
SAMEN AAN DE SLAG 
MET JE WOONOMGEVING
Bewoners van een buurt die samen een moestuin aanleggen, 
een mooie picknickplaats weten te realiseren of een stukje 
JURHQ�RPERXZHQ�WRW�HHQ�ͤMQH�VSHHOSOHN�YRRU�GH�NLQGHUHQ��%H-
woners die samen de handen uit de mouwen steken voor het 
RQGHUKRXG�YDQ�KHW�JURHQ� LQ�KXQ�EXXUW��2I�EHZRQHUV�GLH�JHOG�
overhouden voor de nieuwe inrichting van hun straten, omdat 
]LM�GH�DDQQHPHU�HHQ�KDQGMH�KHOSHQ��

Zo maar wat voorbeelden van projecten die worden gereali-
seerd, omdat bewoners van een wijk, dorp of buurt daarvoor het 
idee hebben geopperd. Het zijn bovendien bestaande voorbeel-
den; uit Tilburg en uit andere steden in Nederland. Bewoners 
geven steeds vaker te kennen dat ze graag zelf in actie komen 
om gezamenlijk met hun woonomgeving aan de slag te gaan.

BAAS IN EIGEN BUURT
De gemeente Tilburg juicht dit soort initiatieven van harte toe 
en wil daar ook graag aan meewerken. Er zijn verschillende ma-
nieren waarop bewoners hun wensen over hun woonomgeving 
kunnen inbrengen. De ene keer praten bewoners mee over een 
voorstel van de gemeente. De andere keer werken bewoners zelf 
een idee uit en weten zij hoeveel geld de gemeente beschikbaar 
heeft. Weer een andere keer laat de gemeente het onderhoud 
van een stukje openbaar gebied over aan bewoners. In Tilburg 
kennen we het proefproject Buurtbudget. Een wijk of buurt krijgt 
van de gemeente een vast bedrag en kan zelf bepalen welke 
maatregelen in het openbaar gebied zij daarmee wil bekostigen. 
In al die gevallen is de buurt aan zet. 

Bewoners zijn dan dus een beetje baas in eigen buurt. Zij weten 
immers vaak het beste wat er nodig is voor een prettige woon- 
en leefomgeving. Bovendien vinden veel bewoners in buurten 
of straten het leuk om samen op te trekken. Ook samen ver-
DQWZRRUGHOLMNKHLG�QHPHQ�GUDDJW�ELM�DDQ�HHQ�ͤMQH�OHHIRPJHYLQJ�
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HET KAN NOG BETER
Als het aan de gemeente ligt, gaan veel meer inwoners aan de 
slag met hun eigen woonomgeving. ‘De Buurt aan Zet’ zou eigen-
lijk in heel Tilburg moeten gelden. Vaak hebben bewoners goede 
ideeën, maar weten zij niet hoe ze hun buurtgenoten mee kunnen 
krijgen. Of ze kloppen vergeefs bij de gemeente aan, omdat die 
nog onvoldoende inspeelt op voorstellen van bewoners. Moet de 
gemeente eerst een voorstel maken en dan bewoners laten re-
ageren? Of moet je als gemeente tegen bewoners zeggen ‘hier 
heb je een budget, ga je gang’? Er zijn tal van manieren om als 
bewoners samen op te trekken of om als bewoners en gemeente 
samen door één deur te kunnen. Het Ei van Columbus bestaat 
eigenlijk niet. Daar gaat het ook niet om. Zolang buurten maar 
aan zet kunnen komen en de gemeente dat op een goede manier 
weet te faciliteren.

PROGRAMMA IN HET KORT
19.00 uur: inloop
19.30 uur: aanvang programma

 Kennismaking met voorbeeldprojecten: het project 
Buurtbudget in Tilburg, het project ‘Opgeruimd Breda’ 
en het project ‘Straatresultaat’ uit Deventer.
 
 PAUZE
��

 Wie heeft het beste idee? Wat zou jij in jouw buurt 
samen met bewoners willen aanpakken en hoe zou dat idealiter 
georganiseerd kunnen worden? Verzamel medestanders voor je 
idee en wie weet komt jouw voorstel als beste uit de bus.

 Plenaire afsluiting: hoe gaan we verder?

Aanmelden
7RW�GLQVGDJ����GHFHPEHU�YLD�UDDGVJULIͤH#WLOEXUJ�QO�
Voor meer informatie:          gemeenteraadtilburg.

De inspiratiesessie ‘De Buurt aan Zet’ is een initiatief van de gemeenteraad 
van Tilburg. De raad stimuleert en faciliteert nieuwe vormen van parti-
cipatie voor en door inwoners van Tilburg. Waarbij inwoners niet alleen 
participeren in ideeën van de gemeente, maar de gemeente ook participeert 
in initiatieven van bewoners. Recente projecten in dit verband zijn ZorgWij-
zer013 en Duurzaam013.

ELKAAR INSPIREREN
Op woensdag 13 december organiseert de gemeente een in-
spiratiesessie over ‘De Buurt aan Zet’. Iedereen is welkom! Een 
inspiratiesessie om elkaar te informeren en van elkaar te leren. 
Wat zijn best practises, waar ging het fout, hoe kan het beter? 
Waarmee zou je als buurt aan de slag willen gaan? Wat zou je op 
je willen nemen in jouw woonomgeving? En hoe zou je dan op-
timaal met medebewoners en de gemeente kunnen samenwer-
ken? Daarover gaat de inspiratiesessie. En uiteraard over andere 
aspecten van ‘De Buurt aan Zet’ die deelnemers tijdens de sessie 
willen inbrengen.

De BUURT aan ZET 


