
 
 
 
Betreft: Ongevraagd advies 'Aandachtspunten bij de ontwikkeling van 
Wijkontwikkelingsplannen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning'. 
Uitgebracht d.d. 25 februari 2009 door de Adviesraad WMO Leiden. 
 
Bij de uitwerking van wijkontwikkelingsplannen is een veelheid van facetten aan de orde. 
Naast stedebouwkundige facetten is ook een groot aantal sociale facetten aan de orde. De 
WMO heeft betrekking op de inrichting van de samenleving en vooral op de wijze waarop 
mensen deelnemen aan die samenleving. Die deelname aan de samenleving speelt zich voor 
een groot deel op het niveau van de wijk af. Denk hierbij aan wonen, onderwijs, zorg, 
winkelen, sport, recreatie. Een wijkontwikkelingsplan moet daarom rekening houden met de 
uitgangspunten van de WMO. In het plan zouden zoveel mogelijk facetten van de WMO 
moeten worden ingevuld. Een WOP is immers een totaalplan, waarin allerlei facetten in hun 
samenhang kunnen worden bezien. In dit document is daarom beschreven welke 
aandachtspunten vanuit de WMO in de wijkontwikkelingsplannen zouden moeten worden 
meegenomen. 
Als basis voor de ontwikkeling van het WMO-beleid in de gemeente Leiden geldt de Nota 
“Participatie Centraal”. In deze nota wordt de ontwikkeling van het beleid beschreven in een 
aantal domeinen. De Adviesraad volgt voor de overzichtelijkheid deze indeling. 
 
Domein Samen-leven 
In dit domein gaat het om jeugd, integratie, vrijwilligers en leefbaarheid. 
 
Aandachtspunten in het WOP: 

• Aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Spreiding hiervan; 
• Aanbod aan sportvoorzieningen. Spreiding hiervan; 
• Aanbod aan voorzieningen die bewegen stimuleren. Spreiding hiervan; 
• Plannen om de samenhang in buurt en wijk te bevorderen. Daarbij ook aandacht aan 

de integratie van verschillende bevolkingsgroepen; 
• Speeltuinen, buurthuizen, ontmoetingsfaciliteiten voor jongeren, 

ontmoetingsfaciliteiten voor ouderen. Spreiding van deze voorzieningen; 
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid openbare gebouwen w.o. sportvoorzieningen; 
• Bouwen van levensloopbestendige woningen; 
• Mix van huur- en koopwoningen; 
• Woningen voor starters; 
• Zorgkruispunten en/of gezondheidscentra met zoveel mogelijk disciplines. Spreiding 

 daarvan; 
• Voorzieningen voor maatschappelijk werk w.o. opvoedingsondersteuning; 
• Voorzieningen voor overlastgevende jongeren; 
• Informatiepunt over wonen; 
• Informatiepunt over voorzieningen, wetten en regelingen; 
• Fysiek veilige en toegankelijke invulling van de openbare ruimte door te voldoen aan 

 de geldende normen met aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers en 
 belemmeringen voor verplaatsing; 

• Vervoersvoorzieningen. Spreiding daarvan en bereikbaarheid; 
•  Winkels. Spreiding en bereikbaarheid daarvan. 
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Domein vrijwilligers: Bindmiddel van de samenleving 
Het gaat hierbij om het in stand houden van voorzieningen en arrangementen, die draaien op 
vrijwilligers en die belangrijk zijn voor de samenleving. Belemmeringen om deel te nemen 
aan vrijwilligerswerk moeten worden weggenomen. 
 
Aandachtspunten in het WOP: 

• Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers 
  werken, zodat zij op wijkniveau actief kunnen zijn; 

• Koppeling tussen hulpvragers en vrijwilligers op een zo laag mogelijk niveau tot stand 
  brengen. 
 
Domein: Voorzieningen voor ouderen, gehandicapten en mantelzorgers 
Het gaat hierbij om volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met 
een handicap, het op de hoogte zijn van beschikbare en betaalbare voorzieningen, het 
welbevinden van mantelzorgers. 
 
Aandachtspunten in het WOP: 

• Beschikbaarheid van laagdrempelige informatiepunten in de wijk waar mensen met 
tal van vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht kunnen. Aandacht 
ook voor de spreiding daarvan; 

• Steunsystemen, die mensen kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
  blijven wonen; 

•  Kleinschalige woonvormen voor mensen met beperkingen; 
•  Mogelijkheden voor dagopvang en het tijdelijk overnemen van zorg. 

 
 
Domein: Voorzieningen voor (dreigend) daklozen, verslaafden en (ex-) 
psychiatrische patiënten 
Het gaat hierbij om het zoveel mogelijk voorkomen van problemen als gevolg van verslaving 
etcetera en het inzetten op opvang en herstel. Het gaat ook om een sluitende aanpak voor 
huiselijk geweld. 
 
Aandachtspunten in het WOP: 

• Woonvoorzieningen in de wijk voor deze doelgroepen; 
• Betrokkenheid van de wijk bij het realiseren van deze voorzieningen; 
• Dagbesteding voor deze groepen; 
• Maatschappelijk steunsysteem voor deze groepen. 

 
 
Domein: Burger en cliëntenparticipatie 
Het gaat hierbij om inspraak en activering bij beleidsplannen. 
 
Aandachtspunten in het WOP: 

• Burgers betrekken bij plannen voor ontwikkeling van plannen voor hun wijk of buurt 
 en hun inbreng serieus nemen; 

• Stimuleringsmaatregelen, die burgers aanzetten verantwoordelijkheid te nemen voor 
 hun wijk of buurt; 

• Voorzieningen, die initiatieven van burgers om verbeteringen aan te brengen in hun 
 wijk of buurt faciliteren. 


