Eikakkerhoeven|Procesvisual bewonersparticipatie
Rolverdeling

Ontwerpteam

Zeewaardig

Service Design

Gemeente

Werkgroepen

Collectief

Neemt en motiveert de besluiten in
het proces

Denken mee vanuit collectief
belang

Geeft zijn/haar mening over het plan

Stelt het kader

Geven ruimte aan meerdere
gezichtspunten

Bewaakt budget en planning
Denkt integraal mee, deelt informatie
en zoekt mee naar passende
oplossingen

(bewoners Eikakkerhoeven)

Geeft stem aan speciﬁeke wensen

Expert

Procesregisseur

Geeft onafhankelijk advies op
basis van expertise

Regisseert het proces
Houdt het doel in zicht en
stuurt continu bij

Dragen oplossingen aan
Peilen meningen

1. Kennisgeving

0. Overeenstemming
proces

4. Onderzoek

5. Ontwerp

Wensen ophalen en de situatie
analyseren

Mogelijke (deel)oplossingen
aandragen, experimenteren en
puzzelen

3. Samenstelling
werkgroepen

De gemeente geeft alle bewoners
informatie over het proces, het
doel, de rolverdeling en de
verschillende mogelijkheden om
deel te nemen. Inclusief de
oproep om mee te denken.

6. Validatie

Valideren van mogelijke oplossingen

Realiseren

2. Doel en uitgangspunten

7. Advies en besluit

De werkgroepen adviseren de
gemeente en samen vormen
ze een besluit

Overeenstemming vinden over
het doel en de uitgangspunten

9. Evaluatie
8. Terugkoppeling

Zitten we nog op de goede weg?

Terugkoppelingsmoment

De gemeente geeft helderheid
over het besluit

Integratie wijkvisie

Processtappen
1. Kennisgeving

2. Doel en uitgangspunten

3. Samenstelling werkgroepen

4. Onderzoeksbijeenkomst

Maart

Maart

April

April

Uitvoering
Gemeente en wijkraad

Uitvoering
Zeewaardig, gemeente, expert bomen,
wijkraad en commissies, werkgroepen,
bewoners van de eikakkerhoeven

Uitvoering
Zeewaardig en wijkraad

Uitvoering
Zeewaardig, gemeente, werkgroepen

Platform
Email
gesprekken

Platform
Online bijeenkomst

Platform
Huis-aan-huis brief
Website Sparrenburg

Platform
Online bijeenkomst

Met de kennisgeving geeft de gemeente informatie over het
doel, het proces en de rolverdeling, inclusief de oproep om
deel te nemen.

De werkgroepen vormen samen met de gemeente de
ontwerpteams. De bewoners in de werkgroepen denken en
puzzelen mee met de gemeente, vanuit het collectief belang
(alle bewoners van de eikakkerhoeven). De werkgroepen
onderhouden contact met de medebewoners, halen wensen
boven tafel, gaan op onderzoek uit om oplossingen aan te
dragen en peilen de verschillende invalshoeken en meningen
binnen hun deelgebied.

Startbijeenkomst
Het doel van de startbijeenkomst is overeenstemming vinden
over het doel en de uitgangspunten van de revitalisatie. De
startbijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.
Op deze bijeenkomst vertellen de gemeente, experts en de
wijkraad over het doel en de uitgangspunten, worden de
werkgroepen geïntroduceerd en wordt het proces uitgelegd.
Er is ruimte voor het peilen van meningen, vragen en het
inbrengen van eerste ideeën.

Er worden vier werkgroepen samengesteld die elk een eigen
focus hebben op een deelgebied van de Eikakkerhoeven. De
werkgroepen werken samen bij overkoepelende thema’s en
hebben daarnaast hun eigen speciﬁeke thema’s binnen hun
deelgebied.
Aanmelden voor de werkgroep gaat per e-mail naar
Zeewaardig. In elke werkgroep is plek voor maximaal 7
bewoners. Bij meer inschrijvingen dan plekken, volgen er
gesprekken met de inschrijvers en zal er door Zeewaardig in
samenspraak met de wijkraad een keuze worden gemaakt op
basis van de motivatie om deel te nemen in de werkgroep.

5. Ontwerp
Mei

De ontwerpteams (gemeente en werkgroepen) komen bij
elkaar in de Onderzoeksbijeenkomst en bepalen samen wat
er nader onderzocht en geïnventariseerd moet worden.
Welke meningen moeten er nog opgehaald worden? Elke
invalshoek doet ertoe. Welke idee richtingen zijn interessant
om uit te zoeken? Welke vragen liggen er voor een expert?
Samen zoeken we de breedte op van de oplossingsrichtingen
met de wijkvisie als leidraad. De taken die hieruit voortkomen
worden verdeeld.

Onderzoek
April
Uitvoering
Zeewaardig, gemeente,
werkgroepen, expert bomen,
bewoners van de eikakkerhoeven
Platform
Enquete
Internet research
Gesprekken
De ontwerpteams gaan aan de slag met de
verdeelde taken.

Uitvoering
Zeewaardig, gemeente, werkgroepen
Platform
(Online) bijeenkomst
Ontwerpbijeenkomst I
Op de eerste ontwerpbijeenkomst delen de ontwerpteams
hun bevindingen van de onderzoeksfase en gaan zij met die
input aan de slag om mogelijke (deel)oplossingen te schetsen.
De werkgroepen werken samen bij overkoepelende
oplossingen en apart van elkaar bij speciﬁeke situaties binnen
hun deelgebied. Uit deze bijeenkomst volgen mogelijke
(deel)oplossingen die nader uitgezocht of uitgewerkt moeten
worden. De taken worden verdeeld.

Ontwerpbijeenkomst II
Op de tweede ontwerpbijeenkomst delen de ontwerpteams
hun bevindingen van de verdeelde taken en gaan zij met die
input aan de slag om de mogelijke (deel)oplossingen verder
uit te werken. Uit deze bijeenkomst volgen de meest
interessante (deel)oplossingen. Deze (deel)oplossingen
worden na de bijeenkomst nog verder uitgewerkt en
presentabel gemaakt, zodat de werkgroepen ze na de derde
ontwerpbijeenkomst kunnen delen met de bewoners van de
Eikakkerhoeven. De taken worden verdeeld.

Ontwerpbijeenkomst III
Op de derde ontwerpbijeenkomst worden op basis van de
bevindingen de laatste veranderingen toegevoegd aan de
(deel)oplossingen. Daarnaast wordt er afgesproken hoe de
meningen van de bewoners van de Eikakkerhoeven gepeild
gaan worden.
De taken worden verdeeld.

6. Validatie

7. Advies en besluitvorming

8. Terugkoppeling

9. Evaluatie

Juni

Juni

Juli

Juli

Uitvoering
Werkgroepen

Uitvoering
Zeewaardig, gemeente, werkgroepen

Uitvoering
Zeewaardig, wijkraad

Uitvoering
Zeewaardig, gemeente, werkgroepen

Platform
Huis-aan-huis
Website Sparrenburg
E-mail

Platform
(Online) bijeenkomst

Platform
Huis-aan-huis brief
Website wijkraad

Platform
(Online) bijeenkomst

Tijdens de validatie worden de meningen van de bewoners
van de eikakkerhoeven over de (deel)oplossingen van de
werkgroepen gepeild door langs de deuren te gaan en/of
door middel van een online enquête.

Zeewaardig

Service Design

De gepeilde meningen worden naast elkaar gelegd en er
wordt een advies gevormd in de vorm van een of meerdere
voorstel(len). Vervolgens wordt er gestemd door het
ontwerpteam volgens de Lewis-methode:
1- de invalshoeken voor de voorstellen worden opgehaald
2- er wordt actief naar alternatieve voorstellen gezocht
3- het alternatief wordt verspreid + er wordt gestemd
4- de minderheidswijsheden worden aan het
meerderheidsbesluit toegevoegd + er wordt nogmaals
gestemd.
We gaan door tot er een besluit genomen kan worden
waaraan alle deelnemers van het ontwerpteam zich (positief
of neutraal) kunnen verbinden.

De gemeente en de wijkraad koppelen het besluit terug aan
alle bewoners van de Eikakkerhoeven. Daarbij wordt uitleg
gegeven over de overwegingen en hoe het uiteindelijke
besluit tot stand is gekomen.

Reﬂectie over de genomen stap en de vervolgstap speelt in
elke bijeenkomst een rol. In deze evaluatie wordt het gehele
proces geëvalueerd.
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