam:

•  promoot Burgernet via de Meldkaart en stimuleert 
bewoners zich aan te melden voor Burgernet via 
Verbeterjewijk.nl

•  geeft publiciteit aan de jaarlijkse heterdaad oefening

Samenwerking met: 

Veiligheid, Politie, Bewoners 

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Via de Meldkaart vraagt het wijkteam bewoners 
zich aan te melden voor Burgernet, zij kunnen zich 
via de website Verbeterjewijk.nl aanmelden. 
Ook op de Veiligheidsdag en tijdens 
de Veiligheidsweek kunnen bewoners zich 
direct aanmelden. 

Verdiepen en samendoen
We koppelen meer succesvolle Burgernetacties 
terug naar bewoners. In de media laten we zien dat 
het echt werkt. Hoeveel bewoners zitten op Burgernet 
in de buurt? Hoe meer bewoners zich voor Burgernet 
aanmelden, des te beter het werkt. Help ook mee om 
een kind terug te vinden, een verward persoon 
te zoeken of met wat dan ook.  
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Voorkomen van 
woninginbraken

Veiligheidsacties

Inzet mobiele alarmsysteem 
Mobeye bij vakantie of afwezigheid

Inwoners, die op vakantie gaan of voor één of 
meerdere dagen hun huis verlaten, kunnen gratis 
gebruik maken van het mobiele alarmsysteem Mobeye. 
Dit alarmsysteem werkt op basis van infrarood en 
verstuurt een stille alarmmelding naar de meldkamer van 
Schipper Security. In geval van een alarm stuurt Schipper 
Security direct een mobiele surveillant naar de woning 
en informeert de Politie. In buurten waar een stijging van 
woninginbraken is biedt de gemeente het alarmsysteem 
actief aan. Inmiddels zijn er voor de bewoners tachtig 
alarmsystemen beschikbaar, die continu ingezet 
kunnen worden.

Het wijkteam wil een betere beveiliging van woningen 
in de buurt door alarmsysteem Mobeye tijdens vakantie 
en afwezigheid.  
Aanmelden kan via veiligheid@veenendaal.nl. 

Inzet BuurTent: preventie woninginbraken

Als in een buurt in korte tijd meer dan twee 
woninginbraken zijn, dan wordt de BuurTent ingezet. 
Via de BuurTent krijgen bewoners actief en snel advies 
over preventie van woninginbraken. We willen zoveel 
mogelijk woningen in Veenendaal met het Politie 
Keurmerk Veilige Woning (PKVW).

In een kort tijdbestek (één uur) informeren en 
activeren we bewoners over:
• Hoe inbrekers hun slag slaan
• Waar mensen op moeten letten
• Bellen van 112
• Burgernet, Burgermail, etc.
• Politie Keurmerk Veilige Woning (PKVW)

Het wijkteam:

• bekijkt of er inbraakgevoelige buurten zijn in de wijk
•  geeft extra voorlichting voorafgaand aan de 

vakantieperiodes en feestdagen
•  plaats berichten voorafgaand aan vakantieperiodes  

of feestdagen over het alarmsysteem Mobeye  
voor bewoners 

• signaleert mede hotspots van woninginbraken in de wijk
• vraagt waar nodig om inzet van de BuurTent

Samenwerking met: 

Veiligheid, Bewoners, Schipper Security, Politie, 
BlueStar PKVW slotenmaker, Patrimonium 
woonservice, Whatsapp Buurtpreventie

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam informeert bewoners over de 
inbraakgevoeligheid van de buurt of wijk en 
informeert bewoners over de mogelijkheid van  
het Mobeye alarmsysteem. 

Verdiepen en samendoen
We informeren bewoners over wat zij nog meer kunnen 
doen aan inbraakpreventie en beveiliging van hun woning. 
Denk ook eens aan elkaar: kunnen de buren een oogje in 
het zeil houden tijdens de vakanties en feestdagen?  
De Whatsapp buurtpreventie-groepen kunnen ook een  
rol vervullen. Samen maken we de buurt veiliger.
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Veiligheidsacties

Digitale onveiligheid   
(voorkomen van hacken, phishing, 
internetfraude) 

Cyber24

Voor scholieren tot 18 jaar komt er een digitale 
escaperoom ‘Cyber24’. Deze lessen worden wijkgericht 
door Halt op scholen aangeboden. Het is een nieuw 
initiatief dat naar verwachting komend schooljaar 
(2020-2021) zal plaatsvinden. De cyber24-escapekoffer 
bestaat uit zes verschillende korte verhaallijnen voor en 
over jongeren. Jongeren krijgen opdrachten die passen in 
hun online leven. Zij zullen zowel ‘daderschap’ als 
‘slachtofferschap’ ervaren. Zo wil de gemeente jongeren 
van 12 tot 18 jaar weerbaar maken voor computermisdaad. 

Digitale buurtambassadeurs

Digitale buurtambassadeurs zijn speciaal 
opgeleide bewoners, die andere bewoners helpen 
om hun computer en bestanden te beveiligen tegen 
computercriminaliteit. Buurtpreventieteams kunnen 
een basisopleiding volgen tot digitaal 
buurtambassadeur, als zij dit willen. Dit is een 
nieuw initiatief en moet nog opgestart worden. 

Het wijkteam:

•  bekijkt wat de situatie is op het gebied van  
digitale onveiligheid in de wijk

•  faciliteert het initiatief digitale  
buurtambassadeurs: het werven en  
opleiden van digitale buurtambassadeurs

Samenwerking met: 

Veiligheid, Bewoners, Buurtpreventieteams, 
Politie, Halt

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam inventariseert welke buurtpreventie-
teams belangstelling hebben voor de training van 
digitale buurtambassadeurs.

Verdiepen en samendoen
De digitale buurtambassadeurs helpen andere 
bewoners om digitaal weerbaar te worden en hun 
bestanden en gegevens te beveiligen.
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Inzet bij incidenten, zoals 
burenruzies, woonoverlast 
en jongerenoverlast

Veiligheidsacties

Gedurende het hele jaar vinden er incidenten plaats, daarbij gaat het 
om (langdurige) burenruzies, woonoverlast, jongerenoverlast, enz.  
Bij incidenten werkt het wijkteam samen met Politie, BOA’s en 
Veiligheid van de gemeente. Zij grijpen in, bemiddelen en ondersteunen 
waar nodig bij burenruzies, woonoverlast en jongerenoverlast. 

Het wijkteam:

• zorgt dat er wordt ingegrepen bij incidenten 
•  verwijst door naar buurtbemiddeling, 

jongerenwerk, triageteam of procesregieteam 

Samenwerking met: 

Politie, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Veiligheid, 
Patrimonium woonservice, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Als sprake is van jongerenoverlast wordt dit als thema 
meegenomen in de gesprekken met bewoners bij 
leefbaarheidsprojecten. 

Verdiepen en samendoen
Het wijkteam gaat na of er sprake is van onterechte 
onveiligheidsgevoelens. Soms doen de jongeren niets, 
maar het feit dat ze ergens staan wordt al als onveilig 
bestempeld. Jongeren hebben echter ook recht op 
een plek in de wijk. Samen met jongeren op zoek gaan 
naar geschikte hangplekken en afspraken maken over 
het opruimen van troep en het maken van lawaai.
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Buurtbemiddeling

Veiligheidsacties

Buurtbemiddeling kan ingezet worden bij woonoverlast, 
langdurige of hoogoplopende burenruzies.

Via buurtbemiddeling kan het contact tussen buren 
soms weer herstellen. Bewoners hoeven geen vrienden 
met hun buren te worden, maar een normale omgang 
met de buren is wel zo prettig. Bij Veens Welzijn is op 
dit moment een team van ongeveer 10 goed getrainde 
buurtbemiddelaars actief. De buurtbemiddelaars zijn 
bewoners, die vrijwillig de rol van bemiddelaar 
op zich nemen en daarvoor een speciale training 
hebben gevolgd. 

Het wijkteam: 

•  signaleert waar en in welke gevallen 
buurtbemiddeling ingezet kan worden 

•  overlegt met de coördinator over de inzet, de 
voortgang en de effecten van buurtbemiddeling in 
de wijk of buurt 

•  bespreekt regelmatig met de coördinator van 
buurtbemiddeling lopende zaken, de voortgang en 
effecten in de wijk of buurt.

Samenwerking met: 

Veens Welzijn, Bewoners 

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam informeert bewoners over 
de mogelijkheid van buurtbemiddeling bij burenruzies 
en woonoverlast. Bewoners kunnen woonoverlast en 
burenruzies melden bij het wijkteam.  

Verdiepen en samendoen
De deskundige buurtbemiddelaars maken 
ergernissen of ruzie tussen buren weer bespreekbaar. 
Ze zijn onpartijdig en geven geen oordeel. 
De buurtbemiddelaars willen dat iedereen plezierig 
woont en maken goede afspraken met de bewoners. 
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Veiligheidsacties

Buurtouders
Jongeren vormen een belangrijk deel van de Veenendaalse 
samenleving. Ook zij hebben recht op een plek in de buurt. 
Ze willen elkaar ontmoeten en maken hiervoor vaak gebruik van 
de openbare ruimte. Soms gedragen jongeren zich net even te extreem  
en dat leidt dan tot overlast. Jongeren aanspreken op hun gedrag 
werkt vaak het beste als dat gebeurt door mensen die zij kennen en 
die dat doen zoals dat ook bij hen thuis gebeurt. 

Buurtouders is een project dat al 16 jaar in 
Veenendaal draait. De huidige buurtouders 
(ongeveer 8 personen) zijn vooral actief in en rondom 
het Centrum. De buurtouders houden toezicht in de 
openbare ruimte en kunnen jongeren aanspreken op 
hun gedrag. Ze zijn een verbindende factor tussen 
jeugd en de andere bewoners in een wijk. Ze weten 
wat er speelt in de wijk en vangen signalen op van 
zowel jongeren, als ouderen en stimuleren dat beide 
partijen met elkaar in gesprek gaan. 

Het wijkteam zet de buurtouders in om een goede 
verbinding te maken tussen (oudere) bewoners en 
jongeren in de wijk. De buurtouders kunnen overlast 
door jongeren voorkomen en tegengaan. Doordat zij 
jongeren aanspreken stimuleren ze meer ‘gepast 
gedrag’ van jongeren in de openbare ruimte. 
Veens Welzijn wil het netwerk van buurtouders 

versterken door betere samenwerking met andere 
veiligheidsprofessionals in de wijk. Maar ook het 
werven van meer buurtouders en uitbreiding naar 
meer buurten zijn doelstellingen. 

Het wijkteam:

•  signaleert waar en in welke gevallen buurtouders 
ingezet kunnen worden. Waar is dit snel nodig? 

•  overlegt met de coördinator over de inzet, de 
voortgang en de effecten van buurtouders in de 
wijk of buurt 

Samenwerking met: 

Veens Welzijn (jongerenwerk), Buurtouders, Veiligheid 

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam luistert naar signalen en meldingen 
van bewoners over jongerenoverlast in de buurt. 
Waar kunnen de buurtouders ingezet worden? 

Samendoen
Buurtouders zijn bewoners van Veenendaal die een 
rol willen spelen in de buurt. Zij dragen bij aan de 
veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Ze hebben een 
voorbeeldfunctie en leggen verbinding tussen 
jongeren en de andere bewoners van de buurt.  
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Voorkomen van 
tegenstellingen  
in de samenleving

Veiligheidsacties

In Veenendaal doet en telt iedereen mee. We willen een 
samenleving van tolerantie en begrip voor elkaar. Er is daarbij 
geen plaats voor extreem gedachtegoed en/of het discrimineren  
of negatief bestempelen van bepaalde bevolkingsgroepen. 

Het wijkteam:

•  is attent op signalen van extreem gedachtegoed  
en discriminatie

•  organiseert en faciliteert initiatieven waarbij 
iedereen in Veenendaal gelijkwaardig kan meedoen 

• houdt bij activiteiten rekening met diversiteit 

Samenwerking met: 

Veiligheid, Bewoners, Politie, Toezicht & Handhaving 
(BOA’s), Wijkcentra, Veens Welzijn (jongerenwerk), 
Patrimonium woonservice, Scholen, Ondernemers, 
Bedrijven  

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Het wijkteam houdt bij wijkprojecten rekening 
met diversiteit van bewoners en heeft oog voor 
cultuurverschillen. Elke mening telt.

Verdiepen en samendoen
Bij wijkprojecten spant het wijkteam zich in om 
bewoners met verschillende achtergronden te 
betrekken. Niet alleen diversiteit in jong en oud, 
maar ook diversiteit in achtergrond en cultuur. 
Iedereen doet mee.
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Veiligheidsacties

Huiselijk geweld  
en kindermishandeling

Week tegen  
Kindermishandeling

Sinds 2013 organiseert de gemeente ook een aantal 
activiteiten in Veenendaal tijdens de jaarlijkse 
nationale Week tegen Kindermishandeling. Ondanks 
vele campagnes, interventies en beschikbare kennis 
blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te 
hoog. Ook in Nederland groeien nog teveel kinderen 
op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een 
belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van 
deze kinderen te vergroten. 

Het wijkteam:

•  neemt het melden van huiselijk geweld op in de 
Meldkaart

•  attendeert bewoners op de websiteswebsites 
ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en veiligthuis.nl voor 
anoniem melden en het vragen van advies

•  is een laagdrempelige ingang voor bewoners om 
signalen en/of vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling te bespreken

•  is bekend met de meldcode van Huiselijk geweld 
en Kindermishandeling

• verwijst door naar de betreffende organisaties
•  geeft publiciteit aan de Week tegen 

Kindermishandeling

Samenwerking met: 

Aandachtfunctionarissen Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners  
en andere partijen

Informeren en inventariseren
Bewoners informeren over wat zij kunnen 
doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Kijk niet weg, maar biedt hulp. 

Verdiepen en samendoen
Bewoners kunnen signalen en/of vermoedens van 
huiselijk geweld en kindermishandeling aangeven bij 
het Wijkteam. Het wijkteam kan dit via de speciale 
meldcode melden bij hulpverlenende instanties. 
Bewoners kunnen via de websites 
ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en veiligthuis.nl  
anoniem meldingen doen en advies vragen.

Huiselijk geweld en kindermis-
handeling komen helaas maar  
al te vaak voor. Het is lastig te 
zien wat zich achter de voordeur 
afspeelt. Wat zijn signalen? Hoe 
kunnen we de aanpak versterken? 
Hoe kunnen bewoners en 
professionals huiselijk  
geweld melden? 

Het wijkteam wil de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling versterken door informatie op de 
Meldkaart en een ingang voor bewoners via het 
spreekuur. We informeren bewoners over het 
signaleren en melden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
Via de websites ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en 
veiligthuis.nl kunnen bewoners anoniem meldingen 
doen en advies vragen. 



Wijkteam Veenendaal Zuidwest

Telefoon:  (06) 53 38 67 55 
Email:  wijkteam.zuidwest@veenendaal.nl

Spreekuur en initiatievenloket:  

Openingstijden:  Dinsdag van 13.00 uur  
  tot 15.00 uur 
Adres:   Wijkhuis, 
  W.C. Beeremanstraat 2,  
  Veenendaal


