De initiatieven De Werkplaats MaakdeBuurt
Almere Buitenstad
Vereniging buitenstad is een platform voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit
van het groen van Almere. Het doel is een netwerk te creëren waarin initiatiefnemers en
lidorganisaties kennis, vaardigheden en ervaringen kunnen delen ter bevordering van de
ontplooiing van nieuwe initiatieven. Door samenwerking draagt dit bij aan de diversiteit van het
groen, welzijn en gezondheid, voedselproductie en bewustzijn. Buitenstad organiseert jaarlijks
verschillende activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, lezingen, discussies, excursies en is
betrokken bij diverse projecten. http://www.buitenstad.nl

Almere Filmwijk
Stichting Platform Filmwijk is een bewonersbelangenorganisatie opgericht in 2002 door
bewoners in samenwerking met de gemeente Almere. Deze stichting heeft als doel het verbeteren
van het woon- en leefklimaat van Almere. Het platform is niet verbonden aan een politieke partij
en functioneert onafhankelijk en zelfstandig naar derden. Het platform brengt bewoners en
gebruikers van de Filmwijk met elkaar in contact. Ook ondersteunt de stichting activiteiten binnen
de Filmwijk. Ze wil als vertegenwoordiger van de bewoners zorgen dat voor de bewoners
belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda komen. http://www.filmwijkalmere.nl

Almere Vindplaats Zenit
Vindplaats Zenit is een archeologische vindplaats. Op deze plek mag niet gebouwd worden, maar
het mag wel gebruikt en ingericht worden. Aangezien de gemeente Almere nieuw beleid voert,
namelijk dat buurtbewoners waar mogelijk hun buurt zelf kunnen inrichten, hebben De Vereniging Buitenstad en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) het initiatief genomen
om Zenit te ontwikkelen tot een ontmoetingsplek en locatie voor stadslandbouw. Hieruit is het
Zenitteam ontstaan, bestaande uit buurtbewoners en maatschappelijke organisaties die samen
alle ideeën uitwerken tot uitvoerbare plannen. In 2014 in er een stichting opgericht om de inrichting en het beheer te organiseren. http://www.vindplaatszenit.nl

Amsterdam Oost Meevaart

De Meevaart is een gebouw in de Indische Buurt, met als doelstelling het faciliteren van bewonersorganisaties. Centraal staat hierbij het meedoen, elkaar ontmoeten, leren en de ontwikkeling
van ondernemerschap. Maar naast het faciliteren van ruimtes houdt De Meevaart zich ook bezig
met het organiseren van enkele activiteiten. Een daarvan is buurtbesteden, hierbij neemt de
buurt bepaalde activiteiten over die anders maatschappelijk zouden worden aanbesteed. Een
andere activiteit is budgetmonitoring, hierbij wordt gekeken hoeveel de overheid aan een bepaalde activiteit uitgeeft. Mogelijk kunnen bewoners deze activiteit overnemen.
http://meevaart.nl

Amsterdam Oost Natuurlijk IJburg
Natuurlijk IJburg is een verzameling van initiatieven. Er is de energiecoöperatie Oosterlicht die
zich inzet voor een schonere wereld. De corporatie wil op grote daken van IJburg veel zonnepanelen plaatsen, zoals dat al gelukt is bij het IJburg College. Daarnaast is er een ‘collective store’
waar ongeveer 15 verschillende kunstenaars en ZZP’ers hun spullen verkopen. In deze winkel is
ook een Repair Café gevestigd, waar bewoners van IJburg hun spullen kunnen laten repareren.
Ook is er een online platform Hallo IJburg, waar bewoners met elkaar in contact kunnen treden
voor activiteiten, wensen, problemen en oplossingen. Het doel van al deze initiatieven is om IJburg socialer, duurzamer en groener te maken.
http://halloijburg.nl/web/home.vm
https://nl-nl.facebook.com/oosterlichtinoost
https://www.facebook.com/csijburg/
https://nl-nl.facebook.com/ijburgdroomt

Amsterdam Oost Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied
De bewoners van het Oostelijk Havengebied willen graag wonen in een prettige en levendige
buurt. Ze willen bereiken dat bewoners elkaar kennen, hiervoor moeten bewoners elkaar natuurlijk wel ontmoeten. Om elkaar te kunnen ontmoeten organiseert het Oostelijk Havengebied
allerlei activiteiten, onder andere de Eettafels en ook zijn er verschillende leeskasten waar bewoners boeken kunnen pakken of neerzetten. Vanaf 1 oktober 2015 heeft de buurtcoöperatie
zijn eigen ruimte waar ze hun activiteiten kunnen organiseren.
http://www.buurtcooperatieohg.nl

Amsterdam West Coop MidWest
Coop Midwest is een verzamelplek in de Cabralschool. Bedacht door buurtbewoners die wilden
investeren in het verbeteren van het imago van de directe omgeving. In het gebouw vind je een
culturele hotspot voor theater, muziek en voorstellingen, maar het is ook mogelijk om studio’s
en werkplekken te huren. De 1e en 2e etage worden verhuurd aan ZZp’ers uit de buurt. De tuinen
en pleinen rondom MidWest zijn door buurtbewoners ontwikkeld tot onder andere een stadsboomgaard. https://midwestamsterdam.wordpress.com

Amsterdam West Gemaal Mercatorstraat
Het gemaal bevindt zich in het Erasmuspark, en is eigendom van Liander en Waternet. Het werd
slecht onderhouden, en was daardoor een ergernis van de buurt. De initiatiefnemer leek het leuk
om aan de buitenkant van het gemaal wat meer informatie te geven over het gemaal, een soort
informatiepunt. Het contact met Waternet verliep goed, toen kwam de wens vanuit de buurt om
ook wat te doen aan het Erasmuspark zelf, wat ook al jarenlang slecht onderhouden is.
https://www.facebook.com/gemaalmercator/

Amsterdam West Buurtkamer Bestevaer
De buurtkamer is een door buurtbewoners geleide ontmoetingsruimte waar bewoners elkaar
beter kunnen leren kennen. Bewoners kunnen hier gezamenlijk activiteiten ontplooien maar ook
voor hun eigen feestjes de ruimte afhuren. Een administratiecafé voor mensen met schulden, een
pannenkoekmiddag, en pop up store zijn enkele activiteiten die in de buurtkamer georganiseerd
worden. https://nl-nl.facebook.com/debestevaerAmsterdam

Amsterdam West Mantelzorg in Beeld
Mantelzorg in Beeld is een initiatief die zich bezighoudt met professionele hulp. Ze bieden
professionele hulp aan mensen die niet bereikt worden via de reguliere welzijnsinstellingen. Ze
praten met die mensen om zo de hulpvraag naar boven te krijgen en fungeren als brug tussen het
informele en het formele. Naar eigen zeggen helpen ze minimaal honderd mensen per maand.
(geen website)

Deventer De Molentuin
Ongeveer 15 buurtbewoners hebben in Voorstad zich ingezet voor het behoud van een stukje
groen in de wijk. De tuin die ongeveer 1600 vierkante meter is, is inmiddels aangekocht door de
door bewoners opgerichte Stichting. De buurtbewoners hebben handtekeningen verzameld en
met de politiek gepraat. Om het stuk grond aan te kopen is er een crowdfundingsactie geweest,
totaal is hiermee € 50.000 opgehaald. In de tuin vinden af en aan buurtgerichte activiteiten
plaats. http://www.molenbeltdeventer.nl

Deventer Regiegroep Schalkhaar
De regiegroep Schalkhaar zet zich in voor de leefbaarheid in het dorp Schalkhaar. Ze willen bereiken dat bewoners zich thuis, veilig, gekend en nodig voelen. Dat inwoners zich actief inzetten
voor de gemeenschap, deelnemen aan het gemeenschapsleven en voor de ontwikkeling van
zichzelf zorgen. De faciliteiten moeten in het dorp behouden blijven, de bewoners moeten het

heft in eigen hand krijgen en houden. Het dorp en de bewoners moeten zich weerbaar maken.
Regiegroep Schalkhaar heeft als ultieme doel dat iedereen voor elkaar klaar staat, want alleen zo
kan solidariteit ontstaan en blijven bestaan.
http://www.platformschalkhaar.nl/regiegroepschalkhaar

Deventer Buurthuis De Fontein
Eind 2014 werd bekend dat de gemeente buurthuis De Fontein wilde sluiten. Enkele buurtbewoners zijn opgestaan om het buurthuis over te nemen. Deze initiatiefnemers zijn in gesprek
gegaan met de gemeente. De gemeente is enthousiast en ondersteunt de plannen. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2016 het beheer van buurthuis De Fontein in handen komt te liggen
van de initiatiefnemers. https://www.facebook.com/De-Fontein-474932399312397/

Eindhoven Woensel West
Buurtonderneming Woensel-West (BOWW) is een tijdelijke innovatieve organisatievorm die in
2009 van start is gegaan om centrale regie en uitvoeringskracht te organiseren voor het
wijkvernieuwingsproces in Woensel-West. Het doel van de BOWW is om de inzet in en
betrokkenheid bij Woensel-West van bewoners, professionals en bestuurders zo te organiseren
dat de nieuwe visie tot stand kan komen. Vanuit de gemeente wordt de focus gelegd op
emancipatie. Dit door vooral sociale activiteiten te organiseren zoals taallessen et cetera. De
directie wordt gevormd door medewerkers van de gemeente en de woningcorporatie, maar ze
vallen onder een stichting waarin bewoners zitting hebben.
http://www.woensel-west.com/buurtonderneming.html

Eindhoven Doornakkers
Het Buurtkantoor in de wijk Doornakkers richt zich enerzijds op het voorzien in werk- en
ontmoetingsplekken voor ondernemers en specifiek op de sociaal-maatschappelijke sector.
Anderzijds richt het Buurtkantoor zich op de coachende begeleiding door middel van
zelfontwikkeling aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag zouden willen reintegreren en participeren. http://www.buurtkantoor-doornakkers.nl

Eindhoven Drents Dorp
Drents Dorp is een ontmoetingsplek voor alle bewoners van de buurt. Zij houden zich bezig met
activiteiten zoals schoonmaakacties, moestuintjes enzovoorts. De maatschappelijke meerwaarde
van initiatief Drents Dorp is het bevorderen van de sociale cohesie, maar vooral de
zelfredzaamheid. Tevens streven zij naar economische activiteiten in de wijken. Het initiatief heeft
als doel een wijkonderneming te willen starten waarbij de zzp´ers en ondernemers, die in de wijk
actief zijn, bij elkaar worden gebracht, zodat er een soort bruisplek ontstaat in de wijk. Daarnaast
is er ook behoeften aan een wat grotere ontmoetingsplek. Zij hebben een buurthuis op het oog
die momenteel antikraak wordt verhuurd en op de nominatie staat om verkocht te worden. Tot
slot, linkt Drents Dorp haar initiatief ook met andere initiatiefnemers. Met Willian, van
Doornakkers, hebben zij aansluiting voor de re-integratietrajecten. http://www.drentsdorp.nl

Hilversum De Riebeeckgalerij
Het winkelcentrum de RiebeeckGalerij kent helaas steeds meer leegstand, waardoor dit
winkelcentrum steeds minder bruist en de kwaliteit vermindert. Dit moet anders! Om het
winkelcentrum weer levendig te maken wil de gemeente de kracht en behoeften vanuit de
winkeliers en bewoners uit de Riebeeck samenbrengen om ervoor te zorgen dat zij samen het
winkelcentrum nieuw leven in kunnen blazen. http://www.hetbuurtplein.nl/riebeeck/

Hilversum Verbonden
Hilversum Verbonden is een stichting die de sociale cohesie en duurzaamheid in Hilversum wil
bevorderen. Want de toekomst moet ontworpen worden vanuit de kracht van inwoners en

gemeenschappen en niet op een tekentafel! Dit doen zij door het het proces van mensen met
elkaar verbinden te versnellen, samenwerking stimuleren door nieuwe initiatieven te
ondersteunen en vernieuwers te faciliteren. Hilversum Verbonden wil mensen informeren over
wat er in de samenleving georganiseerd wordt en vooral mensen activeren en overhalen om ook
bij te dragen aan deze samenleving. Kortom; Hilversum Verbonden draagt bij aan het proces om te
komen tot een duurzaam Hilversum. http://www.hilversumverbonden.nl/

Rotterdam Schepenstraat
De Schepenstraat in Rotterdam is aan het verzakken. De riolering en gasleidingen onder de straat
zullen vernieuwd moeten worden, om ongewenste gevolgen van de verzakking te voorkomen. Het
onderhoud van de straat zal grote consequenties hebben voor veel van de nu aanwezige bomen.
Maar hier zijn de bewoners het niet mee eens, de bomenkap is karaktermoord van deze mooie
straat! Onder de bewoners is een kerngroep actief geworden die zich inzet voor onderhoud en
herinrichting van de straat op een zodanige manier dat zoveel mogelijk bomen behouden kunnen
blijven. Deze plannen worden nu door de bewoners gemaakt, wat de sociale cohesie ook bevordert
onder de buurtbewoners. In een buurtreferendum wilde maar liefst 94% dat de bewoners zelf de
herinrichting van de Schepenstraat ter hand zou nemen. Een echte Right to challenge!
http://www.schepenstraat.info/

Rotterdam Wilskracht Werkt
Wilskracht Werkt is een maatschappelijk initiatief, dat samen met bewoners ondersteuning in de
buurt organiseert. Wilskracht Werkt fungeert als een koppeling tussen mensen die iets kunnen en
mensen die iets nodig hebben. Dit gebeurt door gericht vrijwilligerswerk, kleinschalig
georganiseerd op het gebied van welzijn en zorg. http://www.wilskrachtwerkt.nl/

Rotterdam Stichting Samenwerkende IJsselmondse Speeltuinen (SIJS)
In Rotterdam wordt met het initiatief van de speeltuinen de gemeente uitgedaagd. Het onderhoud
van de speeltuinen is vanwege aansprakelijkheidsissues door de gemeente hernomen een aantal
jaren geleden. Door de gemeente uit te dagen willen de initiatiefnemers het weer terug
overnemen. Per 1 september 2015 is het plan om acht speeltuinen te krijgen en te onderhouden
ingediend. De speeltuinen staan onder toezicht van de gemeente. Het onderhoud brengt veel
kosten met zich mee. De afdeling stadsontwikkeling is eigenaar vanuit gemeente Rotterdam en is
tevens ook de opdrachtgever van Stadsbeheer. Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers te horen
gekregen dat ze van de acht speeltuinen er twee mogen overnemen. De argumentatie hiervoor
was dat stadsontwikkeling heeft ingestemd op voorwaarde dat de financiële risico's beperkt zijn.
Om uit te breiden tot acht speeltuinen en de verbinding te kunnen leggen tussen de verschillende
speeltuinen dienen de initiatiefnemers ondersteuning te krijgen van ambtenaren. Er is vier ton
beschikbaar voor alle speeltuinen volgens de gemeente, gemiddeld 50.000 euro per speeltuin. De
initiatiefnemers hebben zelf uitgerekend en kwamen ongeveer uit op ruim de helft minder,
namelijk 180.000 euro voor de acht. De initiatiefnemers hebben zich nog niet neergelegd bij de
twee speeltuinen en blijven zich richten op de acht.
(geen website)

