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Hoe?

• Gebruik maken van vitaliteit en kracht van de 
samenleving

– Participatief:
• Overheidsparticipatie

• Vitale Maatschappelijke coalities

– Op maat

– Innovatief: ruimte geven

– Richting geven

Niets doen



Wat?

• Vitaliteitskaarten en Vitaal Roosendaal

– Wat is een vitale wijk?

– Hoe gaan we in gesprek?

– Welke afspraken maken we?

• Participatievormen

• Onderzoeken, experimenteren en leren

• Subsidies, nieuwe afspraken

• Dienstverlening op maat



Vitaliteitskaart

• Bestaande informatiestromen 

• Wijkniveau en Buurtniveau

• Zicht op maatschappelijke effecten

• Doorontwikkeling



Maatschappelijke 

Effecten
• Dienstverlening

• Veilig voelen

• Deelname aan 

arbeidsproces

• Aantrekkelijk 

ondernemers en 

vestigingsklimaat

• Jeugd groeit gezond 

en veilig op

• Binnenstad is 

aantrekkelijk

• Deelname aan 

samenleving

• Aantrekkelijk voor 

wonen en vrije tijd 

• Woon-, werk- en 

winkellocaties zijn 

goed bereikbaar

• Woningaanbod 

afgestemd op 

inwoners
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In wijken en dorpen

http://www.roosendaal.nl/Wonen_werken_en_leven/Wijken_en_dorpen/Visies_op_wonen_in_de_gemeente/Wijk_en_dorpsperspectief/Wijk_en_dorpsactieplannen_2013
http://www.roosendaal.nl/Wonen_werken_en_leven/Wijken_en_dorpen/Visies_op_wonen_in_de_gemeente/Wijk_en_dorpsperspectief/Wijk_en_dorpsactieplannen_2013










Vitaal Roosendaal

• Actualisatie wijkperspectieven

• Dialoogronde

• Nieuw afsprakenkader

• Planning



Toekomstbestendige 

Participatievormen



Onderzoeken, 

experimenteren en leren

• Leerproces voor ambtelijk apparaat, 

college en raad

• Onderzoeken:

– Loslaten en toelaten

– Op maat, in wijken

• Experimenteren: Pilots

• Leren: Kennisuitwisseling



Onderzoeken, leren en 

experimenteren



Subsidies en 

afspraken 
• Nieuwe vormen?

– Op maat

– Op afstand

– Opdrachtgeverschap/partnerschap

• Gericht op maatschappelijke effecten in de 

wijk





Dienstverlening 

op maat in de wijk

• Wijkchefs

• Wijkmanagers

• (Sociale) Wijkteams

• ….



Financieel kader

• Regulier

• Budget wijkgericht werken

• Bestemmingsreserve Majeure opgaven



Rol raad

• Vaststellen kaders uit startnotitie

• Voortgangsrapportages

• Raadswerkgroep




