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Inleiding 
In de commissie Bestuur van 22 januari jl. heeft wethouder Jongmans toegezegd een afzonderlijke 
rapportage aan te leveren over de jaarschijf 2013 Leefbare wijken en dorpen. In de bijlage van deze 
raadsmededeling treft u deze rapportage aan. 

Doel 
Het doel van deze raadsmededeling is uw raad informeren over de activiteiten die hebben plaats 
gevonden in 2013. 

Informatie 
In de bijlage staan de deelprojecten opgenomen zoals ze omschreven stonden in het raadsvoorstel om 
middelen beschikbaar te stellen voor de jaarschijf Leefbare wijken en dorpen 2013. Hieraan gekoppeld 
zijn de beschikbaar gestelde middelen. In de 3^ en 4® kolom treft u de daadwerkelijke uitgaven aan 
(gebaseerd op de voorlopige jaarrekening over 2013) en de inhoudelijke bereikte resultaten. Op basis 
van deze gegevens is de conclusie gebaseerd die opgenomen was in het raadsvoorstel dat uw raad in 
de cyclus van januari 2014 heeft behandeld "in 2013 zijn met de bijdragen vanuit de jaarschijf diverse 
succesvolle trajecten doorlopen". 

Vervolg (procedure) 
Niet van toepassing. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
D»-wethouder voor Leefbare wijken en dorpen 



Resultaten Jaarschijf 2013 Leefbare wijken en dorpen 

In onderstaande tabel ziet u de verschillende deelprojecten uit de jaarschijf 2013. In de linkerkolom treft u de tekst aan uit het raadsvoorstel. In de 
rechterkolom zijn de behaalde resultaten opgenomen per onderdeel. De kolom "bedragen uitgegeven" zijn ingevuld op basis van het voorlopige 
jaarrekeningresultaat (peildatum 1 februari) en kunnen nog bijgesteld worden omdat de jaarrekening nog niet is afgerond. 

Raadsvoorstel 2013 Bedrag 
geraamd 

uitgaven Resultaten 

Sociale veiligheid en 
burgerparticipatie bij beheer 
openbare ruimte 
Aanpak achterpadenprobleem 
Reginadonk en voortzetting 
cameratoezicht in Langdonk. 
Vergroten zeggenschap en 
betrokkenheid bewoners en 
organisaties bij beheer openbaar 
gebied door afronding van het 
project "Het Talent Langdonk" en 
realisatie "Opgeruimd 
Roosendaal". Niet een (open eind-
)onderhoudsnorm, maar het 
beschikbare budget en 
samenwerkingsmogelijkheden met 
bewoners en bedrijven zijn 
kaderstellend. 

166.500 40.000 Burgerparticipatie bij beheer openbare ruimte 
Diverse klachten en verzoeken, opgepakt door de buitenmakelaars, hebben geleid tot een 
vorm van samenwerken tussen gemeente en inwoners. De aanpak varieert van kleine 
groenstroken die door bewoners worden onderhouden, tot complete gebieden, straten die 
door inwoners worden onderhouden. De insteek is vanuit het openbaar gebied, maar het doel 
is primair het verbinden van bewoners, het stimuleren van eigen kracht, waarbij de sociaal 
maatschappelijke component leidend is. Naast taken in het groen, zien we ook dat in het 
straatwerk, participatieprojecten tot succes hebben geleid. Voorbeelden zijn: 

- Alexanderdonk (straat wordt geheel onderhouden door de bewoners, waarbij het 
ontwerp ook is gemaakt door de bewoners); 
Dubbelberg (6 parkeerplaatsen zijn door bewoners zelf aangelegd met eigen 
middelen); 
DE-Toltuin (kroonproject 2014) waar drie scholen en bewoners het gebied aan de 
Damastberg vanuit een Stichting hebben overgenomen en ingericht als natuurspelen, 
stadslandbouw en educatie/ontmoetingsplaats; 
Vincentiusstraat, waar bewoners een braakliggend terrein hebben ingericht voor 
natuurlijk spelen. 

In 2013 is het gereserveerde van € 17.000,-- maar gedeeltelijk ingezet voor het Talent. De 
bedoeling was om met het gereserveerde geld te investeren in de ontmoetingsplaats, 
stadslandbouw en de eetbare tuin. Alleen voor de eetbare tuin is budget ingezet, in de vorm 
van beplanting (€ 800,-) en omheining (€ 3000,-). De eetbare tuin wordt door bewoners en 
school intensief gebruikt voor educatie en ontmoeting. 
De achterpaden in de Reginadonk zijn niet aangepakt omdat er te weinig vraag naar was bij 
de inwoners. 

App Samen Anders 
In 2013 is € 5000,-- uitgegeven aan de ontwikkeling van een blauwdruk voor "social gaming". 
Bewoners voeren activiteiten voor de wijk/de buurt en/of elkaar uit in ruil voor een beloning die 
kan worden ingezet t.b.v. maatschappelijke doelen in de wijk. De inzet die bewoners plegen 
komt in plaats van de inzet door de gemeente. Het bedrag dat zo wordt bespaard wordt 



ingezet voor door bewoners te selecteren maatschappelijke doelen in de wijk, en deels ook 
voor individuele voordelen voor de bewoners die buurtactiviteiten uitvoeren. In eerste 
instantie richt dit zich op beheer openbaar gebied, later mogelijk uit te breiden naar het sociale 
domein. Via social media kunnen bewoners problemen/knelpunten doorgeven, maar ook 
aantonen wat ze zelf hebben opgelost. Dat laatste levert punten op ("Roosendaalders") die 
weer bruikbaar zijn om te investeren in (door bewoners aan te dragen) activiteiten in de wijk of 
om kortingen/voordelen bij deelnemende organisaties te krijgen. 
De blauwdruk was nodig om een plan van aanpak te kunnen opstellen en inzicht te krijgen 
over de kosten voor ontwikkeling en beheer van een dergelijke applicatie. Voor het opstellen 
van een concept plan van aanpak is € 1000,-- ingezet. Op basis van de blauwdruk is gebleken 
dat we met de marktpartijen op zoek moeten naar financiële middelen, waarbij de insteek is, 
dat de gemeente de kosten voor het vullen van en de begeleiding van de processen voor haar 
rekening neemt ( dekking resterende bedrag) en de marktpartijen de ontwikkel- en 
beheerkosten dragen van de applicatie. Uitsluitsel hierover is niet gerealiseerd in 2013. De 
middelen voor de app zijn doorgeschoven naar 2014. 

Buurtcoaches, buurtpreventie en 
buurtbemiddeling 
In verschillende wijken zijn 
buurtcoaches en 
buurtpreventieteams actief. Dit zijn 
bewoners van de wijk die als 
vrijwilliger toezien op de veiligheid 
en leefbaarheid, mensen wanneer 
nodig aanspreken op hun gedrag, 
en misstanden of overlastsituaties 
melden bij gemeente en politie. 
Buurtbemiddelaars zijn 
gekwalificeerde 
vrijwilligers uit de wijken die 
vroegtijdig bemiddelen bij 
conflicten, waarmee escalatie 
wordt voorkomen en de veiligheid 
wordt versterkt. 

40.000 40.000 De financiële bijdrage vanuit de Jaarschijf leefbare wijken en dorpen is in 2013 voornamelijk 
ingezet ten behoeve van het opstarten van nieuwe buurtpreventieteams en het ondersteunen 
van de bestaande buurtpreventieteams bij hun activiteiten in hun aandachtsgebied en 
buurtbemiddeling. 

Buurtpreventie 
De activiteiten van de buurtpreventieteams bestrijken het volledige scala van schoon, heel en 
veilig. Activiteiten die ontplooid zijn, zijn bijvoorbeeld opruimacties i.s.m. kinderen en/of 
scholen, het plaatsen van bello's (palen voor hondenpoepzakjes), het vergroten van de 
verkeersveiligheid door middel van een ludieke actie met smiley stickers, communicatie van 
de teams door middel van nieuwsbrieven, flyers en kaartjes en ondersteuning in de vorm van 
hesjes, zaklampen en notitieboekjes. Een grote en succesvolle actie was de bijdrage aan het 
landelijke initiatief "Een dag niet". Op 11 december 2013 waren veel buurtpreventieteams 
actief in de strijd tegen woninginbraken. Van 24 uurs surveillance tot straatbezoeken met de 
bus van Juzt, van een speurtocht voor kinderen tot een veiligheidsmarkt. De actie was een 
groot succes. Niet alleen waren er die dag geen inbraken, maar ook stond Roosendaal die 
dag (en dankzij de tekstwagens ook de dagen er voor) wel even stil bij hun eigen 
woonveiligheid en inbraakpreventie. In de wijk Kroeven en het dorp Wouw is i.s.m. de partners 
een inbraakpreventieproject gestart. Onder het motto 'Pardon, mag ik even inbreken' vinden 
diverse activiteiten plaats zoals het uitdelen van preventietassen en criminele speurtochten. 
De resultaten van al deze activiteiten zijn nog niet allemaal bekend. Op dit moment wordt door 
de politie aan analyse gemaakt waaruit duidelijk moet worden of het aantal inbraken in 
gebieden met buurtpreventie positief afwijkt van gebieden zonder buurtpreventie. De 



resultaten worden in maart 2014 verwacht. Ook vindt dan de evaluatie van de Pardon-
campagne plaats. 
In de bewonersenquête van 2015 worden de eerste resultaten zichtbaar van buurtpreventie op 
de veiligheidsgevoelens. Maar los van deze objectieve parameters, kan wel degelijk gesteld 
worden dat buurtpreventie succesvol is. Dankzij de oplettendheid van de buurtpreventisten 
zijn diverse verdachten opgepakt, zaken opgelost of heeft buurtpreventie erger kunnen 
voorkomen. Maar ook met betrekking tot de sociale cohesie is buurtpreventie een mooi 
instrument gebleken. In gebieden waar de buren elkaar nauwelijks kenden, vinden nu 
gezamenlijke activiteiten plaats, ontstaan vriendschappen en is er meer aandacht voor elkaar. 
Op dit moment (peildatum 31 januari 2014) kent Roosendaal 302 buurtpreventisten, verdeeld 
over 18 teams. Alleen in de Westrand, het Centrum en Heede zijn geen buurtpreventieteams. 
In Heerie heeft men aangegeven geen behoefte te hebben aan buurtpreventie. In de andere 
wijken is het niet duidelijk waarom het daar niet van de grond komt. Wel wordt steeds meer 
duidelijk dat in de gebieden waar de partners in de wijk goed samenwerken en waar 
buurtpreventie een goede plek heeft in die samenwerking, buurtpreventie het meest succesvol 
is. Draagvlak bij de partners, maar ook actiebereidheid vanuit die partners is essentieel. 

Buurtcoaches 
De buurtcoaches in de Westrand zijn in 2013 wel ingezet. Onder aansturing van de 
buurtonderneming Vice Versa hebben zij een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid op straat. 
Helaas zijn de buurtcoaches in Kalsdonk gestopt. Vanuit de buurtonderneming is getracht de 
bestaande buurtcoaches mee te nemen in hun nieuwe rol, maar was er vanuit de 
buurtcoaches geen motivatie om daarin mee te gaan. De oude buurtcoaches zijn ook niet 
actief in het opzetten van nieuwe buurtpreventieteams. 

Buurtbemiddeling 
In 2013 is het aantal aanmeldingen voor Buurtbemiddeling sterk gestegen. Er zijn in 2013 in 
totaal 133 aanmeldingen Buurtbemiddeling gedaan (124 meldingen zijn daadwerkelijk 
opgepakt). In 2012 waren dit er 81. Dit is een stijging van 64%. 
Deze stijging van het aantal aanmeldingen wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de 
coördinator geïnvesteerd heeft in het netwerken met alledei instanties in de wijk. Zij heeft 
netwerkpartners getraind in hoe zij het meest effectief kunnen doorverwijzen naar 
buurtbemiddeling en heeft gezorgd voor meer de bekendheid van buurttiemiddeling door de 
inzet van diverse communicatiemedia. 1 

Transitie buurthuizen 
De overgang naar zelfstandige 
exploitatie door buurthuisbesturen, 
die in 2012 in 

101.000 101.000 Deze bedragen zijn benut door de buurthuisbesturen, ze hebben zelf plannen ingediend om te 
komen tot een verbeterslag op het gebied van zelfredzaamheid. De buurthuizen hebben in 
2013 weer een enorme slag gemaakt om te komen tot zelfstandigheid. 



gang is gezet, wordt afgerond met  
ondersteuning van de gemeente. 
Sleutelprojecten wijk- en 
dorpsactieplannen 
Wijkmanagers krijgen een eigen 
stimuleringsbudget per wijk of dorp 
t.b.v. de 
realisatie van de sleutelprojecten. 
Het budget is bedoeld om via een 
"voor wat, hoort wat-aanpak" inzet 
van derden te stimuleren of kleine 
knelpunten die een snelle 
oplossing in de weg staan uit de 
weg te ruimen. Wijkmanagers 
zetten het budget in overleg met 
bewoners en andere partners in de 
wijken of dorpen in. 

195.000 78.500 
Zie 
staatje 
voor 
onder
verdeling 

Hieronder is opgenomen welk bedrag aan de 
overgebleven middelen is voor 2014 opnieuw 

speerpunten per wijk/dorp is besteed. Van de 
€ 98.450 beschikbaar. 

omschrijving geld Koppeling 
wijkactieplan/speerpunt > 
maatschappelijk effect 

Alle wijken Heppie (opknappen 
speelgoed) 

€ 100,00 Schoon, heel en veilig 

Alle wijken Leveren Belloo's €6.125,32 Schoon, heel en veilig 
Alle wijken Knijper en ringen 

(afvalzakken) 
€2.789,70 Schoon, heel en veilig 

Kortendijk Natuurlijke 
speelvoorziening 
Amethistdijk 

€ 10.000,00 Sleutelproject 1: de sociale 
kracht van de wijk 
Sleutelproject 4: zet in op 
versterking van de groen- en 
grijsstructuur 

Centrum Stadswinter bbq in Emile 
van Loonpark 

€ 1.946,16 Sleutelproject 5: Parken en 
pleinenaanpak 2013 

Centrum Vijf extra 
hondenpoeppalen 

€ 535,30 Sleutelproject 5: Parken en 
pleinenaanpak 2013 

Centrum Twee openlucht optreden 
Roosendaalse 
Toneelverenigingen in 
Vrouwenhof 

€4.000,00 Sleutelproject 5: Parken en 
pleinenaanpak 2013 

Heerie Invulling voormalig 
kerkplein 

€ 5.000,00 Sleutelproject 2: herinvulling 
kerkplein 

Heerie Versterken 
woonvoorziening 

€5.000,00 Sleutelproject 4: versterken 
woonvoorziening 

Wouwse 
Plantage 

Stimuleringsbudget 
werkgroep onderhoud grijs 
en groen 

€ 500,00 Sleutelproject 2: onderhoud grijs 
en groen 

Nispen De Heerlijckheijd Nispen €25.000,00 Sleutelproject 1: De 
Heerlijckheijd Nispen 

Moerstraten Verkeersveiligheid/DSI € 5.683,76 Sleutelproject 2: 



Verkeersveiligheid 
Moerstraten Verlichting Moerstraten € 466,09 Sleutelproject 1: Algeheel 

veiligheidsgevoel 

Wouw Opknappen kunstwerken €4.500,00 Sleutelproject 5: versterken 
toerisme en markt 

Wouw Behoud molen De Arend € 1.500,00 Sleutelproject 5: versterken 
toerisme en markt 

Wouw Catharinapark: aanpak 
beplanting 

€ 5.000,00 Sleutelproject 5: versterken 
toerisme en markt 

Inrichting terrein Freijterslaan 
In overleg met omwonenden wordt 
het plan voor de inrichting van het 
gebied rondom de 
woonvoorziening opgesteld . 
Realisatie volgt gelijktijdig met de 
ontwikkeling van de 
woonvoorziening. 

10.000 0 De inrichting van het terrein volgt de ontwikkeling van de woonvoorziening zelf. De bouw is 
niet gestart in 2013, de middelen blijven gereserveerd in 2014. 

Vice Versa en wijkbedrijf West 
ViceVersa in Westrand stimuleert 
samenredzaamheid en eigen 
kracht bewoners, en versterkt de 
samenwerking tussen 
professionals in de wijk. ViceVersa 
heeft in 2013 drie speerpunten: 
armoede/werk/inkomen; 
schoon/heel/veilig en faciliteren 
Wijkbedrijf West. In het najaar 
presenteert ViceVersa een 
businesscase op basis waarvan 
kan worden besloten over 
structurele voortzetting. € 100.000 
van de geraamde inzet bestaat uit 
middelen die zijn gereserveerd in 
de periode 2010-2012. 
Oorspronkelijk was dit begroot als 
dekking voor eigen activiteiten. 

127.500 96.576 Voor ViceVersa werd in 2013 een coördinator ingehuurd. Deze heeft ook een businesscase 
opgesteld voor komende jaren. De kosten hiervoor bedroegen € 62.675. Voor ViceVersa werd 
verder vooral geld uitgegeven aan de bijdrage aan de huur van de locatie (€8475) en de 
nieuwsbrieven (3000). 
Binnen het wijkteam zijn de belangrijkste aandachtspunten: 

Wijkzorgteam: gezamenlijke aanpak multiprobleemgezinnen 
Ontmoetingsplekken en buurttuinen/ herinrichting Westrandpark 
Ondersteuning wijk- en bewonersinitiatieven 
Onderhoud aantal woningen Gerard ter Borchstraat 
Schoon, heel en veilig 

Voor het wijkbedrijf werd een bijdrage geleverd aan de zakelijk leider van € 20.000 die vooral 
geïnvesteerd zijn in het netwerk om kennis over wijkbedrijven te verkrijgen en de eerste 
diensten op te bouwen (wijkrestaurant, klusbedrijf, boodschappendienst). 

De overgebleven middelen worden voor 2014 ingezet. 



maar omdat ViceVersa de "voor 
wat, hoort wat-aanpak" succesvol 
in de praktijk heeft gebracht, is dit 
budget niet aangesproken. 
Onderdeel van deze aanpak is dat 
altijd éérst wordt bezien wat met de 
inzet van bestaande middelen van 
gemeente of partners kan worden 
bereikt. Wijkbedrijf West is voor 
100% bewonerseigendom en zet 
zich in als 
maatschappelijke onderneming. Zij 
wil het wijkhuis exploiteren en 
activiteiten voor en met de wijk 
organiseren, zonder daarbij op 
termijn nog afhankelijk te zijn van 
subsidies 
Buurtteams Kroeven en 
Langdonk 
In 2012 is gestart met de voor
bereiding. In 2013 gaan deze 
buurtondernemingen daadwerkelijk 
van start, waarbij vorm en inhoud 
wordt gegeven aan de betrokken
heid van bewoners. Doel van de 
buurtondernemingen is het verster
ken van de leefbaarheid van de 
wijk, van de samenwerking tussen 
professionals van verschillende 
organisaties en vergroten van de 
betrokkenheid en de "eigen kracht" 
van bewoners. 

100.000 37.900 In 2013 heeft een kwartiermaker de aanzet gegeven voor de daadwerkelijke opstart van beide 
wijkteams. In 2013 zijn van kosten van de kwartiermaker betaald die zich ook heeft ingezet om 
te komen tot een pleintjesaanpak en een aanpak om armoede in de wijken tegen te gaan. 
Daarnaast zijn er wijkspreekuren, werk/ontmoetingsruimtes in de wijk, een kunstlokaal, 
sportartikelen en diverse bedankjes gefinancierd. 
Van de overgebleven middelen is € 60.000 te benutten in 2014. 

Revolverend fonds 
microkredieten 
Startende ondernemers worden  
gefaciliteerd vanuit een revolve 
rend fonds, dat in samenwerking  
met banken, starterscentrum en  
indien mogelijk nationaal opereren-

100.000 In 2013 is er weinig aandacht gegeven om de microkredieten te promoten bij onze inwoners. 
In 2014 wordt hiervoor het starterscentrum ingeschakeld om, samen met het geld dat voor de 
microkredieten in Kalsdonk te besteden is, deze kredieten wel weg te zetten in de stad. 
In 2014 



de fondsen wordt opgezet. Dit is 
een project uit Kansen voor 
Kalsdonk, dat breder (voor de hele 
gemeente) wordt ingezet. 
Transitie Andere Overheid, 
actualiseren 
bewonersconvenant en realisatie 
burgerparticipatie 
Wijkgericht werken en  
burgerparticipatie vraagt om  
verandering van de werkwijze van  
de gemeentelijke organisatie.  
Onderwerpen als "publiek  
ondernemerschap" en  
bijbehorende competenties,  
financieel-adminstratieve  
organisatie, mandaten die laag in  
de organisatie liggen, analyse en  
monitoring en de invulling van de  
rol van uiteenlopende teams bij het  
wijkgericht werken komen hierbij  
aan bod. Het bestaande  
bewonersconvenant biedt gelijke  
kaders voor alle wijken en dorpen.  
In overleg met betrokkenen gaan  
we na of actualisatie en maatwerk  
per gebied gewenst is. Hierbij  
wordt een relatie gelegd met de  
aanbevelingen uit het  
Rekenkamerrapport Burgerpartici 
patie. Met de Jaarschijf Leefbare  
Wijken en Dorpen wordt ook  
invulling gegeven aan de  
aanbevelingen van het  
Rekenkamerrapport Burger 
participatie. Daarnaast wordt in  
2013 in overleg met de raad een  
praktisch afwegingskader  
opgesteld op basis waarvan de 

110.000 4.000 Binnen deze context zijn veel activiteiten ondernomen, maar met slechts geringe middelen. In 
overleg met de bewonersplatforms is geconcludeerd dat het bewonersconvenant niet 
geactualiseerd hoeft te worden. Het huidige convenant maakt voldoende maatwerk per wijk 
mogelijk, dit wordt verwerkt in de jaarlijkse wijkactieplannen. 

Voor de transitie Andere Overheid/ schaalgericht werken is intern een projectmanager 
aangewezen. Binnen de gemeentelijke organisatie krijgt dit onderdeel veel aandacht en heeft 
het al geleid tot een nieuwe aanpak bij het beheer van de openbare ruimte. De gemeente wil 
de partner zijn bij initiatieven van inwoners en wil als overheid participeren in plannen van de 
inwoners. 

De analyse van deze nieuwe aanpak heeft nog niet in 2013 plaatsgevonden, maar zal 
komende 2 jaar opgepakt worden in combinatie met de veranderingen binnen het sociale 
domein. Daarin krijgt ook "burgerparticipatie" nader vorm. In 2013 is hiervoor geen apart 
afwegingskader opgesteld, maar is dit onder de noemer "eigen kracht" verwerkt in de nota 
"Roosendaal, stad van de menselijke maat" die in het kader van de decentralisaties in januari 
2014 door de raad is vastgesteld. 



raad voorstellen kan beoordelen op 
het aspect "burgerparticipatie". 

Kansen voor Kalsdonk 
In 2013 sturen bewoners en  
professionals gezamenlijk de  
buurtonderneming aan. Naast de  
doelstellingen zoals deze ook  
gelden voor de buurtteams in  
Kroeven en Langdonk en  
ViceVersa in Westrand geeft deze  
buurtonderneming uitvoering aan  
het Kansen voor Kalsdonk, zoals  
dat in juli 2012 door de raad is  
vastgesteld 

342.000 Kansen voor Kalsdonk is een project dat nog doorloopt tot en met eind 2014. In 2013 zijn de 
middelen gebruikt om ook hier een wijkteam op te richten. Een externe kwartiermaker heeft de 
basis gelegd voor dit wijkteam. In 2013 zijn de volgende zaken opgepakt/aangestuurd: 
Stateam, Actief voor mijn wijk, Buurtsportvereniging, Wereldreizen/wereldwijk, taaimaatjes en 
bewonersvouchers. 
De niet bestede middelen worden in 2014 uitgegeven. 

Algemene kosten 
Het budget is bedoeld voor 
deelname aan landelijke of 
provinciale pilotprojecten, 
voor dekking van kosten t.b.v. 
subsidieverwerving en 
bijbehorende rapportages, en voor 
organisatiekosten. Deelname aan 
netwerken levert actuele kennis en 
mogelijke toegang tot fondsen op 
en brengt Roosendaal onder de 
aandacht van investeerders en 
beslissers. Naast kennis is via 
deze netwerken in de afgelopen 3 
jaar circa € 1,6 miljoen aan 
leefbaarheidsubsidies ontvangen. 

60.000 25.522 Roosendaal is in 2013 aangesloten bij de landelijke pilot WIZ: wijkinvesteringszones. De 
Heerlijckheijd Nispen probeert via dit middel extra fondsen te werven. Via het landelijke 
platform wordt kennis gedeeld, wordt een expertmeeting georganiseerd voor de casus 
Heerlijckheijd Nispen. De eenmalige bijdrage was € 10.000. 
De interne plankosten ten behoeve van het plan Groot Kalsdonk zijn ook op deze post 
geboekt om de doorstart van dit project mogelijk te maken. 


