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De gemeente Beuningen heeft samen met haar partners woningcorporatie Woonwaarts 
en Stichting Perspectief het initiatief opgevat om de werkzaamheden aan de openbare 
ruimte te gebruiken om bij te dragen aan de aanpak van sociale samenhang in de wijk in 
nauwe samenwerking met bewoners.

De leidraad is de wijkbrede aanpak groen en verhardingen. Daarnaast zijn er fysieke 
aanpassingen van onder ander drie pleintjes en een doorgangsstraat, die we in 
samenspraak met bewoners aanpakken. Met betrekking tot groen en 
duurzaamheid wordt ingezet op operatie Steenbreek en 
bewustwording rondom verduurzamen van woningen.
De insteek is voor en door bewoners.

Hét werkzame element

Bewoners denken niet in thema’s of afdelingen, zoals gemeenten en organisaties vaak zijn georganiseerd. Zij 
hebben vragen over diverse thema’s in de wijk en vaak affiniteit met een specifiek onderwerp. Vandaar dat we 
de wijk niet benaderen vanuit hokjes. Er is zowel aandacht voor fysieke, sociale als deels economische aspecten 
in de wijk. We proberen deze constant met elkaar te vervlechten. We gaan voor het echte gesprek met bewoners 
en kijken welke ideeën en behoeften er leven in de wijk. Na een eerste ronde in de wijk waren er 100 mensen die 
hun contactgegevens achterlieten. Van meedenken over plannen in de openbare ruimte, tot initiatieven voor een 
pluktuin, lesgeven aan nieuwkomers, schoonmaakacties in de wijk, kinderactiviteiten, buurtborrel voor meer 
binding, etc. Bij de fysieke aanpak hebben bewoners inspraak en voor sommige onderdelen pakken we op in 
co-creatie. Voor de sociale aanpak zijn de bewoners initiatiefnemer.

Vanuit de gemeente is een interdisciplinair team opgezet, waarin alle thema’s vertegenwoordigd zijn. Van duur-
zaamheid, groen, openbare ruimte tot sociale aanpak. Zo zijn er korte lijnen en benaderen we de wijk als 1 geheel. 
Bij bijeenkomsten in de wijk is er aandacht voor alle thema’s en erkennen we dat alle thema’s even belangrijk zijn 
bij een wijkaanpak. We proberen de scheidslijnen tussen diverse afdelingen overboord te gooien. Dit vraagt om 
blijvende afstemming en een open gesprek tussen teamleden. Een wijkaanpak is ook teambuilding. Eens per twee 
maanden komt er een nieuwsbrief uit waarin ook de sociale initiatieven uit de wijk aan bod.

Het dijkmagazijn is betrokken om o.a. operatie steenbreek uit te zetten ism de 
bewoners. Daarnaast kijken we of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
een rol kunnen krijgen bij de fysieke werkzaamheden in de buurt.

Ook de welzijnsorganisatie en woningcorporatie maken onderdeel uit van het projectteam. Daarnaast wordt de 
school betrokken om ook kinderen te betrekken bij o.a. groen en het belang van duurzaamheid in de buurt. We 
gaan voor contact met de bewoners. We brengen mensen bij elkaar die van elkaar niet wisten dat ze dezelfde 
interesses hebben. We kijken hoe we ideeën kunnen faciliteren, verspreiden deze zodat meer mensen aan kunnen 
sluiten en versterken daarmee de energie in de buurt. Daarnaast pakken we sociale problematiek die we tegenko-
men, zoals vuilstort in de wijk, samen op.

Met onze manier van werken zorgen we dat mensen vanuit verschillende hoeken, met een verschillende manier van kijken naar de 
werkelijkheid, samen op zoek gaan naar passende oplossingen.  Dit geldt zowel voor de gemeente, organisaties als bewoners.

We erkennen het belang van het gesprek met bewoners. Achter een klacht zit een zorg, We halen actief het tegengeluid op, zodat 
we betere planvorming krijgen en er zo min mogelijk ruis is in de wijk. Daarnaast zorgt elkaar kennen in de buurt voor meer onderling 
begrip en betrokkenheid.  Vanuit daar ontstaan weer nieuwe initiatieven.


