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Wijkgericht werken in de gemeente Oss 

 

Minder overheid, meer inwoners 

Het bestuur van de gemeente Oss heeft bewonersparticipatie als belangrijk speerpunt. Ze wil de 

inwoners in hun kracht zetten. Bewoners hebben namelijk hun eigen (ervarings)deskundigheid, 

netwerken en kracht. Verder zijn er verschuivingen van de landelijke en regionale overheid naar de 

lokale overheid op het gebied van werk, jeugdzorg en zorg. Ook is er minder geld beschikbaar. De 

relatie tussen overheid en inwoners verandert door deze drie ontwikkelingen: inwoners moeten 

meer zelf de regie pakken en hebben niet alleen rechten maar ook plichten. Meer inwoners en 

minder overheid zijn het uitgangspunt. Een prettige gemeenschap is een gedeelde 

verantwoordelijkheid. De overheid richt zich daarbij op de meest kwetsbare groepen.  

 

Wat betekenen deze veranderingen voor het wijkgericht werken of andere zin: Wat 

betekent dit voor de inzet van de wijkraad - dorpsraad? 

Het accent komt nog meer op de inzet van bewoners te liggen. De wijk – of dorpsraad zal zich nog 

meer richten op de bewoners, hun inzet in het fysieke maar ook het sociale domein. Deze manier 

van werken is bij de wijk – of dorpsraad wel bekend. Maar deze veranderingen vragen om dit nog 

meer te doen. Daarbij ook rekening houdend met de verandering naar het sociale domein. Het 

welbevinden van de bewoner. 

 

Wat zijn de uitgangspunten van het wijkgericht werken. 

De gemeente Oss is groot en vanuit het gemeentehuis kan het college van B&W, niet alles 

overzien. Inwoners zijn beter in staat om kansen en belemmeringen in hun leefomgeving te zien. 

De gemeente Oss hecht dan ook veel waarde aan een wijkgerichte aanpak. Binnen het wijkgericht 

werken kent de gemeente Oss een structuur waarin kennis en kracht van bewoners, overheid, 

ondernemers en (vrijwilligers)organisaties georganiseerd is. Het wijkgericht werken heeft de 

volgende uitgangspunten: 

 Iedere buurt is uniek en biedt ruimte aan initiatieven van bewoners.  

 Het wijkgericht werken stimuleert initiatief van bewoners en ondersteunt dat met geld, 

mensen, kennis, netwerken en speelruimte. Alle spelers in de buurt weten elkaar 

gemakkelijk te vinden en er zijn geregeld momenten om elkaar te ontmoeten. 

 Mensen die betrokken zijn bij het wijkgericht werken zijn toegankelijk, bereikbaar en 

omgevingsbewust. Er is onderling interesse en vertrouwen. 

 Het uitgangspunt is dat iedereen die zich – vanuit allerlei motieven - betrokken voelt, kan 

meedoen. Mensen worden niet uitgesloten.  

 Het wijkgericht werken kenmerkt zich door een ‘er-op-af-mentaliteit’, niet afwachten maar 

actief aan de slag.  
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Het profiel van de Wijk- en dorpsraden  

Oss is onderverdeeld in 11 gebieden. Dit zijn Berghem, Ravenstein, Herpen, Megen-Haren-

Macharen, Lith en Geffen. In de stad zijn dat Ruwaard, Oss Zuid, Oss Noord West, Centrum-

Krinkelhoek-Mettegeupel en Schadewijk. Elk gebied heeft een eigen wijk- of dorpsraad. 

Deze wijk- en dorpsraden worden, tegelijk met de gemeenteraad, door het college van B&W 

benoemd voor een periode van 4 jaar.  

De voordracht van kandidaten gebeurt door een onafhankelijke groep die door de zittende wijk- en 

dorpsraadleden benoemd wordt. In deze groep mogen geen personen zitten die zelf kandidaat zijn 

voor de wijk- of dorpsraad.  

  

Leden van wijk- en dorpsraden zijn inwoners van het gebied en mogen niet actief betrokken zijn bij 

lokale politiek. Ook mogen leden niet bij de gemeente Oss werken. De wijk- en dorpsraden hebben 

een formele positie als adviesorgaan van het college van B&W van de gemeente Oss. Wijk- en 

dorpsraden vergaderen minimaal 6 keer per jaar openbaar. Besluiten over het toekennen van 

subsidies en adviezen aan B&W worden tijdens deze vergaderingen genomen en bekend gemaakt. 

Naast deze vergaderingen zijn de wijk- en dorpsraadleden vooral actief buiten de vergadertafel. 

Het succes van een wijk- of dorpsraad meet je niet af aan het aantal bezoekers van de 

vergaderingen. Wijk- en dorpsraadleden hebben er plezier in om in gesprek te gaan met bewoners. 

Ze stimuleren en helpen bewoners om actief betrokken te zijn bij hun wijk, dorp of buurt.  

 

Het profiel van de wijkraad – dorpsraad wordt gevormd door o.a. de volgende kennis 

en/of vaardigheden. 

 Kent het gebied sociaal, fysiek en cultureel 

 Weet wat er leeft in de wijk, dorp of buurt 

 Staat tussen en niet boven de bewoners 

 Is heel benaderbaar, herkenbaar in de wijk of het dorp 

 Zoekt actief contact met bewoners en gaat makkelijk in gesprek met bewoners  

 Is aanspreekbaar voor bewoners(groepen)  

 Stimuleert bewoners actief medeverantwoordelijk te zijn in woord en daad 

 Creatief in het (mede) bedenken van activiteiten en oplossingen 

 Weet bewoners, vrijwilligers en beroepskrachten te enthousiasmeren en te binden 

 Weet samen prioriteiten te stellen 

 Is in staat eigen belang ondergeschikt te maken aan het gezamenlijk belang 

 Is gericht op samenwerking, zowel binnen als buiten de raad 

 Staat open voor veranderingen 

 Helpt zoeken naar oplossingen 

 Weet het college van B&W helder en daadkrachtig te adviseren 

 Signaleert knelpunten in buurt, wijk of dorp en gaat hierover in gesprek met betrokkenen 

 Kan de signalen verwijzen naar het netwerk van beroepskrachten in de wijk of het dorp 

 Heeft voldoende tijd beschikbaar om het werk uit te voeren 
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Wat als er geen wijk- of dorpsraad is? 

Uitgangspunt is dat iedere wijk en dorp een wijk- of dorpsraad heeft. Toch kan het gebeuren dat er 

in een wijk of dorp niet voldoende mensen te vinden zijn die een wijk- of dorpsraad kunnen of 

willen vormen. Er kan dan geëxperimenteerd worden met andere vormen van bewonersparticipatie 

of binnengemeentelijke democratie. De wijkcoördinator besluit hierover in overleg met het college.  

Als er in de komende vier jaar wijk- en dorpsraadleden stoppen en er geen nieuwe leden gevonden 

worden, kan er ook geëxperimenteerd worden. Ook hierover besluit de wijkcoördinator in overleg 

met het college.  

 

 

 


