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Aanleiding & doel
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Waarom een spiegelgroep?

• Er speelt veel in Heijendaal: veel projecten

• Daarmee ook veel participatie, oftewel het informeren van, afstemmen met en meedenken door 
de omgeving

• Er is kans op onduidelijkheid, tegenstrijdigheid, onhandige timing, overvoering, gemiste kansen, 
etc.

• Een helikopterview vanuit bewoners en bedrijven in het gebied helpt om de participatie van alle 
projecten optimaal op elkaar af te stemmen
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Wat gebeurt er allemaal?

• Nieuwbouw GGD Professor Bellefroidstraat

• Woningbouw SSH& Groenewoudseweg
(huidige GGD-locatie)

• Verbouwing station Heyendaal

• Gebiedsvisie Campus Heijendaal

• Duurzaam Bereikbaar Heijendaal
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Nieuwbouw GGD en SSH&

Station Heyendaal
HAN

Radboud UMC

Radboud Universiteit

Parkeerroute Duurzaam 
Bereikbaar Heijendaal

Suggestie spiegelgroep:

• Voeg ontwikkeling Park Brakkenstein toe

• Afbakening: (1) Heijendaal en omgeving, (2) 
project van gemeente en/of campuspartners



Positie
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Positie van de spiegelgroep

Wat voegt de spiegelgroep toe?

• Adviseren over de participatie van de 
omgeving binnen de deelprojecten

• Signaleren en beleggen van mogelijke 
projectoverstijgende problemen of 
kansen rond informatie, communicatie en 
participatie
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Wat is de spiegelgroep niet?
• Een groep die over de inhoudelijke 

plannen adviseert
• Een escalatieniveau voor de afzonderlijke 

participatietrajecten

Opmerking spiegelgroep:

• Inhoud en participatie beïnvloeden elkaar; ook 
al gaan we er niet over, enig zicht op de 
inhoud is wel nodig



Waarover wel en niet?

Wel

• Gevraagd en ongevraagd advies over de 
projectoverstijgende participatie 
(informeren, afstemmen, meedenken)

• Gevraagd advies over afstemming met de 
omgeving in een afzonderlijke 
participatietrajecten, bijvoorbeeld 
participatie voor de gebiedsvisie

• Reflectie op gehele proces, voorbereiden 
eindevaluatie
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Niet

• Op eigen initiatief adviseren over 
participatie in de afzonderlijke projecten

• Adviseren over de inhoud van de 
afzonderlijke projecten

• Overkoepelende beslisbevoegdheid, 
bijvoorbeeld een knoop doorhakken over 
wel of niet betrekken bepaalde 
belanghebbenden



Wat gebeurt er met de inbreng?

• Adviezen en signalen zijn gericht aan projectleiders en initiatiefnemers van de afzonderlijke 
projecten

• Zij pakken op en nemen beslissingen

• Er volgt een terugkoppeling op hoe adviezen en signalen zijn verwerkt
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Manier van werken
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Deelnemers

• Open voor omwonenden, gebruikers, werknemers, studenten
• Belanghebbend in het gebied, primair: bewoners, bedrijven
• Helikopterview en denken vanuit het gehele gebied
• Affiniteit met communicatie en processen van ruimtelijke ordening

• Helikopterview is belangrijker dan representativiteit

• Beoogd aantal: minimaal zes, vaste samenstelling

• Gemeente als vaste toehoorder, deelname projectleiders aan overleg op relevante momenten

• Deelname aan spiegelgroep sluit deelname aan participatie rond project(en) niet uit
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Suggestie spiegelgroep:

• Student en/of jongere generatie proberen te vinden

• Manier vinden om HAN, Radboud UMC en Radboud Universiteit structureel aan te haken, 
ook met als doel dat ze van elkaars plannen op de hoogte zijn



Gevraagde inzet

• Overlegfrequentie: ongeveer 4-5 x per jaar
• De exacte tijdstippen voegen zich naar de lopende processen

• Processen tussentijds volgen, mate waarin zelf te bepalen

• Initiële looptijd 1-1,5 jaar, evaluatie na half jaar

• Commitment voor die (eerste) periode gewenst
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Voorzitter

• De voorzitter let op:
• Positie van de spiegelgroep zoals bedoeld door gemeente
• Randvoorwaarden om te kunnen functioneren, denk aan informatievoorziening
• Gespreksomgeving waarin iedereen kan bijdragen

• Eindverantwoordelijk voor verslag

• Indien van toepassing: woordvoerder naar buitenwereld en eventueel de media

• Het functioneren van de voorzitter is onderdeel van de evaluatie na een halfjaar
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