
In gesprek met wijkvertegenwoordigers over 
wijkgericht werken

10 maart 2022



Programma

• Aftrap 
door Bert Velthuis, wethouder

• Terugblik op 19 januari en voortgang wijkgericht werken 
door Astrid van der Klift, directeur

• Toelichting en voortgang op tienpuntenplan
door Robert Tannemaat, adviseur samenwerken met de stad

• In groepen in gesprek over recente ervaringen met wijkgericht werken
door Nicole Sonneveldt, Manager Bewonerscontact, afdeling Stadsbeheer 

• Afronding
door Bert Velthuis



Doel bijeenkomst

Bert Velthuis, wethouder



Terugblik en voortgang toelichten

Astrid van der Klift, directeur



Doelen wijkgericht werken

• Wijkgericht werken is van iedereen                                      

• Integraler werken

• Initiatieven in wijken sneller en beter op te pakken

• Kwetsbaarheid verminderen

• Duidelijke communicatie en aanwezig zijn in wijken



• Zichtbaar, persoonlijk en toegankelijk contact 

• Houd het simpel en ken de wijk

• Elke wijk heeft eigen uitdagingen, heb daar oog voor en handel daarnaar

• Duidelijkheid creëren over zeggenschap van inwoners en wijkraden bij 
grotere projecten, betrek omgevingsmanagers eerder

Herkenbaar? 

Terugblik op 19 januari
Wat hebben we u horen zeggen?



• Medewerker met de meeste kennis en doorzettingsmacht is op 
specifieke projecten/situaties eerste aanspreekpunt, wijkregisseurs 
blijven zichtbaar 

• Gebiedstafel onderzoekt hoe zij met bewoners/wijkraden 
wijkspecifieke thema’s kunnen oppakken 

• Uitkomsten 0-meting leidt tot aanvullende acties

• Verdere uitvoering tienpuntenplan (zie toelichting 

Voortgang wijkgericht werken

Klik op de pictogram wie 
uw wijkregisseurs zijn

https://www.nijmegen.nl/diensten/wijken/wijkregisseurs/


Update over participatieplan

Robert Tannemaat, adviseur samenwerken met de stad 



Initiatiefvoorstel 
Inwonersparticipatie (door de 

raad)

2019

Tienpuntenplan 
(door het college)

2019

Participatieparagraaf in de 
Omgevingsvisie

2020

1e ronde bespreken opzet 
participatiebeleid t.b.v. 

Omgevingswet.
juli en december 2021

Deze notitie t.b.v een tweede 
ronde bespreken.

Q1-Q2 2022

Voorstel participatiebeleid t.b.v. 
Omgevingswet naar de raad.

Q3 2022





In gesprek over 
ervaringen met 

wijkgericht werken
Nicole Sonneveldt, manager Bewonerscontact, afdeling Stadsbeheer 



Rol gebiedstafel bij bewonerscontact- en initiatieven (1)



1. Eerste aanspreekpunt voor bewoners (als bekende gezichten in de wijk) en 

signaleren waar bewoners (on)tevreden zijn over het contact met de gemeente

2. Procesregisseur bij vragen van bewoners en linking pin naar de rest van de 

organisatie

3. Vanuit gesprekken in de wijk input leveren en advies geven bij het maken van 

stadsdeelprogramma’s en beleid 

Rol gebiedstafel bij bewonerscontact- en initiatieven (2)



1. Hoe ervaart u tot nu toe het contact met de gebiedstafel? 

2. Wat is er nodig om het wijkgericht werken in uw wijk een stap verder te brengen? 

In gesprek met elkaar om ervaringen te delen


