
Blik in de toekomst

Zowel de mensen achter de initiatieven als de leden van de wijkplatforms 
zijn goed vertegenwoordigd. Met een talkshow, workshops en sprekers, 
kan het niemand ontgaan dat het met de initiatiefkracht wel goed zit.  
Met als rode draad het collectieve aspect. En dat sluit naadloos aan  
op de visie van spreker Ruud Veltenaar. 

Als trendwatcher voorspelt Veltenaar namelijk hoe de wereld de komende 
jaren radicaal zal veranderen. Hoe we ons steeds onafhankelijker maken 
van grote partijen zoals de overheid, de energiereuzen of de banken, die 
ieder vooral hun eigen doelstellingen volgen. We kunnen het allemaal zélf,  
dankzij de hedendaagse technologie. 

Die denkwijze zie je terug bij de huidige initiatieven in Breda. Neem De 
Buurauto, waarbij bewoners een elektrische auto met elkaar delen.  
Milieubewust en voordelig. Dat kan de voorloper zijn van het vergezicht 
dat Veltenaar schetst: geen wagenpark meer, maar enkel continu rijdende 
auto’s die ons van deur tot deur brengen. 

Hoe past zo’n  
wijkplatform daarin? 

Om een aanspreekpunt voor innovatieve  
ideeën van bewoners zelf te faciliteren,  
bestaan er sinds 2016 wijkplatforms.  
Laagdrempelig en toegankelijk, zonder de 
hoge muren van het gemeentehuis.  
Inmiddels zijn er 17 platforms en meer dan  
70 initiatieven voorgedragen. Hoe het 
platform ingericht is, verschilt per wijk. Wel 
hebben ze eenzelfde doel: ondersteuning 
bij het realiseren van bewonersinitiatieven. 

Hoe is de tussenstand? 
Om daarachter te komen, voelt presentatrice Meike de Jong wethouder 
Patrick van Lunteren en een aantal vertegenwoordigers van wijkplatforms 
aan de tand.

Patrick vertelt: “Ik fiets regelmatig door de wijken en spreek bewoners aan. 
Iedereen is trots op z’n wijk. Het bruist, er is energie. En dat is belangrijk, 
want bewoners moeten die wijkplatforms zelf succesvol maken.” 

Ziel en zaligheid
En dat doen ze. Met ziel en zaligheid, zo blijkt. Yvonne Peeters van wijk-
platform Tuinzigt legt uit: “Mensen hoeven geen ellenlange procedures te 
doorlopen, maar dienen hun plan bij ons in. Wij kijken of het past.” 

Cambodjaans dansen in  
Haagse Beemden
Wim Schul van Haagse Beemden beaamt dat: 
“Of het past hangt van een paar dingen af. 
Dient het de toekomst en komt het de onder-
linge communicatie ten goede? We noemen 
al gauw het woord verbinding, maar het gaat 
om resultaat. Zo is bij ons de workshop Cam-
bodjaans Dansen nieuw in Haagse Beemden. 
Passend, gezien onze  
Cambodjaanse gemeenschap. 

Bewoners beoordelen of  het werkt
Ook Toine van Es van wijkplatform Bavel onderkent de diversiteit aan wij-
ken. “Bavel is een dorp. De lijnen zijn korter dan in Tuinzigt. Onze uitdaging 
ligt in het bekend maken van het platform en de andere werkwijze bij het 
indienen van je plannen. En of de wijkplatforms werken?  
Dat kunnen onze bewoners het beste beoordelen.” 

Zet de wijkteams stevig neer
Patrick gelooft heilig in de wijkplatforms. “Mijn advies is om de  
wijkplatforms stevig neer te zetten. Een eventueel volgend  
gemeentebestuur kan de platforms dan weer verder ondersteunen.”  

Wat voor bewoners-initiatieven  
zijn er zoal?    

In de talkshow interviewt Meike de Jong verschillende drijvende  
krachten achter de gerealiseerde activiteiten. 

Vergrijzing
Zo is er Riet Hamming van Buurtkracht: “Wij richten ons op het sociale 
netwerk van mensen. Buurtkracht brengt vraag en aanbod bij elkaar. Enorm 
belangrijk nu de vergrijzing zo hard gaat.” 

Anneke Meeren en Annie Brosens zitten live in de zaal, als voorbeeld van 
een succesvolle ‘match’. Annie: “Anneke heeft tijd voor me en helpt  
me boodschappen doen, dat lukt me niet alleen in een rolstoel.” 

Met modder gooien
Dan gaat de microfoon naar Suzanne de Riet van de Buurttuin:  
“De Buurttuin is bedoeld om elkaar te ontmoeten en mensen in de  
natuur bezig te laten zijn. Onlangs zetten we de tuinslang op de zandbak. 
Kinderen konden helemaal losgaan met modder. Weer eens wat anders dan 
de iPad.” 
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Festival Samen Buurten  
intens en vol inspiratie
Afgelopen zaterdag ontmoetten ruim 260 Bredanaars met een warm hart voor hun wijk of  dorp 
elkaar in het Chassé Theater. Daar vond het Festival Samen Buurten plaats.  
Met als centraal thema: Hoe staat het met de initiatiefkracht in onze wijken en dorpen,  
en welke rol spelen de wijkplatforms daarin?

Voor nieuwe updates volg ons op facebook

https://www.facebook.com/Samen-Buurten-724179627770316/


Afstandelijk
Edseline Gregorio (57) is vrijwilligster bij de Buurttuin: “Ik kom van Curaçao. 
Na een bezoek moet ik altijd wennen aan het afstandelijke in Breda.  
Op Curaçao groet je elkaar, hier kijken mensen elkaar nauwelijks aan.  
k sprak pas iemand in de supermarkt. Hij kocht een fles sherry.  
‘Ach ik moet toch wat’, verontschuldigde hij zich. Die heb ik  
uitgenodigd voor de Buurttuin. Ik denk dat de Buurttuin helpt om  
bij mensen een stukje eenzaamheid weg te nemen.”

Halal eten
Een ander initiatief is Stichting Buurtsalon, aan het Edisonplein. Wil de 
Ruiter: “De ideeën van de Buurtsalon komen rechtstreeks uit de  
maatschappij. Zo zijn we een belangrijk adres voor mensen die willen re-in-
tegreren. We geven onder andere computer- en taalles. En kom vooral op 
woensdag langs: dan wordt er halal gekookt!” 

Verboden woorden
Van een andere orde is de vereniging Markdal. Sjef Langeveld vertelt:  
“De kwaliteit van natuurgebied Markdal ging achteruit. Als vrijwilligers wil-
den we het zelf wel onderhouden. Eerlijkheidshalve, het kost veel geduld. 
Bijvoorbeeld door de taal van bestuurders en bewoners, die  
mijlenver uit elkaar ligt. We introduceerden zelfs een lijst van  
verboden woorden. Subsidie heet voortaan budget. En participatie  
noemen we medezeggenschap.”  

De lijst met initiatieven is vele malen langer. De rode draad is helder:  
de bewoners zélf zijn de personen die moeilijke termen als de  
‘doe democratie’ daadwerkelijk vormgeven.  

Een middag vol verwondering

Inspiratie & creativiteit
De middag kenmerkt zich door vele workshops, van inspiratie opdoen tot 
creatieve sessies. Wie benieuwd is naar het Cambodjaans dansen kan met 
de voetjes van de vloer. Of ga aan de slag als illustrator en ontwerp de 
ideale wijk.

Meedenktank
Ook zijn er de meedenktanks. Hoe zorg je ervoor dat jouw idee serieus 
genomen wordt? De gemeente Breda presenteert de eerste resultaten van 
de wijkplatforms. Bijna alle geïnterviewden (91%) vinden het een goed idee 
dat bewoners meedenken over initiatieven in de wijk. Bijna de helft is van 
mening dat de platforms de initiatieven ‘verder brengen’.  Daar valt nog 
winst te behalen.

Kritische noten
Bewoner Kees van Miert, actief bij Princehagengroen, maakt zich wel zor-
gen over het organisatiemodel. “Er is nu een dorpsraad, het buurtrecht en 
de wijkplatforms. Hoe zit het model exact in elkaar, ook qua politiek?” In 
het verlengde daarvan vragen vele bewoners om meer en betere  
communicatie. Van de gemeente naar de bewoners en vice versa. 

Zinvolle vragen en opmerkingen die de gemeente graag ter harte neemt. 
Net begonnen met de wijkplatforms zijn sommige vanzelfsprekendheden 
verdwenen en posities veranderd. Lerende wijs wordt het concept nu verder 
uitgebouwd.

Dien het collectief  belang
Samengevat is het duidelijk dat Breda de woorden van Ruud Veltenaar kan 
onderstrepen: Zet je eigen middelen in en dien het collectief belang, in 
plaats van het individuele. 

Die innovatieve kracht laat Breda overduidelijk zien, met al die nieuwe 
initiatieven zoals Een Held met Geld, Buurauto en Breda Breed.  
De gemeenteraad ziet de creativiteit en daadkracht van de Bredanaars  
en stimuleert hen extra via Buurtrechten. 

Klik hier voor een verslag van die dag over de meedenktank  
en buurtrechten.

“Jullie maken Breda!”
Na afloop van een enerverende dag kijkt Patrick van Lunteren als wethou-
der tevreden terug. “Ik ga vol inspiratie en ideeën naar huis. Maar uitein-
delijk telt maar een ding: niet de wethouders en het college, maar jullie als 
bewoners moeten het doen. Jullie maken Breda.”

https://onderzoek.breda.nl/Wijkplatforms/Wijkplatforms_BewonersInitiatieven.pdf
https://www.gripopgeldbreda.nl/ehmg/
http://www.buurauto.nl/
https://www.bredabreed.nl/
https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/kennis/buurtrechtenvoorstel-breda/
https://onderzoek.breda.nl/Wijkplatforms/Meedenktank.pdf

