
Buurt initiatieven

Wij en onze buurt



• Wat doet de maatschappij met ons

• Wat kunnen we bereiken als individu

• Verenigen om wat voor elkaar te betekenen

• Hoe belangrijk is het om betrokken te zijn bij 
je eigen buurt

De handen in een geslagen!



• De VVBW bestaat bijna 10 jaar

• De VVBW is een bewonersvereniging die zich 
inzet voor wijkverbeteringen en het verbinden 
van buurtbewoners.

• Initiatieven zoals Burendag, NL doet, groen 
moet je doen, buurtbarbecue geregeld

• En afspraken met rioolpartners voor de 
bewoners van de blokwoningen. 

De blokjes woningen



• Dit houdt in dat bewoners zelf het heft in 
handen moeten nemen.

• Als wij geen initiatief nemen, de gemeente 
gaat het al helemaal niet doen.

• Dus zorg er voor dat er dingen gebeuren.

• Ook de buurtgenoten van het voormalig rode 
dorp en de Kanaal en Majoor Frans straat 
zouden gebaat zijn om zich te verenigen.

Kansen en mogelijkheden



Waar over is gedacht



De groene speeltuin



• Welke ruimte heb ik en wat kan ik daar doen

• Een plan van aanpak voor:

Wigwam bouwen, voelpad aanleggen, 
moestuinbakken maken, hinkelbaan 
mozaïeken, aanleggen waterpomp, 
plantjes verpoten, haag bouwen.

• Financiële subsidie aanvragen voor aarde 
paaltjes graszaad.

De planning



Financiële haalbaarheid



• Takken voor de wigwam

• Waterton regelen met pomp en de steencirkel

• Stenen sjouwen op woensdag middag (ruimte)

• Eerste stappen van aanleggen pad op 
donderdag

• Vrijdag laatste hand aan het pad,

• slaan van de palen voor hekwerk

De praktische voorbereiding



Terugkijken naar mogelijkheden



De beginsituatie



NL Doet



NL Doet



NL Doet



De eindsituatie



• Het is belangrijk om samen dingen te 
organiseren

• Het zorgt voor verbinding van mensen 

• Het zorgt voor een mooiere wijk

• Het zorgt voor energy en een positieve vibe

• En het is nooit af!

Waarom blijven initiëren



• Ik wilde bij deze alle vrijwilligers bedanken

• En een extra dikke pluim voor de initiatief 
nemers!

Einde presentatie


