
Evaluatie 
participatietraject 
gemeentetuin Dreeslaantje

—

Gemeente Waadhoeke
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Opdracht Uitvoering

Product

—

Verslag met 

aanbevelingen

Opdracht Publiec

Evalueer participatietraject herinrichting Gemeentetuin om te leren 

voor latere participatie met de omgeving. 

Uitvoering opdracht

o Analyse berichtgeving in lokale media en bestaande stukken. 

o Interviews van 45-60 minuten met 13 leden van de werkgroep 

en ambtenaren die betrokken waren bij dit proces.

Product

Verslag van de opbrengsten, 10 aanbevelingen voor de verbetering 

van het betrekken van de omgeving bij trajecten, beleid en 

projecten. 
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Programma

—
o Processtappen

o Het participatietraject

o Conclusie

o Lessen en aanbevelingen

o Belangrijkste suggesties voor uitwerking 

lessen en aanbevelingen

o Aanbevelingen voor bewoners

o In gesprek
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2 juni 2018 plan met hierin deels de kap van bomen (eerder al gepresenteerd in mei 2017) wordt openbaar bekend

2 juni 2018 gezien reactie uit omgeving is wethouder bereid tot een bijeenkomst

6 juni 2018 petitie tegen bomenkap (later actiegroep behoud trambaantje)

6 juni 2018 aankondiging motie VVD

7 juni 2018 college bereid aan tafel te gaan met bewoners en raad

15 juni 2018 overleg niet bij voorbaat verwachting geen enkele boom te kappen

5 juli 2018 raad stemt in met werkgroep die uit 10 2 personen bestaat. Aan de werkgroep worden twee leden van de actiegroep toegevoegd

17 juli 2018 gespreksavond gemeente voor iedereen

18 juli 2018 toezegging dat twee leden van de actiegroep in de werkgroep mogen plaatsnemen

12 sept. 2018 eerste bijeenkomst werkgroep (opstellen uitgangspunten, schouw en ruwe schetsen met landschaparchitect)

29 okt. 2018 evaluatiebijeenkomst werkgroep – besloten onafhankelijke voorzitter in te zetten

6 dec. 2018 overleg werkgroep met twee experts (1 aangewezen door werkgroep en 1 door gemeente). December – meerdere bijeenkomsten 

werkgroep, verdeeldheid (plan had er in november al moeten liggen)

30 januari 2019 avond werkgroep met twee varianten (hangt om kap Essen)

Februari compromis in werkgroep

14 maart 2019 raad akkoord 4

Processtappen



Highlights: 

o uit de startsituatie

o na de start van de werkgroep

o fase afronding / resultaat
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Het traject 
Dreeslaantje

—



Toon, taal en frames 

gemeente:
• Bomen moesten weg om zichtbaarheid op gebouw te vergroten en 

een mooie nieuwe tuin aan te leggen. 
• Rug recht want besluit is genomen.

omgeving:
• Nee tegen kappen bomen, behoud Dreeslaantje /Vrijerslaantje want: 

symbool voor cultuur en historie.
• Behoud trambaan.
• Nog meer groen wat gaat verdwijnen en dat voor zo’n ‘foeilelijk’ 

gebouw!
• Arrogant bestuur: doet toch wat ze zelf willen. 
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Highlights startsituatie



Drijfveren om mee te doen
• Oprechte wens om tot iets moois te komen voor ‘onze’ gemeente;
• Vereerd, van betekenis willen zijn, fijn dat expertise ingebracht mag worden. 
• Waardering voor initiatief van de gemeente.

Samenstelling werkgroep
• Meer aandacht / voorwaarden voor samenstelling van de werkgroep 

(kennis, ervaring, motivatie)? 
• Diversiteit in achtergrond vraagt wellicht om variatie in participatievorm. 
• Verschillende boodschappen: ontwerp een stadstuin en houd rekening met 

gevoelens anti-bomenkapgroep. Teleurstelling in verwachtingen. 
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Highlights startsituatie 
participatietraject



Frames / uitspraken

gemeente:
• Werkgroep heeft carte blanche. 
• Bedreiging door essentaksterfte is ook een reden voor bomenkap, daar 

moet in beheer rekening mee worden gehouden.

omgeving:
• We krijgen contouren uit oorspronkelijke plan mee.
• Essentaksterfte komt als een duveltje uit doosje. 

Toon en taal
• Argwaan en ongeloof. 
• Harde toon, veel verwijten
• Gevoelens van op de man spelen.
• Frustraties over de tijd die dat in beslag neemt.
• Irritaties over (onwrikbare) standpunten. 
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Highlights vanaf 
start van de werkgroep 



• 2 varianten ontwikkeld (met hangen en wurgen).

• Doorontwikkeld naar 1 variant.

• Niet voor iedereen makkelijk om het effect van uitgangspunten te zien op 

het toekomstige schetsontwerp.

• Presentatie aan de raad in januari 2019: 1 uit de werkgroep, 1 van de 

actiegroep (niet volgens afspraak).

• Wethouder steekt werkgroep hart onder de riem, spreekt vertrouwen uit.

• Uiteindelijk 1 variant met compromis van doorgroeimodel voorgelegd aan 

raad (maart 2019).

• Gepresenteerd als unaniem besloten, via een persbericht.

• Werkgroep is klaar, over tot de uitvoering.
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Fase om tot 
resultaat te komen



Frames en gevoelens

gemeente:
• Afspraak om als werkgroep één plan te presenteren.
• Actiegroep kwam ineens met eigen voorstel.
• Er is een gedragen plan, we kunnen verder.

omgeving:
• Actiegroep: ons voorstel is niet voldoende gehoord in de werkgroep.
• Werkgroepleden: niet netjes wat de actiegroep heeft gedaan.
• Onzekerheid wat vertaling naar schetsontwerp (van dezelfde architect) gaat brengen.
• Scepsis, enige argwaan en onzekerheid over wat doorgroeimodel op lange termijn gaat 

brengen (bomen alsnog weg?).
• Teleurstelling dat dit lange traject niet tot een helder schetsontwerp heeft geleid.
• Zorg over hoeveel geld het heeft gekost voor dit resultaat.

Toon en taal
Voorzichtig positief, ook onzekerheid en teleurstelling dat er geen duidelijk schetsontwerp 
ligt, murw geslagen en uitgesproken weerstand tegen nog eens in een werkgroep zitten (‘dat 
doe ik nooit meer!’). Blijdschap dat er een unaniem resultaat ligt.
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Fase om tot 
resultaat te komen



Conclusie

Rood: nog niet goed
Oranje: kan beter
Groen: ging goed 11



Er is winst te behalen in en bij:

o de verwachtingen aan de voorkant;

o het goed vastleggen, verifiëren en nakomen van 

afspraken;

o het maken van een helder en gezamenlijk beeld van 

het proces;

o het benoemen van gezamenlijke vertrekpunten;

o de afbakening van de opdracht en het bepalen van de    

beïnvloedingsruimte;

o de openheid van partijen naar elkaar en in de relatie 

en het begeleiden van bewoners die niet echt 

vertrouwd zijn met de rol in een werkgroep.
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onbegrip

Conclusie

—



Analyse vooraf had geholpen

Een goede analyse vooraf van effect van de herinrichting op de 

omgeving, inzicht in de belangen en de emoties, maar ook 

eenduidigheid in de uitgedragen boodschappen (argumenten) 

had veel frustraties, onbegrip en argwaan kunnen voorkomen.

Meer verliezers dan winnaars?

Hoewel de intenties oprecht waren, het initiatief voor het 

betrekken van inwoners bij het ontwerpen van de gemeentetuin 

bijzonder werd gewaardeerd en er unaniem tot een resultaat is 

gekomen, lijkt dit traject toch meer verliezers dan winnaars te 

kennen.

Conclusie nader 
toegelicht 

—

Frustraties, onbegrip 

en argwaan hadden 

voorkomen kunnen 

worden
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Intrinsieke motivatie uitgehold, weinig bewegingsruimte?

Oprechte betrokkenheid, zelfs trots ‘dat ze mochten helpen’ en de 

intrinsieke motivatie om tot iets moois te komen, is uitgehold geraakt. 

Dat gebeurde ogenschijnlijk door elkaar weinig bewegingsruimte te 

gunnen in tegenstrijdige belangen én in het onvermogen om 

wederzijds te bewegen. Die tegenstellingen zijn per saldo niet 

onoverbrugbaar.

Diverse oorzaken

o onervarenheid met maatschappelijk gevoelige trajecten 

o een cultuur van ‘zo doen we het altijd’ 

o techniek boven proces stellen

o ontbreken of niet in voldoende mate aanwezig zijn van 

deskundigheid in bewonersparticipatie en communicatie 

(verschillende boodschappen)

o het niet (voldoende) vastleggen en bespreken van afspraken en 

deze nakomen of er gemotiveerd van afwijken

Conclusie nader 
toegelicht 

—

Prepareren in plaats 

van repareren: 

tegenstellingen zijn 

niet per se 

onoverbrugbaar
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Positieve ervaringen

o Kosten noch moeite gespaard om dit traject te laten slagen.

o Ontvangst vriendelijk, sfeervol en gul, ook na afloop met een 

beloning voor de deelnemers aan de werkgroep. 

o Knap dat na alle hobbels er een resultaat ligt dat een geaccepteerd 

compromis is gebleken. 

o Is verdienste van gemeente en deelnemers die zich bereid hebben 

getoond om vroeg of later mee te bewegen en tot resultaat te 

komen. 

Waarschuwing

o Kwetsbaar om compromis van uitgangspunten te hebben zonder 

duidelijk schetsontwerp.

o Nog niet het volste vertrouwen dat er een ontwerp tot uitvoer 

komt dat de werkgroep-leden en de achterban zonder aarzelen 

zullen omarmen. 

o Biedt kansen om de lessen en aanbevelingen uit deze evaluatie al 

in de uitvoeringsfase toe te passen.

Conclusie nader 

toegelicht 

—

Knap resultaat, wel 

een kwetsbaar 

compromis
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1. Bereid je voor op de impact die het project heeft op de omgeving en breng in kaart 
welke belangen er spelen.

2. Wees van het begin af aan helder, eenduidig en consequent in de boodschap.

3. Ontwerp voor elk project of beleidsvraagstuk een op maat participatieproces (op basis 
van de impact-analyse).

4. Bekijk in het proces iedere keer opnieuw wie welke rol heeft en of deze nog ‘klopt’. 

5. Benut de bereidheid van de omgeving om iets te willen betekenen voor de gemeente, er 
is ook veel kennis aanwezig. Experimenteer met participatievormen en maak er een 
leertraject van, zoals deze evaluatie.
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Geleerde lessen en 10 
aanbevelingen 



6. Overweeg bij elk project of er een onafhankelijk voorzitter ingeschakeld moet worden. 
Die hoeft overigens niet per se van buitenaf te komen, kan ook een getrainde 
procesbegeleider zijn uit de eigen gemeente.

7. De rol van een actiegroep is een andere dan iemand die op persoonlijke titel zitting 
heeft. Heb daar oog voor en help deze te faciliteren.

8. Zorg dat de inhoud volledig is, door antwoord op alle mogelijke vragen te formuleren, 
zoals informatie die nu uit een second opinion was gehaald over de ziekte van de bomen.

9. Zorg voor een helder, transparant proces: opdracht duidelijk, inzicht in wederzijdse 
verwachtingen en belangen, afspraken verifiëren en nakomen of gemotiveerd van 
afwijken. 

10. Betrek de omgeving bij de uitvoering van het project herinrichting Dreeslaantje. 17

Geleerde lessen en 
10 aanbevelingen 



Leren

o Ontwikkel medewerkers van de gemeente in omgevingsgericht(er) 

en communicatief werken.  

o Leid mensen uit de eigen organisatie op tot facilitator / 

procesbegeleider. 

Prepareren

Communicatief en participatief werken helpt om voorafgaand en 

tijdens projecten:

o na te denken over het effect van voorgenomen beleid en projecten

o een op maat participatieproces te ontwerpen

o tijdig bij te sturen als dat nodig is.

o een helder, op de omgeving aangesloten kernverhaal te maken.

o de best passende middelen en momenten bij elkaar te brengen. 
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Belangrijkste suggesties 
voor uitwerking van 
aanbevelingen voor 
gemeente

—



o Trek niet teveel verantwoordelijkheid naar je toe als 

initiatiefnemers, maar kijk waar je als bewoners het verschil kunt 

maken.

o Maak het niet te politiek. Korte lijnen met de politiek kunnen 

voordelen hebben maar ook nadelen.

o Blijf zichtbaar in contact met je achterban en benut daarbij de 

communicatiemomenten en plekken die voor de hand liggen. Leg 

je positie uit die je in de werkgroep hebt en dat je daar concessies 

moet doen en niet alleen je eigen standpunt kunt blijven 

inbrengen.

o Vraag om verslaglegging en stel dit bij de volgende bijeenkomst 

vast (nadat het met de achterban gesproken is)

o Probeer met de gemeente niet alleen op inhoud te praten, maar 

vraag ook aandacht voor hoe het gaat (het proces).

o Het is niet vanzelfsprekend dat in de volgende fase van het project 

dezelfde inwoners uit de wijk actief zullen zijn.
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Aanbevelingen voor 
bewoners



Leden van de werkgroep

T. Fokkema

L. van Twillert

G. Staal

H. Wondergem

M. Pierhagen

M. de Bie

J. Viëtor

M. van Vossen

Gemeente Waadhoeke

R. Meenderink (procesbegeleider)

J. v. Buiten (groenexpert)

J. Dijkstra (wethouder)

M. vd Struijk (onafhankelijk voorzitter)

E. vd Laan (landschapsarchitect)
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Deelnemers aan 
evaluatie



In gesprek over de 
evaluatie
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Deze presentatie is een samenvatting van de evaluatie herinrichting 
gemeentetuin Dreeslaantje en is opgesteld door Publiec, bureau voor 
overheidscommunicatie. 
—
Oude Delft 197
2601 DE Delft
www.publiec.nl
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