
 
 

 

              
     

 

         
     

 

              
        

 
        

                 
               

             
    

               
  

 
                  

             
                 

                
 

   

            
            

     
                

         
           

  
            
             

              
          

            
             

       
             

         
       
              

       
 

                 
          

        

Evaluatie burgerschouw 2018 

Verslag van de evaluatie burgerschouw 2018 gehouden op 13 februari 2019 in de Govan 
Mbekizaal van het stadhuis te Vlissingen. 

Deelnemers: 

Er waren 14 schouwers aanwezig. Namens L’Escaut waren twee vertegenwoordigers en 
namens ROAT was er ook een vertegenwoordiger aanwezig. 

1. Opening 

Tijdens de bijeenkomst werd er terug gekeken op de burgerschouw van afgelopen jaar en 
een doorkijk gemaakt naar de schouwen in 2019. 

Welkom en dankwoord van de wethouder Els Verhage. 
Zij sprak vooral veel waardering uit naar de deelnemers van de schouw over het feit dat zij al 
voor lange tijd een bijdrage leveren aan de openbare ruimte en de leefbaarheid van de 
Gemeente Vlissingen. Er is ook veel werk uit de schouwen voortgekomen in de vorm van 
opmerkingen en meldingen. 
Zij gaf aan dat de gemeente Vlissingen blij is met betrokkenheid van de deelnemers van de 
burgerschouw. 

Dit jaar zijn er geen deelnemers die een lustrum van 5 jaar of 10 jaar vieren. Toch is er 
stilgestaan bij de inspanning en betrokkenheid van een deelnemer. Deze deelnemer heeft dit 
jaar zich hard gemaakt om een aantal zaken in de openbare ruimte op te pakken en schoon 
te maken. Hij heeft hiervoor een attentie in de vorm van een bos bloemen ontvangen van de 
wethouder. 

2. Evaluatie en bevindingen van de schouwers 

De punten uit deze evaluatie zullen worden meegenomen in de schouwrondes van 2019. 
• De deelnemers vinden de burgerschouw nog steeds zinvol, temeer de resultaten steeds 

zichtbaar zijn na de schouw. 
• De meeste deelnemers vinden het jammer dat er maar 2 keer per jaar geschouwd wordt. 

Zij pleiten dan ook voor 3 schouwen per jaar. 
• De terugkoppeling vanuit de gemeente over de gemaakte opmerkingen wordt 

gewaardeerd. 
• Er werd geopperd om de wijkbewoners meer te betrekken bij de schouw. 
• De avondschouw wordt als zinvol beschouwd, maar de groep is te groot. Er wordt 

geopperd om de avondschouw eens in de twee jaar plaats te laten vinden en een 
reguliere schouw (derde schouw) toe te voegen aan het rooster. 

• De communicatie over de burgerschouw wordt door enkele deelnemers aangehaald, dat 
het nog verder verbeterd kan worden; als voorbeeld werd aangehaald om een artikel te 
plaatsen in de BGK, Faam en Bode 

• Diverse deelnemers geven aan dat de communicatie vanuit de gemeente over het maken 
van een melding en ander informatie verbeterd kan worden. 

• De toegankelijkheidsschouwen worden als positief ervaren. 
• De deelnemers vanuit ROAT en L’Escaut ervaren de schouw als positief. Het geeft ze 

een breder inzicht in de diverse wijken. 

De Gemeente Vlissingen geeft aan dat zij blij zijn met de reacties en constateert dat we een 
enthousiaste en betrokken groep schouwers hebben. De suggesties zullen, voor zover 
mogelijk worden meegenomen in de schouwen van 2019. 
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3. Evaluatie en bevindingen vanuit de gemeente 

Afgelopen jaar zijn 10 van de 12 schouwrondes doorgegaan. Daarnaast heeft er een 
avondschouw en 3 themaschouwen 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. Dit is ook een 
reden om ermee door te gaan. Het enthousiasme maakt het soms lastig om de groep tijdens 
de schouw bij elkaar te houden. Dit wordt ook door sommige deelnemers beaamd. 
Het aanmelden voor de burgerschouw is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het komt regelmatig 
voor dat de deelnemers zich niet afmelden voor een schouw. Dit kan als gevolg hebben dat 
de schouw niet doorgaat en andere deelnemers voor niks komen. Hier wordt aandacht voor 
gevraagd. Vanuit de gemeente zal er gekeken worden naar een duidelijke berichtgeving in 
de uitnodiging. 
Ook dit jaar hebben een aantal collega’s meegelopen tijden de burgerschouw. Zij ervaren dit 
als prettig en gebruiken de opgedane ervaring. 
De toegankelijkheidsschouw is ooit vanuit de burgerschouw als aandachtpunt ontstaan. Op 
dit moment is het een schouw waar we niet meer omheen kunnen. Voor het definitief 
opleveren van een nieuw project in de openbare ruimte wordt er een toegankelijkheidschouw 
georganiseerd. De wordt in samenwerking gedaan met de Stichting Werkgroep 
Gehandicapten Walcheren. De aandachtspunten worden aangepakt en de samenwerking 
wordt als positief ervaren. 

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

4. Hoe verder in 2018 

Voor 2019 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. De Gemeente 
Vlissingen gaat kijken naar de mogelijkheden voor een derde schouwronde. 
Het verbeteren van de communicatie blijft een punt van aandacht en zal door de Gemeente 
Vlissingen opgepakt worden. 
Er is in 2018 door enkele collega’s deelgenomen aan een schouw. Ook in 2019 worden de 
collega’s uitgenodigd om deel te nemen aan de burgerschouw. 

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in 2018 in werking getreden. 
Tijdens de burgerschouw worden foto’s gemaakt. Zo ook tijdens de bijeenkomst. De 
gemeente vraagt of de deelnemers bezwaar hebben dat deze foto’s gebruikt worden door de 
gemeente. Als dit zo mocht zijn dan hoort de gemeente dit graag, zodat er rekening mee 
gehouden kan worden. 

5. Rondes 2019 

Voor de rondes van 2019 werden de formulieren met de data als ook de formulieren waarop 
men de voorkeurwijk kan aangeven, uitgereikt en de deelnemers vulden deze ter plaatse in. 

6. Rondvraag 

Er wordt door enkele deelnemers gevraagd om samen met de gemeente te kijken naar de 
mogelijkheden om, naast de reguliere schouwrondes, apart te schouwen door de 
deelnemers. 
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7. Sluiting. 

Om 17.00 sloot de bijeenkomst en werd iedereen bedankt voor hun aanwezigheid. Bij het 
verlaten van de zaal krijgen de schouwers nog een attentie voor hun inzet. 

3 


