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Beste KKNN-er,
In deze nieuwsflits vertellen Femke
Heythekker en Anton Bardie over
hun buurtinitiatieven. Via Femke’s
‘Optrommelactie’, wordt op een speelse
wijze informatie verzameld over wat
inwoners belangrijk vinden voor hun
buurt en op welke wijze zij hier een
steentje aan bij willen dragen. Het
interactieve dorpsplein ‘mijnbuurtje’
waar Anton over vertelt, verbindt
buurtbewoners met elkaar en laat zien
wat er allemaal is in je buurt: hulpvraag
en hulpaanbod maar vooral ook
nieuwtjes, spullen, winkels, agenda en
gemeentenieuws.
Twee noordelijke enthousiastelingen, die
concepten ontwikkelen die bijdragen aan
het leefbaar houden van buurten, wijken,
en dorpen.
Tijdens de Landelijke Conferentie
Bevolkingsdaling op 2 juni in
Heerenveen kunt u ook kennisnemen
van initiatieven uit de Mienskip
(gemeenschap), zoals dat zo mooi heet in
Fryslân.
Al 200 mensen hebben zich aangemeld en
er is nog plek!
Aanmelden kan via deze link.

Beter benutten wat er al is

Door Manouk Minneboo

Sinds korte tijd gebruikt de Zwolse wijk
Westenholte het interactieve dorpsplein van
mijnbuurtje.nl. Anton Bardie, coördinator
van de activiteiten van mijnbuurtje in
Noord-Nederland, legt uit wat het is:
“Het interactieve dorpsplein is een online
platform waar buurtbewoners elkaar vinden.
Bijvoorbeeld als je iets nodig hebt of je wilt
iemand graag helpen. Buurtbewoners kunnen
er hulp vragen of aanbieden, je kunt er een
buurtagenda op zetten of spullen ruilen. Zo
worden buurtbewoners met elkaar verbonden
en kunnen ze gebruik maken van de overvloed
in hun eigen buurt.”

Krimpgemeenten
Mijnbuurtje is oorspronkelijk begonnen in
Nijmegen. Na vele projecten in het zuiden
en midden van Nederland is mijnbuurtje nu
bezig met een ‘veldtocht naar het noorden’.
Westenholte in Zwolle is momenteel de
meest noordelijke wijk die met het concept
werkt, maar er is al interesse geuit in andere
noordelijke dorpen en wijken. Anton:
“Krimpgemeenten hebben vaak te maken
met teruglopende voorzieningen, waardoor
zij veel baat kunnen hebben bij het beter
benutten van wat er al is: spullen, talenten,
tijd en creativiteit.”

Het interactieve dorpsplein is slechts één
onderdeel van mijnbuurtje. Zoals Anton zelf
zegt: “dat is maar techniek”. Echt belangrijk
zijn de mensen. Daarom begint elk project
met het vinden en grondig trainen van
‘buurtverbinders’: bewoners die de rest van
de buurt kunnen enthousiasmeren en het
project gaan opzetten.

Wie geïnteresseerd is in mijnbuurtje
kan een starterspakket aanvragen op
www.mijnbuurtje.nl, contact leggen met
Anton Bardie (anton@mijnbuurtje.nl)
of StinsKracht-buurtverbinder Martijn
Ganzevles (martijn@mijnbuurtje.nl).

Tot 2 juni, of tot de volgende nieuwsflits.
Angelique van Wingerden

Het mooie vindt Anton dat je het
mijnbuurtje-concept helemaal kunt
aanpassen aan wat jouw wijk of dorp
nodig heeft. Een goed voorbeeld daarvan
is het dorpsplein van Westenholte: dat is
gebaseerd op het mijnbuurtje-concept,
en ingepast in het al bestaande project
StinsKracht. Het dorpsplein is te bekijken op
www.stinskracht.nl.
Anton Bardie

Dorpsfemme trommelt burgerkracht op
Door Eduard van den Hoff
In een participatiemaatschappij is het voor een overheid essentieel te weten of je gemeente over
burgerkracht beschikt en zo ja, hoe dat aan te boren. Je kunt natuurlijk bewonersbijeenkomsten
beleggen, maar dan staat bij voorbaat vast dat je slechts een handvol mensen bereikt. Een
effectief middel blijkt ‘De Grote Optrommelactie’, waarbij van huis tot huis een schat aan
informatie wordt opgehaald.
De Grote Optrommelactie is een idee van
Femke Heythekker die werkzaam is als
consulent burgerparticipatie. ‘Dit spel kun
je in elke straat of buurt organiseren’, legt
ze uit in haar kantoor te Geeuwenbrug (Dr).
De basis van het spel is een vrolijk bedrukte
koektrommel die van huis tot huis wordt
doorgegeven. De ontvanger vindt in de
trommel een kort formulier waarop hij/zij
kan aangeven wat belangrijk is voor de buurt,
wat er te verbeteren valt en welke bijdrage
hij/zij bereid is te leveren. Ook worden naam,
telefoonnummer en mailadres gevraagd. Het
ingevulde formulier gaat in de trommel, die
vervolgens aan de buren wordt overhandigd.
Pilot in Winsum
Uiteraard levert Femke voor elke actie een
speluitleg en specifieke routebeschrijving.
‘Het is zo laagdrempelig dat bijna alle
huishoudens deelnemen. Organiseer je een
bewonersbijeenkomst in het dorpshuis,
dan komen bijna altijd dezelfde mensen’,
benadrukt ze. Haar idee is onlangs
opgemerkt door de Ideeënbank van provincie
Groningen en dat leidde tot een pilot in
Winsum. De trommels werden in drie
wijken uitgezet. Leerlingen van AOC Terra
verzamelden daarna alle gegevens.

Ruimtelijke aspecten
Tussen de gangen van een gezellige,
gezamenlijke maaltijd door, kregen de
wijkbewoners de uitkomsten van de
Optrommelactie voorgeschoteld. Onder
meer een gezamenlijke dorpstuin, hutten
bouwen, achterstallig onderhoud en
verkeersveiligheid kwamen ter sprake.
Femke: ‘Soms worden er in beginsel
vooral ruimtelijke aspecten benoemd.
Maar als dat op orde is, volgen ook andere
thema’s. Zo sprak men zich onlangs in een
Optrommelactie in Geeuwenbrug uit voor
glasvezel, activiteiten om elkaar beter te
leren kennen, duurzame energie opwekken,
enzovoort.’
Spontaan
Het mooie van de actie is dat het niet
beperkt blijft tot het benoemen van
wensen. Vaak organiseren de deelnemers
zich spontaan in werkgroepen om de
problematiek zelf ter hand te nemen.

Agenda
Securing Wellbeing in Shrinking Areas
Minisymposium, onderdeel van het
4-daags symposium Building the Future
of Health.
Datum: 1 juni 2016 van 10:30 tot 12:30
Locatie: Hanzeplein 1, Groningen
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Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling
Datum: 2 juni 2016 van 10:00 tot 17:00
Locatie: Abe Lenstra Stadion, Heerenveen

Femke: ‘Pure winst dus. Mensen hebben
geen trek meer in bestuursfuncties. Ze zijn
best bereid vrijwilligerswerk te verrichten,
maar kortdurend en actiegericht. De
Optrommelactie sluit daar naadloos bij aan!’

Dorpsfemme
‘Dienstverleners zoals ik praten veel en
zetten methodieken op papier. Met de Grote
Optrommelactie heb ik een product willen
ontwikkelen, waarmee inwoners zelfstandig
aan de slag kunnen. Voor de uitwerking is
het wel verstandig een professional in te
schakelen.’ Femke, die zichzelf Dorpsfemme
noemt, dat verwijst naar het Friese ‘Femke’
(= vorstin van de regio), het Franse ‘femme’
en haar vrouwelijke, dorpsgerichte manier
van werken, heeft meer van dergelijke
concepten ontwikkeld. Ze wil zich er graag
in specialiseren, maar het is nog even zoeken
naar het juiste verdienmodel.

Femke Heythekker

Geïnteresseerd in De Grote Optrommelactie
of op zoek naar meer informatie? Kijk op
www.optrommelen.nl.

