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‘De Buurt Bestuurt’ 
Eerdere betrokkenheid van burgers bij planontwikkeling en 
besluitvorming, zeker waar het hun eigen buurt raakt. ‘De Buurt 
Bestuurt’ is een veelbelovende pilot in gemeenten om ons heen. 
Ook in Leidschendam-Voorburg zal een proef van start gaan 
waarbij buurtbewoners meer zeggenschap krijgen over de inzet 
van de gemeente in hun wijk: ‘De Buurt Bestuurt’.  
 

 



Voorbeeld: Rotterdam 

• Delfshaven 
• Ijsselmonde: wijk-brandweerman 
• Kreekhuizen: vuil in de buurt 
• Zuid: buurt-jongerenwerker 
• Centrum: stadswacht 

 
De projectgroep Buurt Bestuurt ondersteunt het werk van de 
buurtcomités en de voortgang van Buurt Bestuurt. De 
projectgroep zorgt voor de website, nieuwsbrief, 
promotiemateriaal, training voor  
leden van buurtcomités en organiseert thema- en 
netwerkbijeenkomsten.  
 
 

 



Voorbeeld: Barendrecht 
 

• Wijkschouw 

• Wijkschoonmaakactie 

• Speeltoestellen 

• buurtbemiddeling 



Voorbeeld: Den Haag 

In de wijk De Venen (Escamp): 

• het handhavingsteam,  

• het Buurt Interventieteam,  

• Bewonersplatform Bouwlust en Boog.  

Maar ook in Vrederust en in Moerwijk 

 



Voorbeeld:  Rijswijk    

In Cromvliet: 

• Zwerfvuil 

• Hondenpoep 

• Afvalinzameling 

• parkeren 



Voorbeeld:  Zoetermeer 

• In 2012 ingevoerd in Rokkenveen 

• Bij begrotingsbehandeling 2014 motie aangenomen van 
PvdA voor 3e wijk: Oosterheem 

• Kernpunten: veiligheid op straat, sociale veiligheid, 
schoonhouden van de buurt. 

 

 

 

 



En nu ook in onze gemeente? 
• Bij Kadernota 2013 toe besloten (motie PvdA) 

• 2 x met ambtenaren besproken; 

• Inzet op kwaliteit van de leefomgeving: 

-    plantsoenen, bermen en middenbermen 

- Veiligheid op straat 

- Parkeeroverlast 

- Onderhoud bomen 

 

Nog nodig: 

Goede initiatieven 

Contactpersonen! 

 

. 



Waar in 2014 nog extra inzet op nodig? 

• Ouderen willen ook meedoen: Seniorenkrant in ere herstellen! 

• Veiligheid in de buurt: prima buurtpreventieteams 

• Leefbaarheid vraagt levendige winkelgebieden 

• Buurt Bestuurt: inwoners zelf de regie laten nemen!  
Motie Raad wordt nu uitgevoerd! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=buurt%20bestuurt&source=images&cd=&cad=rja&docid=jRMYhbxKlk6-kM&tbnid=DWbsBo-ZkKX_XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.werklustontour.nl%2Fvoorbeelden-van-actief-burgerschap-in-rotterdam%2F&ei=iDzZUZuDLY2Mswas8IDQDw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNE-_bVfWyn7-RWMQ92E0pU4ZPZDJQ&ust=1373277702059920


Waar in 2014 nog extra inzet op nodig? 

 

Goede voorzieningen voor degenen die niét kunnen meedoen:  
– vaart maken met nieuwbouw woonzorgcentra,  

– toegankelijkheid openbaar vervoer (RandstadRail-voertuigen) 

– toegankelijkheid gebouwen, waaronder Hospice 

– Wijkcentra in stand houden waar functie onmisbaar is 




