
   
 

         
     

 

 
 

      
         

 

  
 

         
         

      
       

 

      
 

       
          

        
 

         
           

          
         

       
     
         

 
         

       
              

          
    

           
          

      
            

   
        

    
      

         
    

      
     

            
        

Verslag evaluatie burgerschouw 2019 

De evaluatie van de burgerschouw 2019 heeft plaatsgevonden op 13 februari 2020 in de 
Govan Mbekizaal van het stadhuis te Vlissingen. 

Aanwezigen 

Er waren 15 deelnemers aanwezig. Namens L’Escaut is er 1 vertegenwoordiger aanwezig. 
Namens de gemeente Vlissingen zijn de wethouder E. Verhage en 3 ambtenaren aanwezig. 

1. Opening 

Een medewerker van de Gemeente Vlissingen opent de bijeenkomst en heet iedereen 
welkom. Tijdens de bijeenkomst kijken we terug op de burgerschouw van afgelopen jaar 
en geven we een doorkijk naar de schouwen in 2020. 
De Gemeente Vlissingen bedankt de deelnemers voor de goede sfeer en betrokkenheid. 

2. Evaluatie en bevindingen van de schouwers 

De punten uit deze evaluatie zullen worden meegenomen in de schouwrondes van 2020. 
Vooraf wordt door een deelnemer aangegeven dat de akoestiek in de zaal te wensen over 
laat, misschien kunnen we de volgende keer een microfoon gebruiken, of uitwijken naar de 
raadszaal. 

 De deelnemers vinden de burgerschouw zinvol, maar missen soms de communicatie 
over de afhandeling van de acties. Soms worden acties afgemeld, maar is er fysiek 
nog niets gebeurd, of gebeurt er lange tijd niets zonder dat de reden bekend is. 
Het contact met de gemeente wordt verder als positief ontvangen. 
Een stageloper van de Gemeente Vlissingen wordt nog genoemd i.v.m. zijn inbreng 
om het communiceren van de meldingen te verbeteren. 
De Gemeente Vlissingen geeft aan dat er gewerkt wordt aan een betere 
terugkoppeling. 

 De meeste deelnemers vinden het jammer dat er maar 2 keer per jaar geschouwd 
wordt per wijk. Zij pleiten dan ook voor 3 schouwen per jaar. 
De wethouder geeft aan dat we volgens de inspectie i.v.m. artikel 12 te netjes zijn, de 
norm is niveau C. Vanuit de organisatie is er geen reden om vaker te schouwen, de 
betrokkenheid wordt wel gewaardeerd. 

 Het piketnummer zou niet altijd bereikbaar zijn in het weekend voor het melden van 
een gevaarlijke situatie. Een deelnemer geeft aan daarom maar naar het 06 nummer 
van een medewerker van de Gemeente Vlissingen te bellen. 

 Een deelnemer vraagt naar het veegplan vanwege het feit dat er nog steeds plekken 
zijn waar vuurwerkresten liggen. 
De Gemeente Vlissingen geeft aan dat de veegwagen 2 a 3 keer per jaar overal 
komt. Verder zijn er plaatsen waar de veegwagen vaker komt zoals doorgaande 
wegen en plaatsen waar veel bezoekers komen. 

 Een deelnemer geeft aan geschrokken te zijn van de vele lichtmasten die het niet 
meer deden tijdens de avondschouw. 

 Een deelnemer deelt zijn verbazing over de ongeïnteresseerdheid van bewoners 
t.o.v. niet werkende openbare verlichting. 

 Er wordt een vraag gesteld over de vele aannemersbusjes en zelfs toiletten op de 
stoep. Kan de gemeente Vlissingen hier iets aan doen i.v.m. de doorgang van 
mindervaliden? 



        
     

            
 

           
        
        

   
              

        
         

             
           
           

  
 

      
 

         
    

            
           

       
    

 
        

   
 

         
            

             
         

   
 

        
 

 

    
 

       
       
   

      
           

  
 

  
 

     
         

            
           

 Er wordt meer onkruid gesignaleerd op de bestrating, kunnen bewoners hier ook een 
rol innemen om dit te verminderen? 

 Er wordt geïnformeerd naar het filmpje dat gemaakt is, en of iedereen dit kan 
ontvangen. 

 De vraag wordt gesteld om de emailadressen vrij te geven aan alle vrijwilligers, zodat 
ze zelf groepjes kunnen vormen om de afgemelde meldingen na te lopen. 
De Gemeente Vlissingen geeft nog een keer aan dat we de communicatie van 
afgemelde meldingen gaan optimaliseren. 

 Er wordt geopperd om zichtbaarder te zijn met de schouwen. Met een hesje aan 
wordt je vaker door bewoners aangesproken. Graag ook naambadges omdat de 
groep redelijk groot is en het moeilijk is om alle namen te onthouden. 

 Maak de groep niet te groot tijdens een schouw, dan valt de groep uit elkaar. 
 Er wordt gevraagd om meer tijd te nemen voor de evaluatie na de schouw. 
 Een deelnemer vroeg of het mogelijk was de schouwvolgorde om te draaien. Dit 

zullen wij in 2021 doen. 

3. Evaluatie en bevindingen vanuit de gemeente 

Afgelopen jaar zijn 10 van de 14 schouwrondes doorgegaan. Daarnaast heeft er 1 
avondschouw en 1 themaschouw toegankelijkheid plaatsgevonden. 
De ervaringen vanuit de gemeente is dat het een betrokken en enthousiaste groep is. De 
samenwerking met de schouwers is goed en wordt ook als prettig ervaren. Ook de extra 
inzet naar aanleiding van de avondschouw waarbij alle openbare verlichting gecontroleerd 
wordt is goed bevallen. 

Twee aanwezige deelnemers die 10 jaar schouwen worden in het zonnetje gezet met een 
bedankje en een bloemetje. 

Ook de wethouder E. Verhage spreekt nog een dankwoord uit naar de deelnemers. 
Zij sprak vooral veel waardering uit naar de deelnemers van de schouw over het feit dat zij al 
voor langere tijd een bijdrage leveren aan de openbare ruimte en de leefbaarheid van de 
Gemeente Vlissingen. Zij geeft aan dat de Gemeente Vlissingen blij is met betrokkenheid 
van de deelnemers van de burgerschouw. 

Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en deze wordt naar de deelnemers 
verstuurd. 

4. Hoe verder in 2020 

Voor 2020 gaat de burgerschouw gewoon door en de gemeente blijft betrokken bij de 
schouw. De Gemeente Vlissingen zal intern de uitkomsten van de schouw onder de 
aandacht blijven brengen. 
Voor dit jaar zijn er weer twee schouwrondes en een avondschouw gepland. 
Het verbeteren van de communicatie blijft een punt van aandacht en zal door de Gemeente 
Vlissingen opgepakt worden. 

5. Rondes 2020 

Op een antwoordformulier mogen de deelnemers aangeven of ze komend jaar weer mee 
willen doen, en ook de voorkeur voor de wijk en datum kunnen ze hier aangeven. 
Er wordt ook gevraagd of de Gemeente Vlissingen de foto’s mag gebruiken die tijdens de 
schouw of deze bijeenkomst zijn gemaakt. Dit allemaal vanwege van de AVG. 



  
 

     
 

  
 

          

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

7. Sluiting 

Om 16:30 sloot de bijeenkomst en werd iedereen bedankt voor hun aanwezigheid. 




