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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Nederland staat aan de vooravond van een groot veranderingsproces in de nationale 
planningsomgeving. In 2022 wordt namelijk, na uitstel vanwege de huidige Covid-19 
pandemie, de nieuwe Omgevingswet geïntroduceerd. Deze wet kent verschillende 
hoofddoelen, waarvan participatie een van de belangrijkste is (Wouden, 2017). Dit zet 
academici aan om opnieuw dit omstreden en ingewikkelde begrip te analyseren, aangezien 
participatie direct te koppelen valt aan inclusie en daarmee democratie, wat misschien wel de 
belangrijkste kernwaarde is van de huidige wereldmaatschappij. Young (2000) schreef over 
hoe structurele verschillen en ongelijkheden bij inclusieve processen zoals participatie 
breuken kunnen maken in de democratie. Daarom is de noodzaak dit concept, wat vele 
groepen verschillend interpreteren, beter te bekijken. 
 
Dit onderzoek zal daarmee streven om een betere blik te krijgen op het concept van een 
grotere rol voor participatie bij planologische interventie, waarbij er gekeken wordt naar één 
van de verschillende manieren waarop participatie te vergroten is. Deze specifieke methode 
betreft het verband tussen plaatsverbondenheid en participatie. Over dit verband schreven 
Manzo en Perkins (2006) een artikel dat het tot een erkende theorie vormde. Andere 
significante artikelen die dit onderwerp beslaan zijn van Fischer (2012), die uitlegt hoe de 
theorie van een meer participatieve overheid in praktijk kan worden gebracht, en Rosener 
(1978), die afvraagt hoe burgerparticipatie effectief kan worden gemeten om het concept beter 
verkenbaar te maken door academici en overheden. 
 
Het verband tussen plaatsverbondenheid en participatie zal in dit paper onderzocht worden 
aan de hand van een casus in Middelburg. In deze kleine stad in Zeeland lijkt op het eerste 
oog wellicht weinig te gebeuren, maar wat er gebeurt wordt gepubliceerd door lokaal 
mediaplatform ‘Wij zijn De Stad’. Begonnen en beheerd door Edwin Mijnsbergen (2021), 
‘Wij zijn De Stad’ is een sociaal medianetwerk, actief op Facebook, Instagram en eigen 
website, met inmiddels meer dan 10.000 volgers (Mijnsbergen, 2021). Mijnsbergen (2021) 
schrijft hier dagelijks over allerlei zaken die de Middelburgers aangaan, variërend van 
informatieve mededelingen over bijvoorbeeld koopzondagen en nieuwe bouwprojecten tot 
amuserende archieffoto’s van de stad of interviews met lokale ondernemers. Achter deze 
publicaties schuilen verschillende sociologische en planologische concepten. Naar de 
hypothese in dit onderzoek bestaat er ook de mogelijkheid dat de concepten 
plaatsverbondenheid en participatie hierin terug te vinden zijn. Dit onderzoek zal aantonen of 
dit ook werkelijk het geval is. Hierbij wordt als centrale vraag gesteld: in welke mate dragen 
‘Wij zijn De Stad’ en vergelijkbare sociale media-platformen bij aan plaatsverbondenheid en 
de burgerparticipatie in stedelijke ontwikkeling? 
 
In het tweede hoofdstuk zullen de theorieën van bovenstaande academici over 
plaatsverbondenheid en participatie verder toegelicht worden om een theoretisch kader voor 
dit onderzoek vast te stellen. In het derde hoofdstuk zullen de methoden om deze concepten 
empirisch meetbaar te maken voor het verzamelen van data voor dit paper worden toegelicht. 
In het vierde hoofdstuk zullen de resultaten van de dataverzameling, die grotendeels per 
enquête zijn opgedaan, weergegeven worden en zullen de resultaten worden verbonden met 
de theorie van de academici en het gesprek met de beheerder van ‘Wij zijn De Stad’. Het 
laatste hoofdstuk zal deze resultaten en bevindingen van het onderzoeksproces bespreken om 
zo een antwoord te kunnen formuleren op de centrale vraag in dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 
 
Wij leven in een tijdperk waar democratie en participatie in de planologie steeds grotere 
rollen lijken te gaan spelen. In plaats van de ‘ouderwetse’ blauwdrukplanning lijkt het idee 
van Jane Jacobs (1961) van ‘eyes on the street’ steeds prominenter te worden. Hiermee 
bedoelt Jacobs (1961) dat er niet langer van bovenaf naar de stad gekeken moet worden, maar 
er op straatniveau gekeken moet worden naar wat er alledaags speelt in een buurt of stad. 
Deze bevindingen moeten volgens de activiste worden meegewogen in de interventies van 
een planoloog.  
 
Binnen het ‘eyes on the street’-idee (Jacobs, 1961) zijn door de jaren heen verschillende 
sociale concepten ontstaan, zo ook de kernconcepten in dit onderzoek: plaatsverbondenheid 
en burgerparticipatie. Er valt tegenwoordig een vraagstuk te schetsen over in welke mate deze 
sociale concepten ertoe doen in de planologie, waarbij er een spanningsveld is gecreëerd 
tussen de blauwdrukplanning en de ‘eyes on the street’-planning. In dit spanningsveld 
trachten de sociale concepten zoals plaatsverbondenheid en burgerparticipatie hun weg te 
vinden in een planningsomgeving gedomineerd door blauwdrukplanning (Jacobs, 1961). In 
dit hoofdstuk zullen beide sociale concepten worden toegelicht aan de hand van relevante 
literatuur en zullen elk worden gekoppeld aan het overkoepelende vraagstuk en de hoofdvraag 
in dit onderzoek. 

Het eerste kernconcept in dit onderzoek is de theorie van plaatsverbondenheid. Dit concept is 
lastig te meten en eerder een psychologische dan planologische term. Zo schrijven Lynne C. 
Manzo en Douglas D. Perkins (2006) in hun artikel het volgende over plaatsverbondenheid: 
“Theory on place attachments and meaning, explored largely in environmental and 
community psychology, can help us to understand how particular preferences, perceptions, 
and emotional connections to place relate to community social cohesion, organized 
participation, and community development.” (Manzo & Perkins, 2006, p. 336).  

Hieruit blijkt dat plaatsverbondenheid een grote rol speelt in hoe een buurt zich kan 
ontwikkelen. Dit gebeurt dan op een straatniveau, waar plaatsverbondenheid kijkt naar de 
sociale dimensies van een plaats, en daarmee als het ware strijdt tegen de blauwdrukplanning 
(Jacobs, 1961). Ter illustratie zou er een aanzienlijk spanningsveld ontstaan wanneer 
blauwdrukplanners een gebouw zouden willen slopen wat voor de lokale buurtbewoners een 
gebouw van betekenis is waarmee zij zich tot de buurt verbonden voelen. Het slopen van het 
gebouw zou voor hen een gevoel van verlies geven; een gevoel dat het buurtgevoel en de 
sociale cohesie kan schaden (Friedmann, 2010). Dit voorbeeld laat zien hoe 
plaatsverbondenheid aansluit op het sociologische ‘eyes on the street’-idee. 

Aansluitend op het idee van plaatsverbondenheid kan ook het nauw verbonden begrip van 
place-making worden toegelicht. In zijn artikel over place-making beschrijft John Friedmann 
(2010) hoe placelessness, totale vervreemding van een buurt voor haar bewoners, voorkomen 
moet worden door algemeen te accepteren dat plaats een sociaal construct is. Hiermee sluit 
Friedmann zich bij Jacobs (1961) aan dat een plaats voornamelijk haar persoonlijkheid krijgt 
door middel van de belevenis en ervaring van haar gebruikers. Buurten die op die manier 
worden bekeken, worden door Friedmann (2010) als ‘ordinary neighbourhoods’ bestempeld: 
“Ordinary neighbourhoods, I would argue, need to be brought back into view, so that 
planners and local citizens can engage in a joint search for genuine betterment in the physical 
conditions of neighbourhood life” (Friedmann, 2010, p. 519). 



 4 

Het tweede kernconcept omvat het betrekken van burgers bij planologische interventies; het 
concept van burgerparticipatie. Het idee hiervan is om de democratie in de 
planningsomgeving te vergroten door bewoners en anderen die de impact van een interventie 
ervaren door hen te informeren, mee te laten denken of zelfs te ‘empoweren’ (Fischer, 2012). 
Hiermee duidt Fischer op hoe burgers bij planologische ontwikkelingen niet alleen getuige 
zijn, maar ook aanzienlijke macht en inspraak hebben. Ook dit kernconcept loopt sterk uiteen, 
in de mate van hoe er wordt geluisterd naar de participanten. In John Gaber’s (2019) artikel 
over de befaamde ‘ladder van participatie’ van Sherry Arnstein wordt duidelijk hoe niet elke 
vorm van participatie evenveel invloed heeft. Arnstein rangschikte deze in haar ladder van 
participatie, waarbij non-participatie onderaan staat en citizen empowerment bovenaan.  

 
Figuur 1: Arnstein’s ladder van participatie (bron: Gaber, 2019). 

Hoewel de ladder van Arnstein en de verschillende vormen van participatie perspectief bieden 
over het groeiende sociale deel van planologie, zal dit onderzoek zich niet zozeer 
bezighouden met de verschillende vormen van burgerparticipatie. Het zal eerder uitlichten 
hoe participatie vergroot kan worden in de casus van Middelburg, en hoe er dus stapjes 
omhoog op de ladder gezet kunnen worden. Daarnaast zullen er ook vragen gesteld worden 
over welke groepen er participeren. Dit betreft het concept van inclusie, waarbij er zal worden 
gekeken naar welke groepen over- of ondervertegenwoordigd worden in een participatief 
proces. Dit is een belangrijk deel van participatie, want het voorkomt negatieve effecten die 
naast participatie kunnen ontstaan, zoals oppressie en exclusiviteit (Young, 1997). 

Het kernconcept van participatie sluit zich net als plaatsverbondenheid aan bij het 
overkoepelende spanningsveld tussen het wel en niet meenemen van sociale factoren in de 
planologie (het ‘eyes on the street’-idee van Jane Jacobs (1961) tegenover de 
blauwdrukplanning). Daarnaast sluiten beiden kernconcepten op elkaar aan, zoals omschreven 
uit het eerdergenoemde artikel van Manzo en Perkins (2006). Hierover zeggen zij het 
volgende: “This article demonstrates that place attachments, place identity, sense of 
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community, and social capital are all critical parts of person-environment transactions that 
foster the development of community in all of its physical, social, political, and economic 
aspects. In particular, affective bonds to places can help inspire action because people are 
motivated to seek, stay in, protect, and improve places that are meaningful to them.” (Manzo 
& Perkins, 2006, p. 347).  

De overkoepelende gedachte van het artikel van Manzo en Perkins (2006) is dat er een 
causaal verband ontstaat tussen plaatsverbondenheid en participatief gedrag. Zij concluderen 
dat plaatsverbondenheid kan bijdragen aan het vergroten van de participatie in een buurt of 
stad (Manzo & Perkins, 2006). Dit onderzoek is dan ook gebaseerd op deze theorie, waarbij 
wordt afgevraagd of de plaatsverbondenheid die ‘Wij zijn De Stad’ mogelijk creëert ook 
bijdraagt aan meer interesse in participatie bij planologische ontwikkelingen in Middelburg. 
De leidraad in dit onderzoek komt dus neer op de vraag wat onderzoekers en vergelijkbare 
platforms kunnen leren van de manieren waarop ‘Wij zijn De Stad’ mogelijk de 
plaatsverbondenheid vergroot en daarmee indirect ook de participatie in Middelburg doet 
toenemen. 
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Hoofdstuk 3 Dataverzameling 

In dit onderzoek naar het verband tussen plaatsverbondenheid en het vergroten van 
participatie wordt als casus het platform ‘Wij zijn De Stad’ in de stad Middelburg gebruikt. 
‘Wij zijn De Stad’ en Middelburg zijn als casus gekozen om verschillende redenen. Ten eerste 
waren er al veel zaken rond ‘Wij zijn De Stad’ bekend vanwege persoonlijke ervaringen met 
het platform; hierdoor hoefde er voorafgaand minder georiënteerd te worden rondom dit 
onderwerp. Ten tweede was het een groot voordeel dat oprichter en beheerder van ‘Wij zijn 
De Stad’ Edwin Mijnsbergen een kennis is en daarmee gemakkelijk te bereiken viel. Bij het 
eerste mailcontact bleek Mijnsbergen al erg enthousiast om mee te werken aan dit onderzoek. 
Ten derde zijn de kernconcepten in plaatsverbondenheid en participatie onderwerpen die 
interessant bleken om verder uit te werken in een onderzoek. Deze vielen goed te koppelen 
aan het idee van ‘Wij zijn De Stad’ en zo is het motief achter dit paper ontstaan. 

Uit eerste oriëntaties rondom artikelen over de kernconcepten in dit paper bleek dat de 
concepten plaatsverbondenheid en participatie beide lastig meetbaar waren. De data voor dit 
paper zal verzameld worden door middel van een enquête die verspreid wordt via het 
mediaplatform van ‘Wij zijn De Stad’. De vragen in deze enquête zullen zowel over 
plaatsverbondenheid als participatiegedrag gaan, en voor beide onderwerpen zullen dit 
waarderende vragen zijn. De enquête zal dus keuze bieden aan de respondent welke stellingen 
over de concepten zij aanvaarden en welke zij verwerpen, elke stelling zal een meerkeuze 
bieden variërend van ‘zeer oneens’ tot ‘zeer eens’. De enquête werd 12 januari 2020 verspreid 
en heeft tot aan de resultaten-deadline van 15 januari 2020 428 antwoorden gekregen. In de 
enquête werden bovendien vragen gesteld naar leeftijd, opleidingsniveau en woonplaats van 
de respondenten om zo de doelgroep vast te stellen en te kunnen onderzoeken of er sprake is 
van over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen in de deelname aan 
de enquête. 

Daarnaast zal er zekere data verzameld worden vanuit een interview met Edwin Mijnsbergen, 
oprichter en beheerder van ‘Wij zijn De Stad’. Dit interview vond 12 januari 2020 plaats en 
heeft unieke perspectieven geboden op hoe ‘Wij zijn De Stad’ zich relateert aan de genoemde 
concepten. Het belangrijkste onderdeel wat dit interview heeft toegevoegd aan het onderzoek 
betreft een ware blik achter de schermen, die laat zien welke ‘instrumenten’ Edwin 
Mijnsbergen gebruikt om een samenhangend gevoel onder de Middelburgers te creëren, en 
daarmee bijdraagt aan de plaatsverbondenheid en place-making in de stad. Ook over het 
participatie-concept heeft Mijnsbergen verschillende interessante perspectieven kunnen 
bieden.  

In conclusie, door middel van het interview met Edwin Mijnsbergen en de verspreidde 
enquête zou de hoeveelheid data voor dit onderzoek naar verwachting voldoende zijn geweest 
om geschikte antwoorden op de onderzoeksvragen te vinden. Het interview heeft een zeker 
inside-beeld van de casus getoond en de enquête heeft een uniek en naar verwachting divers 
perspectief van de doelgroep, waar het onderzoek op berust, geboden.  
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

Om antwoord te kunnen krijgen op de hoofdvraag in dit onderzoek, wat de invloed van ‘Wij 
zijn De Stad’ op plaatsverbondenheid en participatie betreft in Middelburg, is er een enquête 
verspreid met vragen aan de volgers van ‘Wij zijn De Stad’ over deze onderwerpen. De 
resultaten van deze enquête en de bevindingen die zijn opgedaan uit een gesprek met 
beheerder van ‘Wij zijn De Stad’ Edwin Mijnsbergen zullen, gekoppeld aan de theoretische 
concepten uit het eerste hoofdstuk, de basis leggen voor de conclusies die uit dit onderzoek 
kunnen worden getrokken. In dit hoofdstuk zullen verschillende bevindingen, die werden 
opgedaan uit de dataverzameling, worden toegelicht en geïllustreerd aan de hand van 
passende grafieken en tabellen. 

Voorafgaand aan het verspreiden van de enquête door middel van ‘Wij zijn De Stad’, gaf 
Edwin Mijnsbergen de kans voor vragen achter de schermen van het platform. Het platform 
blijkt te zijn ontstaan met de doelen om zowel toerist als lokale bewoners te informeren van 
gebeurtenissen in de stad. Mijnsbergen geeft wel toe dat hij met ‘Wij zijn De Stad’ meer op 
de locals duidt; voor de toeristen is er een aparte website gecreëerd waar Mijnsbergen zelf 
ook voor schrijft (Mijnsbergen, 2021). Het platform voor de lokale bewoner dient volgens 
Mijnsbergen als een invulling van het gat dat de Gemeente Middelburg laat liggen op het 
gebied van informeren over ontwikkelingen in de stad. Het platform zelf zou daarmee al als 
een instrument kunnen worden gezien in het vergroten van de participatie in Middelburg. Het 
aankondigen van bijvoorbeeld nieuwe bouwprojecten krijgt volgens Mijnsbergen (2021) al 
veel meer reacties als het door hem wordt gepresenteerd dan wanneer het op een 
informatieavond van de Gemeente Middelburg zou worden gepubliceerd. Mijnsbergen heeft 
bij deze informatieavonden de ervaring dat ze slecht bezocht worden. Een mogelijke reden 
voor de populariteit van ‘Wij zijn De Stad’ als informant zou het gebruik van sociale media 
kunnen zijn om aankondigingen te verspreiden. Een andere mogelijkheid is dat Mijnsbergen 
als bekende lokale Middelburger meer toegankelijk is als informatiebron en daardoor dichter 
bij de mensen staat dan de Gemeente.  

‘Wij zijn De Stad’ zou dus als instrument voor participatie bestempeld kunnen worden. 
Echter, het platform informeert enkel over ontwikkelingen. Informeren staat niet op een hoge 
trede op Arnstein’s ladder van participatie. (Gaber, 2019). Een mogelijkheid voor het platform 
om wel betrokken te zijn bij hogere treden op deze ladder van participatie is door middel van 
de plaatsverbondenheid die het creëert en daarmee bijdraagt aan een vergrotende rol van 
burgers in het ontwikkelen van Middelburg. Dit verband moest echter eerst worden bewezen 
na het uitgebreid analyseren van de enquête die na het gesprek met Edwin Mijnsbergen is 
verspreid. De enquête is uiteindelijk door een groot aantal respondenten beantwoord en hun 
visies over ‘Wij zijn De Stad’ en de bijbehorende concepten zullen verder in dit hoofdstuk 
besproken worden. 

Ten eerste is het belangrijk om de doelgroep van deze enquête vast te stellen, omdat er sprake 
kan zijn van onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen en dit 
effecten kan hebben op de resultaten van de vragenlijst. Daarom is er in de enquête gevraagd 
naar de leeftijd, woonomgeving en opleidingsniveau van de respondenten. Uit de antwoorden 
op dit deel van de enquête blijkt dat 73.4% van de invullers een leeftijd heeft tussen de 30 en 
65 jaar. Door dit feit is er sprake van oververtegenwoordiging van deze leeftijdsgroep en 
ondervertegenwoordiging van ouderen (6.8%) en jongeren (17.8% van 18-tot-30-jarigen en 
2.1% van 0-tot-18-jarigen). Dit zegt naast de respondenten van de enquête mogelijk ook iets 
over het publiek van ‘Wij zijn De Stad’; dat dit voornamelijk mensen van volwassen tot 
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middelbare leeftijd zijn. Dit is tevens besproken bij het interview met Edwin Mijnsbergen 
(2021), waarin hij sprak over diversiteit in zijn doelgroep en hoe hij tracht zijn platform voor 
meer mensen toegankelijk te maken. Een significant probleem daarin is hoe ouderen meer 
betrokken kunnen worden. Het platform is namelijk digitaal en wordt voornamelijk via 
sociale media verspreid, iets waar maar weinig 65+’ers aan meedoen. Ook jongeren zijn 
moeilijk te betrekken bij het platform volgens Mijnsbergen (2021). Aangezien ‘Wij zijn De 
Stad’ toch een initiatief is dat dankzij vorige generaties is groot geworden, dreigen steeds 
minder jongeren actief te zijn bij het platform. Mijnsbergen zegt zelf dat om deze doelgroep-
problemen te verhelpen, hij tracht zo veel mogelijk verhalen te publiceren die zowel jongeren 
als ouderen interesseren. 

In tegenstelling tot de leeftijd blijkt de enquête, en daarmee mogelijk het platform, vrij divers 
op het gebied van woonomgeving. Ook al is er soms een gerucht dat ‘Wij zijn De Stad’ enkel 
een platform is voor de mensen uit de binnenstad van Middelburg, blijkt het dat de grootste 
groep afkomstig is uit de buitenwijken (zie Tabel 1). Uiteraard is het gegeven dat er veel meer 
mensen in de buitenwijken dan in de binnenstad van Middelburg wonen, maar op het gebied 
van woonomgeving blijkt het platform toegankelijk voor mensen uit de hele stad en de 
omgeving errond heen. In het gesprek zegt Mijnsbergen dan ook dat zijn platform probeert 
om met zijn verhalen alle burgers tot aan de gemeentegrenzen deel te laten voelen van ‘de 
stad’ (Mijnsbergen, 2021). Ook het opleidingsniveau blijkt redelijk vertegenwoordigend te 
zijn voor alle bevolkingsgroepen, waarbij in Grafiek 1 te zien is dat er van elk opleidingstype 
een aanzienlijk aantal respondenten te vinden zijn. 

Tabel 1 
Vraag: Wat is uw huidige woonsituatie? Antwoorden  Percentage  
Ik woon in het stadscentrum van Middelburg.  121  28,3%  
Ik woon in de buitenwijken van Middelburg (Gemeente Middelburg)  221  51,6%  
Ik woon in een omliggend(e) dorp/stad van Middelburg (Walcheren, 
Gemeente Veere / Gemeente Vlissingen).  45  10,5%  

Ik woon buiten de omgeving van Middelburg, maar heb dergelijke 
connecties met de stad.  41  9,6%  
 
Bron: enquête Place-attachment en participatie in Middelburg 

Grafiek 1: Wat is uw (hoogst behaalde) opleidingsniveau? (Aantal respondenten per 
antwoord) 

 
Bron: enquête Place-attachment en participatie in Middelburg 
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Een eerste belangrijke ondervinding uit de enquête is dat ‘Wij zijn De Stad’, zoals naar 
verwachting in het begin van dit onderzoek, een aanzienlijke rol speelt in de 
plaatsverbondenheid. Zoals Mijnsbergen (2021) vertelde hoe het platform zich adverteert als 
medium dat de Middelburgers samenbrengt, voelt 91.6% van de respondenten zich in 
meerdere mate een ‘Middelburger’ dankzij ‘Wij zijn De Stad’. Een welbekende strategie die 
Mijnsbergen hierbij toepast, is de manier waarop hij het woord ‘wij’ in plaats van ‘ik’ 
gebruikt bij zijn gepubliceerde verhalen. Ook al beheert Mijnsbergen (2021) het platform 
alleen, hij ziet de Middelburgers waarbij de verhalen ontstaan als deel van dat wat het 
platform naar zijn mening uitzonderlijk maakt, namelijk hoe het de bewoners van de stad 
dichter bij elkaar brengt en meer verbonden laat worden met de plaats. Deze collectieve 
gedachte bij het platform is daarmee één van de manieren waarop ‘Wij zijn De Stad’ 
plaatsverbondenheid creëert onder de Middelburgers. 

Een andere methode waarmee Mijnsbergen een gevoel van verbondenheid aan de stad schept 
is de bemiddelaarspositie die ‘Wij zijn De Stad’ inneemt tussen vaak conflicterende partijen 
in de lokale bevolking en de gemeente. Mijnsbergen (2021) beschrijft tijdens het gesprek hoe 
hij het platform als brug tussen de partijen ziet. Ondanks dat hij wil voorkomen dat ‘Wij zijn 
De Stad’ een plek van discussie wordt, laten veel Middelburgers zich door middel van het 
platform informeren over planologische interventies in de stad. Hiermee vult Mijnsbergen een 
ware rol als mediator (Davidoff, 1965), waarbij hij een neutrale positie inneemt in mogelijke 
conflicten. Op die manier worden ervaringen en percepties van de bewoners en gemeente 
uitgewisseld, om zo mogelijke toekomstige discussies te voorkomen. Dit gebeurt tevens door 
de verhalen die ‘Wij zijn De Stad’, die vaak weinig met planologische zaken te maken 
hebben, maar wel zowel aan de gemeente als de lokale bewoners een blik bieden op hoe de 
stad door beide partijen bekeken wordt. Dit sluit aan bij het “eyes on the street”-concept van 
Jane Jacobs (1961) en is een methode van ‘Wij zijn De Stad’ die veel Middelburgers kunnen 
waarderen. Dit blijkt uit de enquête, waar 90% van de respondenten (zie grafiek 2) het ‘zeer 
eens’ of ‘eens’ was met de stelling dat om een beter Middelburg te kunnen ontwikkelen, er 
rekening moet worden gehouden met de ‘alledaagse zaken’ in de stad die ‘Wij zijn De Stad’ 
beschrijft. 

Grafiek 2: Ik ben van mening dat om een beter Middelburg te kunnen ontwikkelen, er 
rekening moet worden gehouden met 'alledaagse zaken' in de stad (denk aan de verhalen die 
‘Wij zijn De Stad’ vaak publiceert. (Aantal respondenten per antwoord) 

 
Bron: enquête Place-attachment en participatie in Middelburg 
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Als deze methoden waarmee ‘Wij zijn De Stad’ de plaatsverbondenheid vergroot effect 
hebben, kan er geconcludeerd worden aan de hand van de enquête dat deze strategieën van 
‘Wij zijn De Stad’ effect hebben op het vergroten van de participatie. Naast de eerder 
beschreven methode van informeren waar Mijnsbergen aan doet, zeggen veel Middelburgers 
(zie Grafiek 3) ook gemotiveerd te worden door het platform om zich als actiever burger te 
betrekken met de ontwikkelingen in de stad. Deze bevinding dient daarmee als bewijs voor de 
theorie van Manzo & Perkins (2006), die het verband tussen plaatsverbondenheid en 
vergroting van het participatiegedrag van burgers beschrijft. Deze motivatie van burgers om 
meer betrokken te zijn met ontwikkelingen in Middelburg blijkt te danken aan de manier 
waarop Mijnsbergen ‘Wij zijn De Stad’ beheert en is daarmee gunstig voor verschillende 
partijen. De bewoners en Gemeente Middelburg kunnen beiden profiteren dankzij het betere 
begrip voor de andere partij om op een transparante en collectieve wijze de stad in de 
toekomst te verbeteren. Uit de enquête blijkt dat een groot aantal Middelburgers niet eerder 
betrokken is geweest bij planologische interventies (zie Tabel 2). Natuurlijk zijn er 
verklaarbare redenen voor, aangezien er de laatste jaren over het algemeen weinig ophef is 
geweest rondom de interventies van de gemeente en veel mensen weinig tijd in hun leven 
hebben om zich met deze onderwerpen consistent bezig te houden. Echter is een vergroting 
van de participatie, ook al valt er soms weinig van te merken, een positief fenomeen in veel 
gevallen als het om planologische ontwikkelingen gaat die uiteindelijk door de burgers toch 
wel interessant en belangrijk worden gevonden. 

Grafiek 3: Het gevoel van verbondenheid met Middelburg motiveert mij om meer betrokken 
te zijn met ontwikkelingen in de stad. (Aantal respondenten per antwoord) 

 
Bron: enquête Place-attachment en participatie in Middelburg 
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Tabel 2 
Vraag: Ik ben eerder actief/betrokken geweest in de 
ontwikkeling van Middelburg? Antwoorden  Percentage 

Zeer Oneens 162 37.8% 
Oneens  163 38.1%  
Neutraal 62 14.5%  
Eens  38 8.9%  
Zeer eens 3 0.7% 
Bron: enquête Place-attachment en participatie in Middelburg 

In dit hoofdstuk zijn de gegevens die zijn opgedaan uit de enquête en de hoofdpunten uit het 
gesprek met beheerder Edwin Mijnsbergen uitgebreid geanalyseerd. Er valt uit de 
bevindingen op te maken dat ‘Wij zijn De Stad’ een aanzienlijke impact kan hebben op het 
participatiegedrag van de Middelburgers. Hierbij zijn de methodes die Mijnsbergen gebruikt 
om deze impact te realiseren toegelicht en bewezen aan de hand van meningen van de 
respondenten. Deze analyse legt de basis voor het formuleren van een antwoord op de centrale 
vragen in dit onderzoek, namelijk welke impact ‘Wij zijn De Stad’ heeft op de 
plaatsverbondenheid en daarmee op participatiegedrag, en wat academici en vergelijkbare 
platformen kunnen leren van de manier waarop Mijnsbergen hierin succesvol is. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie  

Er wordt vaak gesteld dat geografie een interdisciplinair principe is. Dat wil zeggen dat de 
theorieën rondom geografie veel overlappen met andere disciplines. Deze overlapping is 
opnieuw gebleken bij de initiatie van dit onderzoek, waarbij sociologische, psychologische en 
planologische concepten aan elkaar werden verbonden door het verband tussen 
plaatsverbondenheid en participatiegedrag in stedelijke ontwikkelingen toe te lichten (Manzo 
& Perkins, 2006). Door middel van een psychologisch fenomeen in plaatsverbondenheid en 
een sociologisch fenomeen in participatiegedrag ontstond er een mogelijkheid een vraag te 
formuleren die het verband tussen deze concepten blootlegde. In de ideeën-gang van Jane 
Jacobs (1961) draagt onderzoek naar dit verband bij aan het huidige spanningsveld tussen de 
blauwdrukplanning en de “eyes on the street”-planning, waarbij dergelijke theorieën en 
concepten over hoe mensen zich voelen bij een plaats of over een plaats denken bij kan 
dragen aan meer participatie en meer rechtvaardige planning. 

In het geval van dit onderzoek is er gekeken naar waarom en met welke middelen ‘Wij zijn 
De Stad’, een bekend mediaplatform in Middelburg, een rol speelt in dit denkveld. Een 
hypothese hierbij was dat de plaatsverbondenheid, die het mediaplatform in Middelburg bij de 
burgers aanwakkert, een bijdrage kan leveren aan meer participatiegedrag onder de 
Middelburgers. Hiervoor zijn verschillende punten rondom ‘Wij zijn De Stad’ geanalyseerd, 
beginnend bij de beheerder, Edwin Mijnsbergen, zelf. De inzichten die Mijnsbergen (2021) 
gaf over hoe er een verbondenheid met Middelburg door middel van zijn publicaties zijn van 
belang geweest om lessen te trekken voor academici en vergelijkbare platformen over hoe 
plaatsverbondenheid werkt en hoe dit valt te bereiken. Verschillende werkwijzen van 
Mijnsbergen (2021) zijn als resultaat naar boven gekomen, zoals de mediator-rol die 
Mijnsbergen aanneemt tussen gemeente en burger en de collectieve wijze waarop verhalen 
over Middelburg worden gepubliceerd. 

Hierna is de manier waarop deze manieren bijdragen aan het vergroten van participatie bij de 
ontwikkeling van Middelburg onderzocht. Dit gebeurde aan de hand van een enquête, die als 
steekproef met een diverse doelgroep diende om duidelijk te krijgen op welke delen van het 
verband tussen plaatsverbondenheid, ‘Wij zijn De Stad’ en participatiegedrag de 
Middelburgers het wel of niet eens zijn. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat, 
ondanks een ondervertegenwoordiging van ouderen in het onderzoek, de respondenten zich 
op alle punten aansluiten bij de theorie dat ‘Wij zijn De Stad’ de plaatsverbondenheid en 
daarmee de participatie vergroot. Op basis van de participatie-ladder van Arnstein (Gaber, 
2019) ontstaan er dankzij ‘Wij zijn De Stad’ mogelijkheden voor kwantitatievere en 
kwalitatievere vormen van participatie, waarbij naast informeren hogere treden op de ladder 
bereikt kunnen worden. De verzamelde data, samen met de ontdekkingen achter 
werkmethodes van Mijnsbergen (2021), leveren voldoende bewijs voor het aannemen van de 
hypothese die aan het begin van dit onderzoek werd opgesteld. Daarmee kan gesteld worden 
dat ‘Wij zijn De Stad’ en vergelijkbare mediaplatformen een aanzienlijke rol spelen in de 
stedelijke ontwikkelingen en hun impact daarmee van groot belang is voor een toekomst 
waarin burgers en hun alledaagse leven een aanzienlijkere rol verdienen binnen de 
ontwikkelingen van hun steden. 
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