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Landelijke Bewonersdag 2015

De Landelijke Bewonersdag is 
georganiseerd door het LSA, 
een landelijke club van en voor 
actieve bewoners, in samen-
werking met het ministerie 
van BZK, de Nederlandse 
Woonbond, KNHM, gemeente 
Almere en de Schoor.

LSA
Korte Elisabethstraat 15-17 
3511 JG, Utrecht

(030) 231 75 11

info@lsabewoners.nl

www.lsabewoners.nl

facebook.com/lsa.bewoners

twitter.com/LSAbewoners

Knallende Kennis
Hier vind je uitleg over de verschillende sessies van het onderdeel Knallende Kennis.

‘Zo kan samenwerken ook’
Locatie: Spelershome
Bewoners nemen hun ambtenaar mee! Elk bewonersinitiatief werkt samen met een gemeente 
of woningcorporatie. Vaak gaat dit traag, moeizaam en levert het frustratie op, maar niet altijd. In 
deze inspiratiesessie vertellen succesvolle duo’s hoe het in hun wijk wél lukte. Hoor hoe de ge-
meente Dordrecht op zijn handen ging zitten en BewonersBedrijf Crabbehoeve zelf liet onder-
nemen. En hoe BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen betaalde opdrachten van de gemeente 
Leeuwarden binnenhaalde. De duo’s delen tips & tricks en beantwoorden al je vragen.

‘Speelruimte in betonnen stad’ 
Locatie: Skybox
Een stad is gegoten in steen en beton. Toch vinden creatievelingen steeds meer ruimte om de 
stad naar hun eigen hand te zetten en daarmee leuker te maken; urban hacking heet dat. Bij 
Urban Hacking gaat het erom dat bestaande objecten een andere rol krijgen, met een nieuwe 
context. Wat dacht je van de regenboogzebrapaden en geveltuintjes. Of het steeds populair-
der wordende Restaurant Day, waarop voor één dag iedereen een restaurant aan huis mag 
hebben. Joop de Boer van Pop-Up City en ontwerper Bas Sala geven nog veel meer voorbeel-
den. Daarna bedenken we samen creatieve oplossingen voor de problemen in jouw wijk.

‘It’s all about the money’
Locatie: Meetingroom
Huur, onderhoud, communicatie en attenties voor vrijwilligers. Het kost allemaal geld. En 
voor een bewonersinitiatief kan het best lastig zijn om hier aan te komen. Daarom krijg je in 
deze sessie de beste tips van drie experts: Erik Arkesteijn van KNHM, Aster van Tilburg van 
Voor je buurt en Safka Overweel van Stichting Doen. Hoe kan investeren, lenen, fondsen-
werving en crowdfunding jouw initiatief helpen? Onze experts denken met je mee.

‘Vrijwilligers, het zijn net echte mensen’
Locatie: Meetingroom
Mensen die hun drukke leven leven en ook nog vrijwilligerswerk doen. Als bestuurslid of coör-
dinator heb je een dagtaak aan het organiseren van alle mensen en alle wensen. Een geluk-
kige vrijwilliger telt voor twee en voor de helft. De helft minder klachten en twee keer zoveel 
inzet. Meer geluk is meer betrokkenheid. Een gelukkige vrijwilliger is een supervrijwilliger! In 
een interactieve workshop boordevol voorbeelden uit eigen ervaring geeft Lennart Pilon je 
praktische tips en uitdagende vragen die je in je eigen vrijwilligersorganisatie toe kan passen.

‘Het groen zelf doen’
Locatie: Skyboxgroen
Op steeds meer plekken nemen bewoners het groenonderhoud over van de gemeente. 
In Leeuwarden verzorgt het BewonersBedrijf bijvoorbeeld het onderhoud van de pleinen 
en groenstroken in de wijk. Bewoners kunnen gebruikmaken van het Right to Challenge; 
het recht om de gemeente uit te dagen taken over te dragen aan bewoners die het beter, 
slimmer en goedkoper kunnen. Thijs Harmsen vertelt waar deze bewonersgroepen mee te 
maken krijgen en hoe het Right to Challenge kansen biedt.

‘Prestatieafspraken over wonen – Een hele prestatie’
Locatie: Spelershome
Hoe zit het met de grotere zeggenschap die huurders hebben gekregen en wat betekent 
dat voor  bewoners? Wat zijn prestatieafspraken precies? Bastiaan van Perlo van de Woon-
bond legt het uit. Met de nieuwe Woningwet 2015 is zeggenschap van huurdersorganisaties 
over het woonbeleid van corporaties en gemeente bij wet vastgelegd. De Woonbond heeft 
ervoor gezorgd dat huurdersorganisaties als gelijkwaardige partij betrokken worden bij de 
lokale prestatieafspraken tussen corporaties, gemeente en huurders.  Hoe dat precies zit en 
antwoord op al je vragen krijg je van Bastiaan van Perlo.

Theatersessie 'Ontdek de buurtnetwerken’
Locatie: Onder het sportveld
Laat je verrassen tijdens de interactieve voorstelling over actieve bewoners. Welke actieve bewo-
ner is waar wanneer en wat doet ie in de wijk en hoe kun je met al die actieve bewoners verbin-
dingen leggen? Samen met het publiek wordt antwoord gezocht op deze vragen in een theater-
sessie. Door Bas van Klompenburg van Theatergroep Ongeremd en 4 jonge Flevolandse acteurs

EXTRA ‘Urban hacking: Let’s do it!’
Locatie: Kleedkamer
Speciaal voor deelnemers aan de sessie ‘Speelruimte in betonnen stad’ wordt de kleedka-
mer omgetoverd tot creatieve hotspot. Met kunstenaars en actieve bewoners bedenken we 
slimme oplossingen voor jullie probleem. Bereid je voor om de handen uit de mouwen te 
steken en je hersenen te laten kraken.
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Topsporthal 
11:00 Opening

-    Theatergroep Ongeremd start de dag met muziek! 

-    Jongeren van Almere geven hun visie op de dag én op Almere 

-    Warme welkomstwoorden van dagvoorzitter Fatima Elatik  

-    Pieter Hilhorst over ruimte voor bewoners binnen de doe-democratie 

-    Joke Bakker roept bewoners met passie op om flink van zich te laten horen 

-    Interactieve sessie van Niels Götz  over het brein van bewoners en ambtenaren

12:15 – 13:15 Lekkere lunch

13:15 We splitsen op en gaan aan de slag in 4 onderdelen.  
Ga naar het onderdeel dat je hebt gekozen bij aanmelding.  
Dit staat ook op je ticket.   

15:15 Ratatataa… presentatie van de BewonersAgenda.  
Wat hebben wij samen gemaakt?  
Wat vragen actieve bewoners van de samenleving?  
En wat gaan we met deze BewonersAgenda doen? 

15:55 De digitale BewonersAgenda valt in jouw mailbox (als wij jouw mailadres hebben).  
Deel deze BewonersAgenda met alles en iedereen! 

16:00 Tijd voor een borrel.

De 4  
onderdelen

Redactie van de BewonersAgenda 

Vanaf 12:15 is de Skybox een redactieka
mer van de BewonersAgenda

Wij, actieve bewoners, zien dat de samenwerking tussen bewoners, overheid, maatschap-

pelijke organisaties en ook het bedrijfsleven beter kan; door te crowdsourcen hebben we 

met vele actieve bewoners een concept BewonersAgenda gemaakt. Deze agenda is een 

oproep aan de samenleving om samen de doe-democratie te laten slagen. Vandaag maken 

we de BewonersAgenda af. Wat heb jij nodig om jouw initiatief uit te voeren? Bijvoorbeeld 

om succesvol een buurthuis te runnen, diners te organiseren voor wijkbewoners of een 

ruilbibliotheek te starten? Welke deals moeten worden gesloten? We dagen onszelf en 

onze partners uit om op deze punten samen te werken aan innovatie! 

De concept BewonersAgenda wordt uitgedeeld aan het begin van de dag. Het zijn  

10 agendapunten voor een betere samenwerking in steden en dorpen.

Draag vandaag bij aan de BewonersAgenda. Vertel wat je leert, hoort, weet. Hoe kan het 

beter? Wat wil je wel en wat niet meer?  De redactie is op de volgende manier te bereiken: 

-    Twitter mee via #BewonersAgenda en #LBD15

-    Sms naar het nummer: 06 22 08 65 90

-    Vul een postkaart in en post hem in één van de drie speciale brievenbussen  

-    Plaats een reactie op facebook.com/lsa.bewoners 

-    Schrijf je bijdrage op de grote agenda in de sporthal

-    Mail naar milou@lsabewoners.nl

Knallende kennis
Iedereen die zich heeft ingeschreven voor dit onderdeel: kies 
in de beide rondes één sessie en loop naar de locatie waar je 
sessie gehouden wordt. 

Kies twee sessies uit het knallende kennisaanbod.  
Lees meer over de sessies op de volgende pagina. 

13.15-14.10 uur 14.20-15.15 uur

Theatersessie ‘Ontdek de  
buurtnetwerken’
Locatie: Onder het sportveld

Vrijwilligers, het zijn net  
echte mensen
Locatie: Meetingroom

Prestatieafspraken over  
wonen – Een hele prestatie
Locatie: Spelershome

‘Zo kan samenwerken ook’
Locatie: Spelershome

‘Speelruimte in betonnen stad’ 
Locatie: Skybox

Het groen zelf doen
Locatie: Skybox

 ‘It’s all about the money’
Locatie: Meetingroom

Theatersessie ‘Ontdek de  
buurtnetwerken’
Locatie: Onder het sportveld

EXTRA  
‘Urban hacking: Let’s do it!’
Locatie: Kleedkamer
Speciaal voor deelnemers 
aan de sessie ‘Speelruimte  
in betonnen stad’  

Bewonersdeals
Iedereen die zich heeft ingeschreven voor dit onderdeel:  
verzamelen om 13:15 uur in de Businesslounge.

We gaan coalities sluiten en deals maken. Dat doen we met 
bewoners uit verschillende steden en met derden, zoals 
mensen uit het bedrijfsleven, woningbouw en zorg. We gaan 
op verschillende thema’s dealen. Kies een thema en ga lekker 
zitten dealen. Je kunt tussendoor wisselen van tafel. 

1. Professionele samenwerking
2. Hou het lokaal
3. Een open overheid
4. Passende wet- en regelgeving
5. Maatschappelijk aanbesteden
6. Toegang tot geld
7. Beschikking over gebouwen
8. Plannen voor de eigen buurt
9. Zelfgekozen ondersteuning
10. Samen leren

Staat jouw deal er niet bij? Er zijn tafels waarop je jouw  
eigen deal kunt inbrengen. 

Verrassende ontmoetingen
Iedereen die zich heeft ingeschreven voor dit 
onderdeel: verzamelen om 13:15 uur bij de 
ontvangstbalie. 

We nemen je mee naar bijzondere plekken en 
bovenal naar bijzondere mensen.  We  stap-
pen in de bus naar de volgende initiatieven:

 - Wensjes, Bouwmeesterbuurt  
Serviceteam Stedenwijk Noord 

 - SVBS Arnhemplein, Stedenwijk   
Discuslaan, Tussen de Vaarten Vereni-
ging Buurtschap Nobelhorst, Hout 

 - Paladijn, Stripheldenbuurt 

 - Participatiefabriek, Literatuurwijk

 - Jongeren Veilig Stadshart  
Almere - Skateplaza 

 - Vindplaats Zenit, Almere Buiten

 - Cupidohof, Homeruskwartier

Let wel: je weet niet waar je heen rijdt!  
Dat is een verrassing.

Bewonersuniversiteit
Iedereen die zich heeft ingeschreven voor dit 
onderdeel: verzamelen om 13:15 uur bij de 
omloop van de tribune.

Wees leerling en leraar tegelijk in deze uni-
versiteit. We hebben tien  thematafels, kies er 
twee waar je aan wilt schuiven. Er zijn twee 
rondes.  Aan deze tafels kun je met je eigen 
hulpvraag of uitdaging komen, maar je kunt er 
ook gaan zitten omdat je juist veel expertise 
op dat gebied hebt. 

1. Wonen en zorg
2. Sport
3. Groen en voedsel
4. Energie inkoop en opwekking
5. Maatschappelijk vastgoed
6. Vluchtelingen/asielzoekers
7. Taalontwikkeling
8. Uit in je eigen wijk
9. Wijkeconomie
10. Sociale wijkteams en  

informele zorg bewoners


