
• Voor contact, ontmoeting, hulp, vragen en 
bundeling van kracht

• Om plezierig samen te leven en buren verder te 
helpen

• Om vragen, kennis, energie, talenten en 
mogelijkheden te delen

• Om onze leefomgeving met elkaar te verbeteren

• Om je buren en wat er nodig is gemakkelijker te 
vinden

• Bewoners weten wat er leeft, speelt, nodig is, past 
en werkt 

• Een levend netwerk beschermt bij tegenslag, 
crises en verandering

Waarom een Buurtbel? 



Wat is de Buurtbel? 
Een levend organisme van actieve buren, meedenkers en doeners, 

contactpersonen en experts die elkaar, wat er is, kunnen vinden. Met elkaar 

de weg weten om te realiseren wat nodig en mogelijk is. Die elkaar inspireren.

Een inloop/vraagbaak Wittevrouwen voor bewoners, waarin 

contactpersonen uit straten en buurten en experts samenwerken rond 

vragen/behoeften rond verschillende thema’s.

Een werkplaats in de buurt waar we samen ontdekken, onderzoeken, 

verdiepen en doen wat nodig is. Waar positieve energie, krachten en wijsheid 

samen werkt voor een gezonde leefomgeving waar iedereen thuis kan zijn. 



Mensen maken de Buurtbel
Een levende vraagbaak & wijkwijzer
• Bewoners als Buurtbel, voor direct contact: 

06 2196 9238 
• De Buurtbel gaat leven in verhalen & portretten
• Actief buurten over wat leeft, speelt, vragen en 

behoeften
• Actieve buren en experts in beeld (brengen)
• Contactpersonen (vinden) in alle straten & buurten 

Buren, mensen, straten maken de Buurtbel  
• Samen vragen, wensen, mogelijkheden verdiepen & 

doen wat dit vraagt, wat nodig en mogelijk is 
• In actieonderzoek, aan buurttafels, in brainstorm & 

expedities in buurten en straten de buurtbel 
werkendeweg vormgeven



Expeditie Buurtbel Wittevrouwen

Meer ruimte voor ontmoeting & contact in de buurt
- Burendag: buurten met de buren & weggeefmarkt 
- Burenbakkies, buurtborrels, cafés & eettafels
- Op zoek naar een eigen plek in de buurt!
- Wijkverhalen over ‘echte’ ontmoeting (Kinga & Gijs)
- Hallo Buurtbel Wittevrouwen (Paardenkathedraal)

Meer creatieve maakruimte in de buurt
• Ruimte & deelnemers vinden voor initiatieven/aanbod
• Samen een wijkvaandel Noordoost maken (Stadskantoor)
• Samen een Trijn van Leemput maken (Sint Maartensparade)
• Creatieve cafés, creatieve dialogen & creatieve workshops!
• Werkplaats Buurtbel, 2e ma-av vd maand, 



De Buurtbel maken we samen! 

• Actieve buren Contactpersoon, actieve buur in iedere straat, buurt die weet 
wat nodig is (100?) Poster: Hier is de Buurtbel actief? 

• Wie is Wie:  Portretten van trekkers, experts en actieve buren. Smoelenboek 
Buurtbel?

• Vraagbaak Buurtbel: Vragen/behoeften verdiepen met netwerk van 
contactpersonen en experts, rond thema’s. Inloop Zimihc? 

• Hallo Wittevrouwen Paardenkathedraal, Netwerkbijeenkomsten voor 
ontmoeting, contact, plezier, inspiratie & bijpraten. Hallo Wittevrouwen 2023?

• Website, online platform, nieuwsbrief, krant om elkaar en wat er is 
gemakkelijker te vinden. Online Redactie Buurtbel? 

• Maandelijkse Werkplaats Werkgroep Buurtbel?
• Behoeften in beeld: dialoog en vraagbaak?
• Ontmoeting, contact en onderlinge hulp in beeld?
• Verhalen van de straat: video, tekst, foto’s?
• Plaats/ruimte maken/vinden, een eigen plek? 



Principes als basis
1. Plezierig, gezond & duurzaam samen leven draait om mensen. De positieve energie en kracht van 

netwerken en relaties in wijk, buurt en straat vormen de sociale basis. Iedere wijkbewoner, jong, oud en 
nieuw kan bijdragen, meedoen, is welkom. 

2. Wijkbewoners zijn leidend, kennen de wijk, weten wat er leeft, speelt, mogelijk en nodig is. Regie en 
eigenaarschap van wijkbewoners geeft focus op wat echt nodig, van waarde, van betekenis is voor een 
duurzame toekomst dichtbij huis voor iedereen. 

3. Delen verbindt, versterkt en verrijkt de wijk. Alles is er al. Door middelen, infrastructuur, talenten, kracht, 
wijsheid & opbrengsten te delen creëren we meer waarde, betekenis en impact. Met collectieve kracht 
komen we verder. Opbrengsten komen ten goede aan de hele gemeenschap, wijk.

4. Lokaal bijdragen aan een toekomst voor iedereen, Lokaal inkopen & duurzaam ondernemen dichtbij huis 
geeft ruimte aan lokaal talent & biedt lokaal ondernemerschap perspectief. Lokaal bijdragen aan nieuwe 
relaties & een nieuwe balans tussen mens, natuur & cultuur biedt perspectief. 

5. Collectieve kracht groeit door samen leren, werken en maken. Met elkaar, jong, oud, nieuw en iedereen 
leren we alle werelden, initiatieven, ondernemingen, kansen, talenten, mogelijkheden, vragen, wensen en 
behoeften kennen. Maken we (mogelijk) wat nodig is. 



Perspectief: Wijkcoöperatie
De buurt- of wijkcoöperatie is een nieuwe organisatorische, juridische

en economische entiteit op buurt- of wijkniveau. Het schaalniveau wordt

bepaald door de gemeenschap. Bewoners en partners verenigen zich

en bereiken zo gezamenlijk doelen die voor elk individu onbereikbaar

zouden zijn geweest, vooral op het gebied van investeringen voor de

wijkgemeenschap. Individuele bewoners kunnen lid van de coöperatie

worden.



Ambitie: Brede Wijkcoöperatie

1. Plezierig, gezond & duurzaam samen leven in contact met elkaar; co-creëren wat dit vraagt

2. Gemeenschapskracht die er is, wat er gebeurt zichtbaar, vindbaar, bereikbaar maken

3. Kennis & krachten in de wijk, buurten, straten bundelen, rond wat nodig & van waarde is 

4. Behoud, eerlijk delen, groei, bloei & verder brengen van collectieve kracht & wijsheid 

5. Een duurzaam weefsel, warm netwerk dichtbij huis dat wijkgenoten, de wijk beschermt 

6. Duurzaam meervoudig verdienmodel rond collectieve middelen, infrastructuur & diensten



Meer informatie en contact 

Contact
• buurtbel@wijkwijzernoordoost.nl
• 06 2196 9238 (bellen en whatsapp)
• Buurtbel@wijkwijzernoordoost.nl
• facebook.com/Buurtbelwittevrouwen

Meer informatie
• Wijkwijzernoordoost.nl/buurtbelwittevrouwen
• Abonneer je op de nieuwsbrief!


