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  Even	voorstellen	
  Omgevingsvisie	(Ruimtelijke	
Toekomstvisie)	Voorst	
  Campagne	omgevingsplan	
binnenstad	Apeldoorn	
  Vragen	

Participatie	in	praktijk	

Programma	



Participatie	in	de	praktijk	

Gemeente	Voorst	
  24.000	inwoners	
  125	km2	
  Hoofdkern:	Twello	(15.000)	
  10	kleine	kernen	+	groot	
buitengebied	
  Recreatiegebied	Bussloo	
  Luchthaven	Teuge	
  IJssel	
  A1	



Participatie	in	de	praktijk	

Doelstelling	visie	
	
  Actuele	visie	op	hoofdlijnen	
  Kernkwaliteiten/identiteit	
als	basis	voor	beleid	
  Voorster	wijze;		
pragmatisch	&	zelfbewust	
	
	
  Participatie	in	de	hoofdrol	
=	EXPERIMENTEREN	(laat	je	verrassen!)	
  Pilot	I&M	



Fase	1:	inspiratie	

Participatie	in	praktijk	

  2016	
  Denktank	
Inspiratielaag	als	basis	voor		
toekomstvisie	

  Kernwaarden	in	beeld	
  3	werkgroepen	gekoppeld		
aan	integrale	thema’s	

  Resultaat:	inspiratiedocument!	
  Doel:	prikkelen,	discussies		
oproepen,	beweging	in	gang		
zetten	

	



Participatie	in	de	praktijk	

Fase	2:	Transpiratie	
  2017	
  Verdieping	en	verbreding	
  Voortborduren	op	inspiratie-	
document	
  Bewuste	keuze:	inzet	op	verschillende	
participatievormen	(mix)		
-	VOXY	:	participatie-app	
-	Expertisetafels	extern	en		
			intern	SWOT	
-	Brede	openbare	bijeenkomsten	
  Snelheid	in	proces!	



Digitale	participatie	

Participatie	in	de	praktijk	

  50	lokale	foto’s	
  50	stellingen	
Swipen	of	(dis)liken	
  3	maanden:	2000	gebruikers	
leeftijd:	13	tot	78	jaar	
  Doel	in	eerste	instantie:	reuring	
rondom	het	project	
  Uiteindelijk	resultaat:	zeer	
boeiend!	



Resultaat	VOXY	

Participatie	in	de	praktijk	

  Zeer	duidelijke	uitkomsten	
	
 Maar	ook	thema’s	met	meer	
verdeeldheid	à	rol	overheid	



Krachtige	netwerken	
  Digitale	participatie,	onderdeel	van	en	niet	
hoofdzaak	

  Overige	vormen	(waaronder	de	
expertmeetings)	hebben	nog	een	
waardevolle	extra	laag	toegevoegd.	
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Ø  Verbinding	terugkerend	onderwerp!	
Ø  Investeren	in	relaties	met	ondernemers,	inwoners,	

verenigingen,	semi)overheden	
Ø  Externe	oriëntatie		
Ø  Samen	doelen	bereiken	
Ø  Rode	draad	in	de	visie	
Ø  2018:	samen	uitvoeringsagenda	opstellen		



Aandachtspunten	
  Participatie	op	allerlei	niveaus	
  Maatwerk	->	wat	is	het	doel?	->wat	
is	het	speelveld?	
  Zorg	dat	je	speelruimte	hebt:	werk	
in	uitvoering!	
  Participatiemoeheid	K?	
  Wees	je	bewust	van	de	
verschillende	rollen	die	je	als	
overheid	hebt.	
  Hoe	sluit	organisatie	aan????	
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Campagne omgevingsplan 
binnenstad Apeldoorn 



DOEL		
 

 
 

Activeer de gebruikers van de binnenstad om te participeren in de 
totstandkoming van het omgevingsplan binnenstad.  
 
 
Maatschappelijke betrokkenheid bij het centrum  

                +  
Actieve inbreng van meningen en ideeën: meepraten, meedenken, 
meebeslissen  
 
 
 
 
 
 
Onze stem télt: het omgevingsplan is ONS plan en daar zijn we 
samen ook trots op!  
 



PLANNING	
 -  Campagne – 9 oktober t/m 24 december 

o  Verzamelen input t.b.v. nota van uitgangspunten 

-  Ordenen input, rode draad vinden – januari 2018 

-  Rode draad controleren 

-  Nota van uitgangspunten opstellen 

-  Procedure tot en met de Raad 

 

   
 
 



  
 

  JIJ IN HET CENTRUM  
 
 
-  Het draait om jou; jij hebt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de binnenstad. Jij 

staat centraal! 
-  Het speelt zich letterlijk af in de binnenstad = het centrum 
-  Het stelt steeds actief de vraag; wat is jouw rol in het centrum? 
-  Makkelijk onderwerpen aan te koppelen 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIEKAPSTOK	
 



AMBASSADEURS	
  

-  Lizzy  en Rosan, Brasserie Martins 
-  Peter Vroon, fotograaf en cultuurliefhebber 
-  Willy Gout, eigenaar Waxx Kappers en bewoner Kapelstraat 
-  Claudio Tabbers, eigenaar Claudio’s IJssalon 
-  Petra Hart, gebruiker binnenstad 
 



PLATFORM	
 www.facebook.com/jijinhetcentrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#	volgers 	708	
	
Vrouwen 	63%	
	
Leeftijd:	
18-44	jaar 	36%	
45-54	jaar 	14%	
55+ 	12%	
	
Mannen 	37%	
	
Leeftijd:	
18-44	jaar 	17%	
45-54	jaar 	10%	
55+ 	10%	
	

		



ABRI’S	EN	FACEBOOK	
 



FOLDERS	
 



PERS	
 



STADSGESPREKKEN	
 
7	november	
Thema:	leegstand	
	

20	november	a.s.	
Thema:	horeca	



RESULTAAT	
 
Input t.b.v. de rode draad 

o  Niet statistisch onderbouwd 

 
Maar belangrijker nog: 
 
-  Bekendheid 

-  Betrokkenheid  

-  Verantwoordelijkheid 
 
 
 
 



Stelling	
Binnen	beginnen	is	buiten	winnen!	Maar	geldt	dit	ook	
voor	de	verandering	waar	we	met	elkaar	voor	staan?	

	



Stelling	
De	sleutel	voor	succes	in	deze	

veranderopgave	is	de	wijze	waarop	het	
proces	is	ingericht	
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Stelling	
Het	is	een	uitdaging	om	de	opbrengst	van	

participatie	te	laten	aansluiten	op	de	processen	in	
je	organisatie	


