TWM in het geweer tegen bebouwing grondwaterbeschermingsgebied

In januari 1997 won de TWM de Eerste
Communicatie prijs voor Midden-Brabant.
Deze werd toegekend voor een campagne
die is gevoerd tegen de bebouwing van
grondwaterbeschermingsgebied van de
TWM. De strategie en achtergronden van
deze 'Blaak-West' campagne leest u in dit
artikel.
Situatieschets
Het grondwaterbeschermings- en waterwingebied van de TWM is ongeveer 500
hectaren groot. Het ligt aan de Gilzerbaan
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te Tilburg en tegen dit gebied aan ligt de
woonwijk de Blaak. De gemeente Tilburg
had plannen de woonwijk de Blaak uit te
breiden met bebouwing van Blaak-West.
Deze uitbreiding zou plaatsvinden op
TWM-grondwaterbeschermingsgebied.
De TWM daarentegen wil dit gebied
ontwikkelen als natuurgebied. De uitgangspunten voor de campagne Blaak-West.
De TWM besloot de publieke en politieke
opinie te bewerken.
De doelstellingen
Hierin maken we onderscheid in kennis-,
houding- en gedragsdoelen.
Kennis: verkiesbare politici laten inzien dat
bebouwing van Blaak-West een bedreiging
is voor 100% zuiver water in de toekomst.
Houding: verkiesbare politici ervan overtuigd laten zijn dat er niet bebouwd moet
worden waardoor 100% zuiver drinkwater
in de toekomst gegarandeerd kan worden
en waardoor Tilburg een prachtig stuk
natuurgebied erbij krijgt.
Gedrag: verkiesbare politici doen uitspraak
tegen bebouwing te zijn van gebied BlaakWest.
Doel van de campagne was het uitlokken
van uitspraken van de verkiesbare politici
over hun plannen met gebied Blaak-West,
gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied van de TWM. De discussie wordt al
jaren gevoerd en het vermoeden bestond
dat de kwestie over de verkiezingen heengetild zou worden. De TWM heeft zijn nek
uitgestoken door middel van een gedegen,
toch opzienbare campagne de verkiesbare

politici wèl tot
uitspraken te
dwingen.
Doel van de
campagne was
de uitspraak
'Tegen bebouwing' te krijgen
van alle politieke partijen.

Tilburgars

bestaan
voor70%
uit
water.....

De middelen
De campagne
bestond uit een
aantal communicatieuitingen, te
weten:
- Advertentiecampagne
gedurende vijf
weken tot aan
de verkiezingen
in twee
Tilburgse huisaan-huis bladen
en het Brabants
Dagblad.
- Bijeenkomsten voor
pers en verkiesbare politici ter
plaatse.
- Persmappen met feitelijke informatie en
testimonials van derden over het wel of
niet bebouwen van Blaak-West.
- Leaflet; verstuurd naar de verkiesbare
politici en verspreid door de hele stad.
- Schriftelijke enquête onder verkiesbare
politici door erkend marktonderzoeksbureau waarin gevraagd werd naar hun
standpunt over deze kwestie. De resultaten
van de enquête zijn naar de pers gestuurd
en openbaar gemaakt.
- Free publicity ten gevolge van communicatie-activiteiten, zowel in de gedrukte
media als op de radio.

.ook later!

De doelgroepen
De campagne kende een drietal doelgroepen, te weten:
- Primaire doelgroep: verkiesbare politici
alle politieke partijen voor de nieuwe
Tilburgse gemeenteraad. Door hen voor
de verkiezingen van 27 november 1996
schriftelijk en openbaar uitspraken te laten
doen, dienen zij het item in hun partijprogramma op te nemen.
- Secundaire doelgroep: potentiële kiezers.
De kiezer kan bepalen of zij op een partij
stemt die bebouwing prefereert boven
100% zuiver drinkwater in de toekomst of
juist niet. Door de kiezer te benaderen,
benader je indirect de politiek in de tijd
vlak voor de verkiezingen.

- Intermediaire doelgroep: pers. Door free
publicity te sturen door middel van persmappen en testimonials bereik je een
massaal publiek, zowel kiezers als verkiesbaren. Het onderwerp wordt op de
(politieke) agenda gezet.
Communicatie doelstelling per
doelgroep
Communicatie doelstellingverkiesbarepolitici
(circa100personen)
- Kennis: laten weten dat bebouwing
gevaar oplevert voor de volksgezondheid
op termijn. 100% zuiver water is dan niet
meer te garanderen.
- Houding: politici moeten ervan overtuigd raken dat het verstandiger is om
tegen bebouwing te zijn en natuurgebied te
behouden. Zij moeten zich verantwoordelijk voelen voor de toekomstige generatie
Tilburgers.
- Gedrag: Uitspraak 'tegen bebouwing'
gedaan door politici.
Communicatie doelstellingkiezers
(allepersonenmet stemrecht):
- Kennis: de kiezers moeten weten dat
politiek Tilburg keuzes maakt die gevolgen
hebben voor de toekomstige generatie
Tilburgers. Bebouwing Blaak-West levert
gevaar op voor de volksgezondheid.
- Houding: kiezers raken overtuigd van
het feit dat bebouwing gevaar oplevert
voor de volksgezondheid. De kiezer moet
niet willen kiezen voor een partij die
bebouwing verkiest boven 100% zuiver
drinkwater in de toekomst en een prachtig
natuurgebied.
- Gedrag: stemmen op partijen die tegen
bebouwing zijn in Blaak-West.
Strategie
Met de campagne is duidelijk gekozen
voor een emotionele benadering van de
doelgroepen. Inspelen op het verantwoordelijkheidsgevoel van zowel kiezer als verkiesbare voor het nageslacht bleek een succes.
Door het gebruik van een baby als
eyecatcher en door de baby het publiek
alsmede de verkiesbaren rechtstreeks aan
te spreken op hun verantwoordelijkheidsgevoel, is dat doel bereikt.
Daarnaast is er bewust voor gekozen wel of
geen bebouwing boven het wijkbelang uit
te tillen en er een stadsbelang van te
maken. Iedereen is gebaat bij 100% zuiver
drinkwater en iedereen wil de gezondheid
van zijn of haar kinderen gewaarborgd
zien. Bovendien is een waardevol stuk
natuurgebied een aanwinst voor ieder
stedelijk gebied. Door een multimediale
aanpak zijn de doelgroepen van alle kanten
'bestookt' met informatie. Hierdoor werd
het onmogelijk gemaakt de informatie
te negeren. Er werd gesproken over de
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kwestie en het onderwerp werd op de
politieke en publieke agenda gezet.
Communicatiemiddelen en -acties
- Een schriftelijke enquête - verzorgd door
een erkend marktonderzoeksbureau dwong als het ware uitspraken af. Geen
medewerking werd ook als zodanig naar de
pers medegedeeld. Naast een uitspraak
werd naar argumenten gevraagd, waardoor
de kiezer precies wist hoe de standpunten
van de diverse partijen waren. Er is gemikt
op het feit dat iedere politieke partij graag
duidelijk is en dat de kiezer moet weten
waar een partij voor staat. Het predikaat
geen medewerking of geen mening is geen
verstandige met de verkiezingen voor de
deur. Deze aanpak heeft gewerkt.
De enquête is persoonlijk uitgereikt tijdens
de wandeling en nagestuurd aan de
mensen die niet aanwezig konden zijn.
In beide gevallen werd de enquête voorzien
van de leaflet waarin nog eens duidelijk
aandacht werd gevraagd voor de gevolgen
van bebouwing van Blaak-West.
- Advertentiecampagne twee huis-aan-huisbladen in Tilburg en het regionale dagblad.
Door prikkelende headings en de afbeelding van de baby (iedere keer in een
andere positie) werd de lezer geprikkeld en
nieuwsgierig gemaakt. Doel was de kwestie
op de politieke en publieke agenda te
zetten. Om extra attentie te krijgen zijn de
advertenties als IM'ers op tekstpagina's
geplaatst.
- Bijeenkomst verkiesbarepolitici en pers:een
informatieve bijeenkomst ter plaatse in
Blaak-West voor verkiesbare politici en
pers op zaterdag 26 oktober 1996 met
eraan gekoppeld een huifkartocht door het
gebied onder leiding van een gids. Doel
van de bijeenkomst was informeren, overtuigen en aanzetten tot verantwoorde stellingname.
- Leafletwaarin de argumenten tegen
bebouwing nog eens op een rijtje werden
gezet. Op een prikkelende en krachtige
manier werd de lezer aangesproken op zijn
of haar verantwoording een goede keuze
te maken voor de toekomst. Door het
toevoegen van stemhokjes werd de relatie
gelegd met de verkiezingen op 27 november 1996. Door de headings en de long
copy werd vervolgens duidelijk gemaakt
dat het hier ging om keuzes die nu
gemaakt moesten worden met het oog
op de toekomst. De leaflet was voor de
verkiesbare politici bedoeld om hen over
de streep te trekken en tevens voor het
publiek. Door het gebruik van de stemhokjes werd de kiezer aangesproken op
hun gevoel van verantwoording op de
juiste partij te stemmen.
- Uitnodigingnaarpers
- Uitnodigingverkiesbarepolitici voor

bijeenkomst op
26 oktober 1996
werd in de
lijn van de
campagne
gemaakt. Een
actuele uitnodiging die de
facetten water,
publiciteit en
actualiteit
weergaf door
het realiseren
van een fictieve
krantenpagina.
De advertenties
zoalsze gebruikt
zouden gaan
worden, werden
op deze pagina
al afgebeeld,
waardoor de
lezer extra
geprikkeld
werd. Een
antwoordstrook
gafTWMde
mogelijkheid de
verzorging af te
stemmen op
het aantal
aanwezigen.
Bovendien kon
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van te voren precies nagekeken worden wie
de enquête en leaflet op 26 oktober 1996
zouden ontvangen en wie het materiaal
nagestuurd zou krijgen. Door het gebruik
van een antwoordenvelop werd de drempel
tot insturen lager.
- Artikel in wijkbladDe Blaak, ingezonden
door een bewoner waarin de kwestie voor
de eerste maal aangezwengeld werd. Doel
was de wijkbewoners te informeren en
tevens de aandacht te trekken van de wijkraad, de pers en politici die in die wijk
woonachtig zijn.
- Persmapdie tijdens de wandeling op
26 oktober 1996 werd uitgereikt aan de
pers. Deze map bevatte een enquête, leaflet,
testimonials en een kort persbericht.
Doel van de map was te informeren en
ook derden door middel van testimonials
te laten aangeven waarom Blaak-West niet
bebouwd mag worden.
De resultaten
De communicatie-activiteiten hebben
uiteindelijk het doel bereikt dat van te voren
gesteld was. De campagne werd positief
ontvangen, al werd de twee pettenstructuur
van de directeur van de TWM enigszins ter
discussie gesteld. Gezien het feit dat de
directeur van TWM tevens fractievoorzitter
is van de W D , werd door een enkeling de
actie gezien als WD-actie. De pers heeft

hierop goed gereageerd en aangegeven dat
de discussie inderdaad verwarrend leek,
echter helder en duidelijk was.
De schriftelijke enquête heeft ertoe geleid
dat iedere partij zich heeft uitgesproken
tegen bebouwing. Met uitzondering van
de PvdA die geen medewerking aan de
enquête wilde verlenen. Een tweetal
partijen heeft de enquête niet ingevuld,
doch een fractiestandpunt medegedeeld.
Het resultaat blijft eender: de meerderheid
van deverkiesbaren hebben zich uitgesproken tegen bebouwing. Gezien het gegeven
dat de extreem-rechtse partijen zich niet
aan de campagne wilde conformeren, is
hun standpunt over de kwestie niet
bekend. Van de deelnemende partijen is
het standpunt eenduidig.
Hoe de kiezers zich hebben laten leiden
door de campagne met betrekking tot het
uiteindelijke stemgedrag is niet na te gaan.
Door de campagne op dit moment te
voeren is het onderwerp weer op de
politieke agenda gezet en zijn er uitspraken
gedaan voor deverkiezingen van 27 november 1996. Zonder de communicatie-activiteiten was het thema hoogstwaarschijnlijk
niet aangesneden. Er bestonden plannen
om de discussie over de verkiezingen heen
te tillen vanwege de gevoeligheid ervan.
De uitspraak 'geen bebouwing' was op dit
moment niet gedaan als er geen campagne
was gevoerd. Derhalve is de gevoerde
campagne voor 100% verantwoordelijk
voor het tijdstip van de uitspraken.
Of fractiestandpunten drastisch zijn
gewijzigd door de activiteiten blijft een
vraag. Er was een aantal partijen die nog
twijfelde en die twijfel is in ieder geval
omgeslagen naar een positief resultaat.
De plannen van de gemeente - die de
180 villakavels in Blaak-West al in de
meerjarenbegroting hadden opgenomen zijn hiermee anders komen te liggen.
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UGV-Symposium
'Water&Aarde'
De Utrechtse Geologen Vereniging (UGV)
organiseert woensdagmiddag 16 april een
symposium met het thema 'Water&Aarde'.
Verschillende sprekers, werkzaam binnen
de (geo)hydrologie, zullen een overzicht
geven van de diverse richtingen in deze
tak van de aardwetenschappen.
Het symposium begint om 14.00 uur
en wordt gehouden in Utrecht.
Nadere inlichtingen: Utrechtse
Geologen Vereniging, Budapestlaan 4,
3584 CD Utrecht, telefoon 030-2532019,
fax 030-253 5030, e-mail: ugv@geof.ruu.nl.

