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DE WIJKREGISSEUR LAAT DE 
ACTEURS STRALEN

Communicerende vaten 
(als het goed gaat, komen we 

allebei omhoog; bewoners 
en gemeente)

Vergeet de fun niet, vergeet je hart 
niet (de initiatieven gaan over 
zorgen en over vrolijke zaken!)

De gemeente heeft de 
ogen van de burger nodig

Vaak is het wat losjes 
nu komt het bij elkaar



EEN GOED PLAN HOEFT NIET ALTIJD 
TE KOSTEN (zie bĳvoorbeeld burenhulp, ruilhandel in diensten)

De stimuleringsregeling is de 
smeerolie van de wijkaanpak

We moeten elkaar 
persoonlijk blijven 

ontmoeten

Het sociaal kapitaal 
dat zijn wij in de wijk 
(‘onbetaalbaar’)



Wissel successen met 
elkaar uit

Agenda’s bij elkaar brengen 
(‘we maken integrale wijkplannen’)

HOE BELANGRIJK OOK; HET GAAT 
OM VEEL MEER DAN BEHEER



Big data voor de wijk 
gebruiken (‘neem 

demografische gegevens; 
dan zien we bijvoorbeeld dat 

de behoefte aan 
speeltoestellen er  aankomt’)

Culemborg doet het 
beter (wellicht ..)

Vergeet de studenten-
verenigingen niet!

De functie van de 
‘meneer pastoor’ terug 

in de wijk?!

Intergenerationele 
activiteiten 
ontplooien

VELE BLOEMEN GAAN BLOEIEN 
(MEEDOEN VAN JONG TOT OUD)



Geld besparen voor de wijk 
(als we geld verdienen voor 

de gemeente, mogen we 
dat dan houden?)

Die regeling werkt eerder voor een groot initiatief, 
voor kleinere initiatieven kost het teveel energie

Wees helder waar welke 
regeling en welk geld voor is

HET PRINCIPE IS: COFINANCIERING



HOE WINNEN WE EEN OSCAR?

We hoeven geen Oscar, het 
werk geeft voldoening als 

vrijwilliger

Dit plan verdient een 
Oscar als het werkt!

Ambtenaar vergeet 
niet te luisteren 

(‘dat is de sleutel’)

Wie weet komt er wat zinnigs uit



Schaal: wijk of buurt (is de 
wijk niet wat al te groot?)

Het gaat nu toch al 
goed? (Merenwijk)

Help om ervaringen 
uit te wisselen (een 

plek, bijeenkomsten, 
website)

ELKE WIJK ZIJN EIGEN
NIEUWE THEMA’S

Niet het wiel 
uitvinden, leer van 
goede voorbeelden



Wat nou stimuleren, 
faciliteren ! (help bijvoorbeeld 

door een doolhof 
van regels. ..)

Er moet haast bij gemaakt 
worden (‘wanneer is die 

stimuleringsregeling 
beschikbaar’; snel antwoorden 
graag, haal het enthousiasme 

niet weg maar voed het!)

Gemeente is niet altĳd nodig, we 
kunnen ook zelf de omgeving scho-

ner maken, maar regel dat. Bĳvoor-
beeld door de ‘enkele bewoners-pas’ 

voor containers.

Pas op dat de burgers niet 
a�es moeten doen!

Wij zeggen niet 
alleen maar ja 
(‘zegt de wet-

houder streng’)

In opdracht van 
de Gemeente Leiden

TEKST EN BEELDEN 

EELCO KOOLHAAS  
MACHIEL PLEIJSIER

U BENT AAN ZET




