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Wijkavond Plan Zuid Enkhuizen 

29 oktober 2019 

Georganiseerd door de Participatieraad Enkhuizen, in wijkcentrum Plan Zuid 

 

Aanwezig bewoners (ongeveer 20-25), welzijnswerker(s), leden PR. 

 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen hartelijk welkom.  

Korte introductie: de Participatieraad is begonnen op 1/1/18. Als opvolger van de Wmo-raad (die de 

wethouder adviseerde over de Wet maatschappelijke ondersteuning). De Participatieraad heeft een 

breder taakgebied dan haar voorganger: sociaal domein, jeugdwerk, gehandicaptenzorg, 

ouderenwerk, fysieke omgeving (Omgevingswet), toegankelijkheid van de stad en van voorzieningen. 

De Participatieraad is ingesteld door het college, o.b.v. Participatiewet 2017. Zij adviseert het college 

over alles o.g.v. Sociaal Domein. Sommige adviezen zijn gevraagd (op sommige onderwerpen is de 

gemeente verplicht advies te vragen), andere adviezen zijn ongevraagd (zoals wat er in deze avond 

op tafel kan komen).  

En vanwege die mogelijkheid tot ongevraagd advies, willen we graag weten wat er leeft in de wijken: 

wat leeft er, wat speelt er, wat doet de gemeente, wat zou de gemeente móeten doen, etc. Dit is de 

tweede wijkavond, de eerste was begin van het jaar in IJsselzand. Daar kwamen suggesties uit die we 

konden gebruiken voor adviezen. Fijn dat er vanavond zoveel mensen zijn! Zowel wijkproblemen als 

bredere problemen aankaarten. En ook de sterke punten, kansen, zwakheden, bedreigingen. Op de 

site van gemeente Enkhuizen kun je meer info vinden over de participatieraad. Vergaderingen zijn 

openbaar, dus bij deze is iedereen van harte uitgenodigd.  

 

Punten uit de wijk, vragen, opmerkingen: 

- De Participatieraad is breder dan werk, zorg en inkomen. Alles mag besproken worden, 

hoewel we niet over alles kunnen adviseren.  

 

- Huisvesting 

- Wens: meer aandacht voor woningbouw, gezien de woningnood en het lang stilliggen van 

nieuwbouwprojecten. Er zijn wachtlijsten voor woningen, doorstroming stagneert (nieuwe 

huren zijn hoger, hypotheken lastig te krijgen, etc.). Er zijn wel goede plannen, maar het 

duurt lang voordat die uitgevoerd worden. Er worden nu vooral woningen vervangen, i.p.v. 

dat er nieuwe bijgebouwd worden. Voorbeeld: De Kuip. Is al in 2010 bedacht, maar is nog 

steeds niet klaar. Plan 3, in dezelfde wijk, laat nog langer op zich wachten. Bij huisvesting 

hoort zeker aandacht voor jongerenhuisvesting, maar ook voor alle andere doelgroepen.  

- In ieder geval: bouwvergunningen, sociale woningbouw, daar speelt de gemeente een rol in. 

Goed punt voor een advies. 

 

Verkeersveiligheid 

- Veiligheid: stoeptegels worden kapotgereden door vrachtwagens die (door hun 

navigatiesysteem?) hier de wijk ingestuurd worden. Kinderspeelplaatsen worden ook kapot 
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gemaakt. Pleidooi voor goede bebording en goede routeaanwijzingen voor 

vrachtwagenchauffeurs.  

- De wijk heeft een mooie speeltuin gekregen, er wordt heel veel gebruik van gemaakt! Maar: 

er wordt te hard gereden in de straat. Zijn er plannen om de Admiraliteitsweg 

eenrichtingverkeer te maken?  

- De voorzitter is ook lid van de werkgroep Toegankelijkheid: hij neemt dit punt daarin mee. 

- Voetbalveld in de wijk: markering tussen voetbalveld en straat moet duidelijker. Palen zijn 

stukgereden, nu liggen er stenen, die tussen het onkruid verdwijnen… Speeltuin en 

voetbalveld zijn goed, maar ze moeten wel veilig zijn.  

- Daarnaast zijn er onveilige situaties door ouders die hun kinderen naar de Montessorischool 

brengen. 

- Hoe denkt de gemeente over de locatie van de scholen in de wijk? Zeker de leerlingen van de 

Montessorischool komen van buiten de wijk, en dat zorgt ervoor dat er heel veel kinderen 

met de auto gebracht orden. En dát zorgt weer voor verkeersoverlast in de wijk.  

- De gemeente is in bredere zin aan het kijken naar onderwijshuisvesting. De 

Montessorischool is niet écht lokatiegebonden. Het zou logisch zijn die op termijn te 

verplaatsen, en daar wil de wijk graag over meedenken. Ook de EHB zou op termijn kunnen 

verhuizen, ook t.b.v. hun eigen bereikbaarheid. 

Sociale veiligheid: 

- Belasting op de wijk vanuit de Oranjestraat wordt zorgelijk. De situatie was hier altijd prettig 

en veilig, maar er komen mensen uit die straat die de wijk behoorlijk onveilig maken. De 

welzijnswerker is al eens bedreigd, een andere bewoner ook. 

- Plan Zuid is een sociale buurt, ons kent ons, kinderen kennen elkaar en spelen met elkaar. 

Een veilige wijk, met veel jonge kinderen. En dan geeft de toenemende overlast vanuit de 

Oranjestraat veel zorgen. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. Diefstal vanuit tuinen, 

overlast, bedreigingen.  

- Maar ja: waar moeten deze mensen dan naartoe? De gemeente zet hier alle mensen met een 

rugzakje bij elkaar, dus het zou ook goed zijn om er wat meer te controleren en toezicht te 

houden.  

- Sowieso neemt het aantal ‘verwarde mensen’ toe. Deze mensen, ook uit de Oranjestraat, 

hebben meer zorg en aandacht nodig. Is dat een taak van de gemeente? Aantal zichtbare 

verwarde mensen lijkt toe te nemen. In de Oranjestraat is er altijd wel een woning met een 

kapotte ruit, een tuin vol zooi, etc. 

- Constatering: het is goed dat deze mensen ruimte in de wijken hebben. Maar voor de 

overlast (en het signaleren daarvan) is nog onvoldoende aandacht, dit is wel een 

gemeentelijke taak.  

- Kunnen we het niet omdraaien? De mensen uit de Oranjestraat zijn ook de dupe van het 

systeem, dat bepaald heeft dat zij de wijk in moeten. En daarna is op hun zorg enorm 

bezuinigd. Eigenlijk moet het systeem dus aangepakt worden. De gemeente heeft niet de 

mensen die deze problemen kunnen oplossen. Maar moet het wel doen. En dat is een signaal 

wat de Participatieraad kan geven aan het college. 

- Voorheen woonden deze mensen veel meer in instellingen, en werd er meer voor hen 

gezorgd. Nu in het kader van de participatiemaatschappij, worden ze de wijk in gestuurd. En 

daar is op dit moment écht onvoldoende begeleiding voor.  

- Samengevat: er zijn veel zorgtaken vanuit het Rijk naar gemeenten overgeheveld. Met een 

budget (dat lager lag dan het rijksbudget), maar zonder dat er voldoende kennis en ervaring 
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in de gemeentelijke organisatie is. De gemeenten heeft besloten de mensen terug te zetten 

in de maatschappij, maar heeft op dit moment daar onvoldoende begeleiding bij. 

Jeugd en jongeren: 

- Jeugdwerk: er zit tegenwoordig ook een jongere in de Participatieraad. Waar liggen de 

kansen voor de jeugd in deze wijk?  

- Vooral voor de jongere jeugd wordt veel gedaan. De leeftijd die er tussenin zit (12-18) is wat 

minder voor, er zijn niet zo heel veel kinderen in deze leeftijdsgroep in de wijk en ze hebben 

ook niet zoveel interesse in de activiteiten. Ze komen ook niet naar het wijkcentrum omdat 

daar geen Wifi is. De buurtvereniging bedruipt zichzelf, en heeft dus ook niet zoveel geld 

voor een Wifipunt. 

- Geen idee of er sprake is van eenzaamheid onder jongeren in deze wijk, er zijn überhaupt 

niet zoveel jongeren. De activiteiten in de wijk zijn inmiddels gestopt vanwege te weinig 

belangstelling. Er zijn gezinnen met jonge kinderen, en er zijn ‘ouderen’. Gemiddelde leeftijd 

in de wijk stijgt een beetje.  

- Doorstroming in de wijk stagneert, mensen willen graag in de buurt blijven maar daar zijn 

niet altijd geschikte woningen voor.  

Ouderen: 

- Deze wijk is heel actief, er wordt veel georganiseerd. Er zijn veel senioren, in de Fruittuinen 

en het Snouck van Loosenpark, bijvoorbeeld. Doet de gemeente genoeg voor ouderen, en 

hoe zit het met eenzaamheid onder ouderen? Moeten daar voorzieningen voor komen? 

- De aanwezigen zijn er vrij zeker van dat er in deze wijk geen sprake is van eenzaamheid. De 

sociale controle is sterk, er is veel sociale samenhang. Mensen helpen elkaar en houden 

elkaar in de gaten.  

- Er zijn ook seniorenactiviteiten in het buurtcentrum, klaverjassen, hobbyclub, etc. 

- Er is wel wat doorstroming in de woningen in de wijk; er komen steeds meer jonge gezinnen. 

Maar het gaat niet snel.  

 

Top 4; wat zijn de belangrijkste punten in Plan Zuid 

 

o Verkeersveiligheid én sociale veiligheid. Oversteekplaats voor de school, duidelijke 

bebording, betere opvang bewoners Oranjestraat. 

o Huisvesting, doorstroming van woningen, woonkansen voor iedereen 

o Onderhoud voor speelplekken voor kinderen. Werd voorheen door buurtbewoners 

gedaan (Snouck van Loosenpark), maar nu helemaal niet meer.  

o Ruimtelijke ordening: er zijn bouwplannen voor diverse plekken in de wijk, 

waaronder het grasveld bij het wijkcentrum. Dat wordt nu intensief gebruikt. Als dat 

volgebouwd wordt, waar kan de jeugd dan wel terecht voor een potje voetbal o.i.d.? 

Er zijn nu nog geen concrete plannen, maar het is belangrijk om de ontwikkelingen in 

het gebied te blijven volgen. Ook voor de toekomst van het buurthuis.  

Tot slot 

- Uitnodigingen voor deze bijeenkomst zijn verspreid in o.a. Lange Tuinstraat, Kuipersdijk, 

Fruittuinen, Admiraliteitsweg, ?? en een stukje Parklaan en Snouck van Loosenpark.  
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- Het is heel positief dat er een goede sfeer hangt in de buurt, dat men voor elkaar zorgt hier. 

Bewoners mogen trots zijn op hun actieve buurtvereniging, en de hulp die er is en de sfeer 

onderling. Maar meld je evengoed als er iets is waarvan je vindt dat de gemeente daar iets 

mee moet.  

- Wordt de Participatieraad voldoende gehoord? Wat doet het college met onze adviezen? 

Voorzitter: wij voelen ons absoluut serieus genomen door de gemeente. Ook uit 

vergelijkingen met andere adviesraden in het land (verenigd in de Koepel) blijkt dat 

Enkhuizen het goed doet. Omdat: we serieus zijn, ons niet beperken tot de gevraagde 

adviezen maar ook op zoek gaan naar ongevraagde adviezen. Bij onze vergaderingen is altijd 

ondersteuning aanwezig vanuit de gemeente, en heel vaak ook de wethouder. 

Samenwerking met de gemeente is constructief en positief.  

- Een voordeel is dat we twee jaar terug met frisse blik en schone lei begonnen. Voor de 

ambtenaren is het lastig dat ze zich in drieën moeten splitsen (Stede Broec, Enkhuizen en 

Drechterland): drie gemeenten met ieder hun eigen cultuur en aandachtspunten. Dat maakt 

het soms ingewikkeld. En daarnaast alle taken die de gemeente toegewzen krijgt vanuit het 

Rijk…  Maar de Participatieraad krijgt inzicht in alle plannen o.g.v. Sociaal Domein, en mag 

daar iets van vinden. Veel punten worden ook in het uiteindelijke beleid meegenomen. En 

om tot goed onderbouwde adviezen te komen, helpt het ophalen van de input uit de wijken.  

- Welke ideeën heeft de wijk m.b.t. het oplossen van de overlast van de bewoners van de 

Oranjestraat? Het is zeker een taak van de gemeente, maar goede ideeën zijn altijd welkom. 

Er is een woning in de Oranjestraat gekomen, als ontmoetingsplek (Oranjekeet). Het zou 

goed zijn om de overlastpunten met de begeleiding in die ontmoetingsplek terug te 

koppelen. Het zou ook goed zijn als er een punt is waar deze mensen 24/7 terecht kunnen, 

misschien in de Oranjekeet, misschien ergens anders. Het clusteren van deze doelgroep in 

een beperkt woongebied had als achtergrondidee dat je door de overlast te concentreren, 

deze zou verminderen. Dat blijkt niet zo te zijn. Veel problematiek versterkt elkaar. En wat 

het allemaal nog wat ingewikkelder maakt, is dat veel van deze groep mensen helemaal geen 

hulp wil. Je komt er dus met alle goede bedoelingen maar moeilijk binnen. Een deel van de 

groep gaat doordeweeks overdag naar de GGZ in de Vijzelstraat, maar in het weekend 

hebben ze problemen. 24/7 een centraal punt in de wijk waar ze terecht kunnen, is dus de 

meest realistische oplossing. 

- V.w.b. huisvesting: er zijn wel huizen, maar die zijn niet te betalen. Daarom is er geen 

doorstroming van jongeren. Landelijk probleem. Signaal aan de gemeente: zorg voor snelle 

afronding nieuwbouwplannen, zorg ervoor dat bestemmingsplanwijzigingen snel behandeld 

worden, zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Deels is dit ook een taak van de 

gemeenteraad, en de Participatieraad is nadrukkelijk NIET bij de politiek betrokken. 

- Eenzaamheid krijgt landelijk enorm veel aandacht. Er zijn ook in Enkhuizen zeker plekken 

waar eenzaamheid een probleem is, maar zo op het oog is dat in Plan Zuid niet het geval. 

Gelukkig maar. 

- Iedereen is van harte uitgenodigd om eens te komen kijken bij de vergaderingen van de 

Participatieraad, iedere 3e woensdag van de maand, Wapen van Enkhuizen. We willen weten 

wat er leeft in de stad en in de wijken. 

Bedankt voor de inbreng, en voor de gastvrijheid!  

 


