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Agenda

• Voorstelrondje

• Oog voor de Buurt initiatief – toelichting

• Ervaringen buurtverbinders

• Nieuwe buurtverbinders/geïnteresseerden: Uitleg initiatief & toolkit

• Ervaren buurtverbinders: Brainstorm buurtverbinding

• Terugblik op de avond, rondvraag en afsluiting met drankje



Voorstelrondje

• Wie ben je? 

• Wat brengt je hier?

• Wat vind je prettig in jouw buurt?



Oog voor de Buurt

• Totstandkoming project

• Benaderen buurtverbinders

• Training LSA: ABCD methode

• Uitnodigingen, ophaalkaarten, teruggeefbrief, 

nieuwsbrief en bordjes



Mooie vervolgacties



Onthulling Bordjes



Ervaringen Buurtverbinders

• Dita van de Wegen en Elly Havermans (De Halderberg)

• Henriëtte Edwards (Hofpark)

• Frans Buijs (oude gedeelte Bovenstraaterf)

• Peter Wapstra (Tuin van Gerlagh)

• Joyce Hoogers (Slikstraat, Kapelstraat, Mommerstraat)

• Ronald Rensen (voorste stuk Bovendonksestraat)



Tijd om te splitsen! 

Nieuwe buurtverbinders -> Joyce

Ervaren buurtverbinders -> Debby



Toolkit (1)

Voor wie is deze toolkit? 

Voor (potentiële) buurtverbinders en geïnteresseerden in het Oog voor de 

buurt-initiatief

Wat is het doel van deze toolkit?

Een praktische handleiding bieden met het beschikbare materiaal voor het 

uitrollen van het Oog voor de buurt-initiatief



Toolkit (2)
Stappenplan

Wil je aan de slag met het Oog voor de buurt-initiatief in jouw buurt? Dan kun je de 

volgende stappen doorlopen:

1. Bepaal je buurt. Kies een buurt waar je mee verbonden bent, vaak de buurt waar je 

zelf ook woont. Qua grootte adviseren we tussen de 20 en 35 huizen. 

2. Bepaal wanneer je het initiatief wil nemen. Houd eventueel rekening met 

vakantietijd of vroege donkerte. De doorlooptijd van het initiatief is ongeveer 8 

weken.

3. Stel de Uitnodiging* op voor jouw buurt. Je kunt hiervoor het voorbeeld gebruiken 

en aanpassen zoals jij het wil verwoorden.



Toolkit (3)

Stappenplan (vervolg)

4. Stel de Ophaalkaart* op voor jouw buurt. Je kunt hiervoor het voorbeeld gebruiken

5. Het printen van de uitnodiging en ophaalkaart wordt verzorgd door Gemeente 

Halderberge indien gewenst.

6. Ga persoonlijk langs in de buurt voor het rondbrengen van de uitnodiging en 

ophaalkaart en toelichten van het initiatief. 

7. Haal na de afgesproken periode de ophaalkaarten op.

8. Verwerk alle verzamelde informatie op de ophaalkaart in een Teruggeefbrief* en leg 

directe verbindingen tussen buurtbewoners als die er zijn vanuit de ophaalkaarten.



Toolkit (4)

Stappenplan (vervolg)

9. Het printen van de teruggeefbrief wordt verzorgd door Gemeente Halderberge 
indien gewenst.

10. Breng de teruggeefbrieven rond in de buurt. Tip: doe dit bij alle 
buurtbewoners. Ook al hebben mensen niets ingeleverd, vaak zijn ze wel 
geïnteresseerd in de uitkomsten en kunnen er alsnog mooie verbindingen 
ontstaan.

11. Probeer de verbinding te (blijven) leggen tussen de buurtbewoners en nieuwe 
buurtbewoners aan te haken.



Toolkit (5)

Training & Tips

• Er is een training beschikbaar speciaal voor buurtverbinders. De onderwerpen zijn o.a.: 

• Waarmee creëer je een betrokken buurt?

• 5 beweegredenen van mensen om in actie te komen

• Tips om aan de slag te gaan, hoe ga je in gesprek?

• Aan de slag gaan, waar denk je aan?

Deze training zorgt ervoor dat je met plezier en vertrouwen het initiatief kunt uitrollen in 
jouw buurt. Samen kijken we wanneer en hoe we de training kunnen doorlopen. De training 
wordt verzorgd door een of twee buurtverbinders uit de werkgroep. 



Toolkit (6)

Beschikbare materialen

• Uitnodigingsbrief

• Ophaalkaart

• Teruggeefbrief

• Nieuwsbrief

• Trainingsmateriaal 



Toolkit (7)

Contactpersonen

Werkgroep Oog voor de buurt

• Ronald Rensen

• Joyce Hoogers

• Debby Santbergen



Toolkit (8)

Buurtverbinders:

• Ronald Rensen – De Boovjes (Bovendonksestraat)

• Frans Buijs – Bovenstraat-erf

• Peter Wapstra – Tuin van Gerlach

• Henriette Edwards - Hofpark

• Elly Havermans – de Halderberg

• Dita van der Wegen – de Halderberg

• Joyce Hoogers – Slikstraat – Kapelstraat - Mommerstraat



Toolkit (9)
Interessante bronnen:

• Samenstichting Hoeven: 
https://www.samenstichtinghoeven.nl/

• Toolkit Betrokken Buurten

• https://www.lsabewoners.nl/zorg/betrokken-buurten-tegen-eenzaamheid/

• Promotie project Oog voor de Buurt:

• https://www.internetbode.nl/regio/halderberge/319090/hoevense-buurtverbinders-gaan-voor-betere-
verbinding-door-persoon?fbclid=IwAR2pFedBwWhwE_ivbVaTVOXPN_6gQd8gxCJZqdOc2JhzY7TiLbx6FD-xB28

• Redactioneel stuk, interview met Joyce en Ronald:

• https://www.bndestem.nl/roosendaal/oog-voor-de-buurt-maakt-hoevense-gemeenschap-
hechter~ab759dcf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#:~:text=HOEVEN%20%2D%20Mensen%20ui
t%20de%20buurt,gaan%20vanaf%20september%20van%20start.

• Facebook pagina Samenstichting Hoeven: 

• https://www.facebook.com/SamenstichtingHoeven/

https://www.samenstichtinghoeven.nl/
https://www.lsabewoners.nl/zorg/betrokken-buurten-tegen-eenzaamheid/
https://www.internetbode.nl/regio/halderberge/319090/hoevense-buurtverbinders-gaan-voor-betere-verbinding-door-persoon?fbclid=IwAR2pFedBwWhwE_ivbVaTVOXPN_6gQd8gxCJZqdOc2JhzY7TiLbx6FD-xB28
https://www.bndestem.nl/roosendaal/oog-voor-de-buurt-maakt-hoevense-gemeenschap-hechter~ab759dcf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#:~:text=HOEVEN%20%2D%20Mensen%20uit%20de%20buurt,gaan%20vanaf%20september%20van%20start
https://www.facebook.com/SamenstichtingHoeven/


- Wie doet er mee?
- Zijn er nog nieuwe ideeën?
- Rondvraag
- Afsluiten met drankje

Terugblik op de avond



Bedankt voor jullie 
aanwezigheid en inbreng !


