
	
	

Bewonersacademie	Amsterdam	heet	je	welkom,	samen	met	de	LSA,	
Bewonersacademies	Gent	en	Westervoort	

	
Fietstour	met	bewoners,	gebiedsteams	en	ondernemers	en	hun	invloed	op	
de	openbare	ruimte	en	leefbaarheid.	Welke	invloed	kunnen	bewoners	hebben	op	hun	
leefomgeving?	Mooiere	pleinen,	verbetering	van	de	leefbaarheid	of	het	winkelaanbod,	
economische	impuls	in	de	wijk.	
	
In	Amsterdam	Nieuw-West	gaan	we	langs	bij	vier	initiatieven.	
Start	12.30	bij	Lola	Luid,	Derkinderenstraat	44,	1062	BJ	Amsterdam		
Coöperatie	De	Jakoba’s	verzorgt	de	lunch.	De	Jakoba’s	is	een	groep	Amsterdams	
Marokkaanse	vrouwen	die	samen	de	wijkeconomie	en	leefbaarheid	bevorderen	
	
Stop	2		De	Coalitie	van	Plein	40-45	vertelt	hoe	zij	bijdragen	aan	de	stadsontwikkeling	
Stop	3		Cascoland	investeren	kunstenaars	en	bewoners	in	hun	wijk	
Stop	4		West	Side	ontwikkelt	samen	met	de	buurt	het	De	Vlugtplein	
	
Ben	je	erbij?	Meld	je	dan	snel	aan!	
postbus@bewonersacademie.nl	of	info@lsabewoners.nl	
	
In	verband	met	reserveringen	laat	voor	18	september	weten	of	je	ook	
een	fiets	nodig	hebt	(€10)	mee	wilt	lunchen,	of	een	
pakketje	eten	mee	wilt	voor	onderweg	(€7,50)	

 

UITNODIGING	|	vrijdag	21	
september	2018		

ON	TOUR	
12.30-16.30u	

PLEINVREUGD

Op 21 september 2018 organiseert de Bewonersacademie van Amsterdam samen met de LSA, Bewonersacademies Gent en 
Westervoort een fietstour door (Nieuw-)West over het thema: Welke invloed kunnen bewoners, ondernemers en 
gebiedsteams hebben op de openbare ruimte en leefbaarheid? De tour brengt ons langs Cascoland (Van 
Schaffelaarplantsoen), Plein ’40-’45 en Plein de Vlugt/Westside Slotermeer.



LUNCHEN MET DE JACOBA’S

“De meubels zijn nog niet geleverd bij Lola Luid en we vonden 
het niet netjes om jullie staand te laten eten.” De Jacoba’s 
ontvangen de groep daarom warm bij restaurant Maestro met een 
overweldigende lunch. Fatimzahra Baba van de Jacoba’s aan zet
verhaalt hoe deze groep vrouwen uit de Jacob Geelbuurt zich 
verenigden na een vreselijke moord op een buurtmoeder. 
Begonnen vanuit de vraag ‘Hoe voorkomen we zoiets?’ zijn 
moeders gaan praten en elkaar gaan helpen met stappen richting 
economische onafhankelijkheid. 
“Instanties kennen het gezin niet en het gezin kent het 
systeem niet.” Met hulp van het stadsdeel hebben de Jacoba’s 
in de afgelopen 3 jaar 67 vrouwen begeleid, o.a. met 
cateringopdrachten en voorzieningen om uit de armoede te 
komen. Een mooi voorbeeld is Senna die onze lunch heeft 
bereid. “Dit is bruiloftsniveau eten!” Restaurant Maestro 
biedt werkervaringsplekken.
De Jacoba’s trekken elkaar omhoog en zetten nu een volgende 
stap door hun intrek te nemen in Broedplaats LOLA, “geen 
buurthuis, zet ons maar tussen de creatieven die wat willen”.

Jaap Prummel introduceert de Bewonersacademie, die 
bewonersinitiatieven horizontaal, “dus liggend”, met elkaar 
verbindt. Met stadsdialogen, sociale media en dus deze 
Pleinvreugd fietstour waarvoor ook de Bewonersacademie 
Westervoort (de kleinste gemeente van Nederland) is 
overgekomen.



Frans Vlietman, programmamanager 
Overheidsparticipatie rolt letterlijk 
de gebiedsplannen voor Nieuw-West 
uit. Die worden op zijn initiatief 
als beeldstrip gemaakt, samen met 
bewoners en ondernemers zodat 
iedereen de stem van de straat erin 
terugvindt en de route van 
besluitvorming kan volgen. “Mijn 
manier van werken is tekenen en 
uitrollen” oftewel ‘design thinking’. 
In de afgelopen periode is in Nieuw-
West door 150 profs en stagiaires 
gesproken met 900 mensen volgens de 
methodiek ‘waarderend onderzoek’. 
“Als je vraagt: waar wordt u blij van 
in uw straat, gaan mensen vertellen 
over zaken die er echt toe doen.”
Iedereen bleek apetrots op wonen en 
werken in Nieuw-West terwijl veel 
ambtenaren het omgekeerde 
verwachtten. De voorstellen gaan naar 
de gemeenteraad en dan is het “duwtje 
hier, beetje trekken daar” want de 
directies willen ook nog wat, en zo 
ontstaat de agenda voor de komende 
periode. Zuidoost heeft de methodiek 
al overgenomen. 

Het nieuwe college neemt gebiedsgericht werken als kern: de bewoners en 
werkers in 22 gebieden in Amsterdam zijn leidend in wat er meer, minder 
of anders moet. “Eigenlijk is dit een organisatieontwikkeling.” Kan 
wethouder Groot Wassink het gebiedsgericht werken niet op deze NW-manier 
aanpakken? Frans: “Het is en-en, digitale participatie zoals Stem van 
Nieuw-West werkt ook goed. Geen top down of bottom up, je moet het zien 
als positieve chaos. Werk hoe je zelf behandeld wil worden.”

OVERHEIDSPARTICIPATIE



Onze gasten van de Bewoners-academie Westervoort (Gelderland, 15.000 inwoners) hebben lekkernijen mee van 
een watermolen op de splitsing Rijn en IJssel. Koekjesdeeg om in co creatie iets mee te bakken.

“In Westervoort hebben we te maken met plekken waar een organische sociale structuur die de gemeenschap 
versterkt, ontbreekt.” Groeikernen waar in razend tempo bloemkoolwijken zijn gebouwd voor mensen die een 
woning in Arnhem nog niet kunnen betalen en verwachten tijdelijk te blijven. “Dat doet natuurlijk de 
saamhorigheid geen goed.” Ook is er door armoede veel geweld en onrust achter de voordeuren. De 
Bewonersacademie Westervoort probeert uit te dragen dat je van delen rijker wordt.

WESTERVOORT



Fiona de Bell en Roel Schoenmakers van Cascoland zijn sinds 2010 het gezicht van het Van Schaffelaar-
plantsoen. Samen met bewoners wordt hier gewerkt aan de positieve eigenschappen van de Kolenkitbuurt, “toen 
nog de slechtste buurt van Nederland”. Jarenlang was het Van Schaffelaarplantsoen een braakliggend terrein 
met kippen, barbecue en ontmoetingsbankjes. Inmiddels zijn er veel meer middelen in de wijk zodat de 
aandacht nu ligt op een identiteit waar zowel de oude als nieuwe bewoners zich in thuis voelen. Zeker nu op 
het plantsoen grote woontorens in de vorm van muzieknoten verrijzen. Het is tamelijk uniek dat gelukt is om 
met bewonerscomité, experts, stadsdeel en Cascoland de projectontwikkelaar te overtuigen ook de huidige 
bewoners bij de nieuwbouw te betrekken. 

CASCOLAND

“We staan in een kas die lekker doorzichtig is, om te kunnen communiceren met de buurt”. De kas staat aan de 
voet van het bouwterrein in de tunnel waar de hele buurt langs komt naar de markt, “de highway van ons 
publiek”. Dit was geen fijne plek. Nu wel; op een af en toe ingetikt ruitje na staat de kas al twee jaar als 
een huis. Het geeft plek aan een ruilwinkel, messenslijper en koffiehoek en dient als test voor een vaste 
stek in de nieuwbouw waar de oude en nieuwe bewoners elkaar kunnen treffen. Inmiddels is de 
vastgoedontwikkelaar ook om, een permanente kas is vorige week besteld. 



Cascoland wil alle tijdelijke projecten van en met bewoners (zoals het Logeerhuis) een permanente plek geven 
in de nieuwbouw. Hopelijk wordt de ontmoetende Hallo-brug gerealiseerd. Met crowdfunding is hiervoor al 
€20.000 bijeengebracht.

De Westervoorders zijn stomverbaasd dat Roel en Fiona van Cascoland niet in dienst van de gemeente zijn. 
“Maar waar leven jullie dan van?” Nou, zoals de meeste kunstenaars en maatschappelijk initiatiefnemers: van 
bijeengeschraapte projectsubsidies en tijdelijke opdrachten.



PLEIN ‘40-’45

De Vlugtlaan - onlangs door Het Parool bestempeld als Little Istanbul - is een levendige 
winkelstraat met sterke Turkse ondernemers en mooie zaken met veel ramen. Het naastgelegen 
Plein ‘40/’45 steekt er wat bleekjes bij af. Een groot winkelcentrum wordt veilig gevuld met 
grote ketens want op elke m2 zit de rendementsgedachte. En waar de rode loper van dit 
winkelcentrum zou moeten zijn is een laden-lossenplek van de supermarkt. Grote vrachtwagens 
staan daar met de neus op het fietspad. Tijd voor De Coalitie voor Plein ’40-‘45!



De Coalitie voor Plein ’40-’45 zet 
in op een prettigere inrichting van 
de ruimte (het plein lijkt vanuit 
een helikopter ontworpen), met 
betrokken bewoners en ondernemers 
die benieuwd zijn naar hun buurt. 
Er wordt hard gewerkt aan 
verbondenheid. Als kwartiermaker 
drinkt Jeroen Jonkers heel veel 
koffie om met iedereen te spreken. 
En dan blijkt er volop goeie wil te 
zijn: “Kan hier geen mediterraan 
terras komen?” “Kunnen we de voor-
en achterzijde van je winkel 
misschien omdraaien?” “Mogen we ook 
hier veel glazen gevels?” Jeroen: 
“We dachten eerst bijvoorbeeld in 
actieve en minder-betrokken 
bewoners maar er zijn veel meer 
kleuren. We gaan het samen doen in 
De Coalitie voor Plein ’40-’45, met 
bewoners, kenniscentra, 
ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en de gemeente.” Boven 
de winkels komen woningen en de 
buurt krijgt een zichtbare rol in 
de herontwikkeling, met een huisje 
op de hoek van het plein. “We 
willen de energie en plezier van 
Cascoland ook hier.”



PLEIN DE VLUGT

“Slotermeer verdient een mooi plein.” Esther 
Tienstra en Vincent Jacobs van Reload the city
vinden het ontzettend zonde als Plein De Vlugt,
de openbare ruimte voor broedplaats Westside
ongebruikt en vervallen blijft. Als 
‘professioneel burger’ proberen de 
initiatiefnemers een brug te slaan tussen 
buurtbewoners van allerlei pluimage. Op het 
pleintje worden kunstmarkten, optredens en 
andere ontmoetingen georganiseerd. Waar ze 
tegen aan lopen is dat het moeilijk is om samen 
met de gemeente zo’n plek te ontwikkelen. 
Esther ziet hier een kans voor buurtrechten. 
“Als er geen dragende overheid is kan hier niks 
duurzaams ontstaan.” Daarvoor is mandaat en 
budget nodig (en geen tijdelijke subsidies).
Onbetaalde contacturen van initiatiefnemers met 
de gemeente zijn soms buiten proportioneel.

Nagesprek:
Hoe vullen we samen de nieuwe 
participatieparagraaf die deze week door het 
College is geïntroduceerd? “Je moet ook de 
spiegel van de gemeente kunnen zijn. Overheid, 
je staat negatief op onze begroting. Laten we 
niet gaan inschrijven op aanbestedingen maar de 
overheid gaan helpen!”
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COLOFON

Tekst: Karien van Assendelft
Foto’s: Nies Medema en Karien van 
Assendelft

Met dank aan:
Jaap, Guido, Nies, Judith, Anne, Alaâ-
Eddine, Lieke, Fiona, Roel, Jeroen, 
Esther, Vincent, Fatimzahra, Frans, 
Senna, Tanja, Anna, Nazha, Marlies, 
Anny, Sascha, Thijs, Pleuni, David
en vele anderen

Meer info over de Bewonersacademie 
hier. bewonersacademie.nl

Videoverslag van deze fietstour door 
Jonge Sla vind je hier.
https://youtu.be/Xh9F7rIoOV0


