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Woord vooraf
Omzien naar elkaar in de wijk

Een prettige en sociale leefomgeving, dat zoeken velen in een 
buurt of wijk. Waar inwoners niet anoniem langs elkaar heen 
leven, maar zich gekend en gezien weten en “een beetje op elkaar 
letten”. “Omzien naar elkaar”, noemt staatssecretaris Maarten van 
Ooijen dit in zijn hoofdlijnenbrief over de toekomst van de WMO1. 
Hij kondigt daarin een plan aan om gemeenten te ondersteunen 
om te komen tot een wijkplan rondom het omzien naar elkaar in 
de wijk.

Movisie heeft daar al een voorzet voor gedaan met het 
meerjarige programma Wij in de Wijk. Zo brachten we eerder 
drie casusbundels uit waarin we initiatieven beschreven gericht 
op het versterken van de sociale samenhang in wijken, buurten 
en dorpen. In een vierde en laatste casusbundel, Wij in de Wijk 
4, brengen we zes initiatieven in beeld. Daarmee komt het aantal 
door ons beschreven casussen in het project Wij in de Wijk op 29.

In een reflectiehoofdstuk van de slotbundel is de kennisoogst 
van het hele Wij in de Wijk-project samengevat. Het bevat rele-
vante bouwstenen voor actieve bewoners, gemeenten, en sociaal 
professionals om “het omzien naar elkaar” te versterken, maar 
ook de boodschap dat het cruciaal is te blijven investeren in 
gemeenschapsversterking. 

1 Kamerbrief hoofdlijnen toekomst Wmo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Het omzien naar elkaar op lagere schaalniveaus vraagt gerichte 
ondersteuning/facilitering en de juiste houding van betrokken 
instanties. Als daar sprake van is, blijkt er verbluffend veel mogelijk 
te zijn waar het gaat om contactlegging en verbinding. 

De zes casussen uit de slotbundel Wij in de Wijk 4 brengen we nu 
ook als losse hoofdstukken uit. Hiermee beantwoorden we aan de 
vraag die betrokkenen van enkele initiatieven ons hebben gesteld. 
Bovendien hopen we met een gerichte verspreiding in gemeente 
en regio waar ze worden uitgevoerd, extra aandacht te genereren 
voor deze waardevolle en leerzame initiatieven. Het voorliggende 
hoofdstuk beschrijft het Droomplein en de Buurttuin in het net-
werk Gebrookerbos in Heerlen-Noord.

Judith Jansen, projectleider Wij in de Wijk 
Radboud Engbersen, programmaleider Sociale Basis

https://www.movisie.nl/publicatie/volop-positieve-dynamiek-wijken-buurten-dorpen
https://www.movisie.nl/publicatie/volop-positieve-dynamiek-wijken-buurten-dorpen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/28/kamerbrief-over-hoofdlijnenbrief-toekomst-wmo


Het Droomplein en de Buurttuin in het netwerk 
Gebrookerbos
Nieuwe impulsen voor Heerlen-Noord Auteur: Radboud Engbersen



Heerlen-Noord

NIEUWE IMPULSEN VOOR HEERLEN-NOORD

HET INITIATIEF IN KORT BESTEK 

Deelnemers/ 
betrokkenen

• Het Droomplein en de Buurttuin zijn twee van de ruim zeventig initiatieven in het netwerk Gebrookerbos, een 
buitenruimte-project uitgevoerd in Heerlen-Noord waarin bewoners de hoofdrol hebben gespeeld. Het Droomplein 
staat in het buurtje De Wieër in het stadsdeel Heerlerheide, de Buurttuin in Vrieheide, ook een buurt deeluitmakend 
van Heerlerheide. 

• In dit gebied, bestaande uit de stadsdelen Heerlerheide, Hoensbroek en Zeswegen, wonen zo’n 56.000 mensen, 
meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van Heerlen. Zij hebben met hun initiatieven zo’n 400.000 vierkante 
meter aan lege ruimten opnieuw ingevuld.

• De sociaaleconomische achterstanden in het gebied zijn groot. Hoge werkloosheid, grote gezondheidsproblemen, 
maar er is ook maatschappelijk initiatief en solidariteit. Het realiseren van Droomplein in De Wieër en de Buurttuin in 
Vrieheide zijn daar exemplarische voorbeelden van.

Context  
van het  
initiatief

• Door bevolkingskrimp, vergrijzing en eerder het sluiten van de mijnen zijn er open ruimtes in het landschap van 
Heerlen-Noord ontstaan. De uitdaging was om de open plekken die er "verloren" bijlagen in te vullen en zo nieuwe 
impulsen te geven aan de sociaal-ruimtelijke en sociaaleconomische vitaliteit van de stadsdelen die samen Heerlen-
Noord uitmaken.



Jos Reinders haalt me met de auto op bij station Heerlen. Het is vlak voor Pasen. Ruim een maand eerder heeft hij me 
laten kennismaken met de vele buitenruimten-projecten die in Heerlen-Noord zijn gerealiseerd met bewoners aan het 
roer. Vandaag gaan we langs bij de initiatiefnemers van de Buurttuin en het Droomplein, respectievelijk kunstenares Kim 
Hooiveld en gepensioneerde "buurtactivist" Martin van der Heyden. Later zal Jos me ook bij Kelly Damoisesaux 
introduceren die vanuit de gemeente het Gebrookerbos-project coördineerde én bij Ron Meyer. De voormalig 
vakbondsman en oud-SP-voorzitter - opgegroeid en nog steeds wonend in Heerlen-Noord - is onlangs 
programmadirecteur geworden van de Alliantie Heerlen-Noord. Eén van de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden in 
Nederland. De Alliantie staat voor de opgave de achterstanden in Heerlen-Noord structureel aan te pakken. 

De uitdaging

Van weiland naar wij-land
De projectnaam Gebrookerboos voert terug op streekdialect, maar 
verwijst ook naar het gebroken landschap dat ontstaan is na het 
sluiten van de mijnen in de jaren zestig en de recente bevolkings-
krimp. De ontvolking heeft geleid tot de sloop van menig woon-
complex, steeds een litteken achterlatend in het wijklandschap. 
Hoe voorkom je dat dit gebied met zijn "gaten" sociaaleconomisch 
wegzakt? Hoe maak je van een weiland dat van niemand is een 
wij-land waar bewoners zich eigenaar van voelen?, zoals dat tref-
fend is getypeerd in een publicatie van Neimed, het in Heerlen 
gevestigde sociaaleconomische kennisinstituut voor de provincie 
Limburg. De uitdaging van het project Gebrookerbos was twee- 
ledig, zowel een "gebroken" gebied herontwikkelen, als deze ge-
biedsontwikkeling organiseren met bewoners aan het roer. Daarom 
kende het project een aantal principiële uitgangspunten. De be-
langrijkste waren dat burgers eigenaar en agendavoerder zijn van 
hun plannen, zo ook eigenaar van de randvoorwaarden (denk aan 
de te besteden budgetten) én dat het gemeentelijke systeem be-
hulpzaam en dienstbaar is aan de te realiseren burgerinitiatieven. 
De gemeente had in eerste instantie nog een aantal thematische 
kaders bedacht waarbinnen de initiatieven zouden moeten passen, 

zoals "stadslandbouw", "recreatie" en "natuurlijke ontmoeting", 
maar die zijn losgelaten om zo min mogelijk sturing van bovenaf 
te geven. Het leverde uiteindelijk meer dan zeventig ingediende 
ideeën van bewoners op, waarvan de helft door bewoners is 
gerealiseerd, zoals de Buurttuin en het Droomplein. Voor Kim 
Hooiveld bestond de uitdaging eruit om een verwaarloosde 
volkstuin tot ontmoetingsplek te transformeren - in een buurt 
waar veel bewoners met een beperking wonen, beperkt zijn in 
hun mobiliteit en van een uitkering moeten leven. Voor Martin 
van der Heyden was de uitdaging te voorkomen dat in zijn buurtje 
een strook gras zou komen na de sloop van woningen. Ook in zijn 
buurtje heeft het merendeel van de bewoners een krappe beurs. 
Het Droomplein is er gekomen, of preciezer een Droomplein én 
een Doeplein. Op het Droomplein kunnen ouderen verpozen, 
het naastliggende Doeplein is voor spelende kinderen ingericht. 
De Buurttuin van Kim Hooiveld is nog in beweging. Er staat een 
prachtige kas, een schuur, een podium en een buitenoven. Alle 
volkstuintjes zijn verhuurd, maar er wordt nog hard gewerkt 
aan verdere vervolmaking. Voor beide projecten lijkt de eerste 
uitdaging te zijn gerealiseerd: een verwaarloosde plek heeft een 
nieuwe invulling gekregen. Tegelijkertijd maken de twee plekken 
duidelijk dat een eerste uitdaging altijd gevolgd wordt door een 
tweede en derde uitdaging en zo verder. Want het Droomplein 



heeft uiteindelijk zijn watertap en kunstobject gekregen, en Kim 
ijvert in het geval van haar Buurttuin voor structurele activiteiten 
voor mensen die op zoek zijn naar dagbesteding, en voor een 
"energiekunstwerk" die de tuin met stroom kan voeden. Laat 
Kim aan het woord en je merkt dat er nog tal van uitdagingen op 
realisering wachten. Zo ook de uitdaging om nieuwe initiatieven 
met en vanuit buurtbewoners op te pakken.

Het initiatief

Gebrookerbos, het Droomplein en de Buurttuin 
De twee initiatieven zijn onderdeel van het netwerk Gebrookerbos. 
Gebrookerbos als project is formeel afgesloten in 2021. Gebroo-
kerbos was zowel de verzamelnaam van alle burgerinitiatieven 
gericht op een duurzame invulling van de open ruimtes als een 
werkwijze voor bottom-up-gebiedsontwikkeling. De methodiek 
Gebrookerbos kende een aantal belangrijke componenten. Een 
sleutelrol vervulde de "brooker". De naam is een woordgrapje, 
gekozen omdat hij aansloot bij de naam Gebrookerbos. Maar 
"brooker" betekent in het Engels ook "makelaar" of "bemid-
delaar". Opbouwwerker Jos Reinders was de brooker. Hij onder-
steunde de initiatieven. Zette zijn netwerk in, dacht mee bij de 
plannen, financiering ("hoe aan geld te komen?"), begrotingen, 
bracht burgerinitiatieven met elkaar in contact, organiseerde the-
mabijeenkomsten en workshops voor kennisuitwisseling. Iedereen 
die ik spreek wijst op de onmisbare rol die hij in deze functie heeft 
gespeeld. Opereerde de brooker buiten de gemeente, binnen de 
gemeente waren accountmanagers actief om bewoners te onder-
steunen bij praktische bureaucratische zaken, zoals bestemmings-
plannen, vergunningen, contracten en de inrichting van terreinen. 
Kelly Damoiseaux: “De systeemwereld is voor de burger nauwelijks 
te begrijpen.” 

En derde onderdeel van de methodiek Gebrookerbos was het 
organiseren van betrokkenheid. "Engagementmarketing" heet 
dat in Heerlen-Noord. De kern van engagementmarketing is het 
overbrengen én vasthouden van het "vonkje". Het draait – legt Jos 
me uit – om elkaar inspireren, samenwerkingsverbanden verduur-
zamen en verbindingen leggen. Tussen de vele buurtinitiatieven, 
maar ook tussen buurtinitiatieven en instanties als de gemeente, 
ondernemers, woningcorporaties, cultuur- en kennisinstellingen 
(Glaspaleis Schunck, Neimed, Open Universiteit Maastricht, Ho-
geschool Zuyd, Alcander). Er kwam een Gebrookerbos Academie 
waarbinnen workshops over zaken als subsidie- en fondsenwerving 
zijn georganiseerd voor initiatiefnemers. Jaarlijks was er een Confe-
rentie Burgerinitiatieven. Studenten van Zuyd Hogeschool hebben 
na één van de eerste conferenties initiatiefnemers geholpen bij 
het vinden van oplossingen voor hun knelpunten en wensen. En 
heel belangrijk: er kwam een Gebrookerbosfonds. Initiatiefnemers 
konden terecht voor kleine noodzakelijke bedragen: geld om zaken 
op te starten, voor onvoorziene kosten of een extra investering. 
Het fonds kwam er met steun van o.a. de gemeente Heerlen en de 
Provincie Limburg.

Ofwel: er waren op verschillende niveaus veel hulptroepen 
gemobiliseerd, maar het waren de bewoners die het vooral zelf 
hebben moeten doen. Hoe hebben Kim Hooiveld en Martin van 
der Heyden dat toch gedaan? Kim (39 jaar) is een energieke 
kunstenaar, altijd in beweging, Martin van der Heyden een 
onverstoorbare zeventiger. Martin van der Heyden bezoeken we 
vandaag als eerste. Hij woont pal aan het Droomplein in een 
hoekwoning, waar hij aan de zijkant buiten een overkapping 
heeft gemaakt. Daar zitten we. Jos heeft vlaai meegenomen. 
Ik leer Martin kennen als Limburger in hart en nieren. Hij komt 
uit een mijnwerkersgezin ("We leerden thuis dat je naar elkaar 
moest omkijken"), werkte in Limburgse, Duitse en Zuid-Afrikaanse 
mijnen, keerde terug naar Heerlen, en nam als bewoner het 



voortouw bij het verbeteren van de leefbaarheid in zijn toenmalige 
wijk (Vrieheide). In diezelfde periode stond aan de basis van het 
LSA, een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele 
land die zich inzetten voor hun buurt. Hij is daardoor vertrouwd 
- wordt me duidelijk - met de nukken van wethouders, politici, 
woningcorporaties, opbouwwerkers en ministers. Stap voor stap 
heeft hij met buurtbewoners het Droomplein gerealiseerd. Hij 
kwam in actie toen woningcorporatie Weller besloot een aantal 
flats te slopen en het vrijgekomen terrein met gras wilde inzaaien. 
Hij is vervolgens met twee buurtbewoners (“Monique en Rosita”) 
met enquêteformulieren langs de huizen gegaan om te vragen wat 
buurtbewoners wilden. Er kwam een Stichting, er kwam subsidie, 
fondsen werden aangeschreven, de pleinen werden ingericht. 
Het lijkt simpel, maar dat was het niet. Over het krijgen van een 
watertap als burgerinitiatief is een boek te vullen. Het plein kreeg 
ook een kunstwerk: "Steengang Glück Auf". Glück Auf is de 
traditionele mijnwerkersgroet voor behouden terugkeer. Veel van 
de huidige buurtbewoners in De Wieër hadden familie die in de 
mijnen werkzaam waren. Identiteit verbindt, maakt Martin me 
duidelijk. Hij geeft me een notitie van zijn hand: "bedelend langs 
de fondsen met de tegenstrijdige voorwaarden". Hij legt daarin 
uit hoeveel een burgerinitiatief van betrokkenen vraagt. In geld, 
tijd, geduld, uithoudingsvermogen. Er is bijna altijd de eis van 
een rechtspersoon te zijn. Dat kost geld (en alle kleine bedragen 
zijn voor bewoners grote bedragen), er moet een bankrekening 
komen, fondsen hebben regels en voorwaarden, wat de één 
financiert, financiert de ander niet, en ga zo maar door. Ofwel hulp 
in de gedaante van een brooker en accountmanagers is meer dan 
welkom. Maar Pasen staat voor de deur en Martin vertelt welke 
activiteiten op het pleintje gepland zijn, want het organiseren 
van activiteiten gaat ook gewoon door. Hijzelf gaat in zijn fanfare 
spelen.

De Buurttuin is een jonger bewonersinitiatief, begin 2020 
ontstaan. Het is het voormalig volkstuincomplex in het buurtje 
Versiliënbosch van Vrieheide – onderdeel van Heelerheide. Kim 
Hooiveld woont in de wijk “driehoog achter op een flatje“ en 
ontdekte op zoek naar buitenruimte de groene verwaarloosde 
plek. Kim is een flamboyante verschijning met brede cowboyhoed. 
De eerste keer dat ik haar ontmoette was er bij haar de lichte 
teleurstelling dat ze niet gekozen was in de raad namens de 
Ouderen Partij Heerlen. Haar verkiezingsposter hing in de 
Buurttuin. Kim zag direct de potentie van het volkstuincomplex, 
overtuigde de gemeente van haar idee om er een Buurttuin van 
te maken en had al snel de sleutel van het complex in handen. 
We praten naast de plantenkas die Kim heeft opgespoord via 
internet. Opnieuw is er de vlaai van Jos. Haar partner en muzikant 
Domi Hendriks is aangeschoven. Samen geven ze vorm aan het 
initiatief. (“We zijn Bonnie en Clyde”). Ze vertellen over de wijk, 
waar veel armoede is en veel “ingeplaatste groepen“ wonen - 
groepen die met voorrang door de corporatie een woning hebben 
gekregen, vanwege een beperking of omdat ze statushouder zijn. 
De Buurttuin wil jong en oud een plek geven. Kim vertelt over de 
educatieve activiteiten die ze met het Glaspaleis - het iconische 
culturele centrum Schunck van Heerlen - heeft opgezet. In het 
Glaspaleis krijgen schoolkinderen les over de natuur, in de kas 
van de Buurttuin kunnen ze hun eigen plantjes kweken. Kim en 
Domi proberen met kleinschalige culturele activiteiten en groene 
educatieve workshops verschillende groepen buurtbewoners 
te bereiken en met elkaar te verbinden. Dat lukt, merken ze in 
toenemende mate. Kim vertelt ontroerd hoe ze zomer 2021 
geweldig zijn geholpen door de christelijke hulporganisatie World 
Servants. Normaal reist deze organisatie met jonge vrijwilligers af 
naar een ontwikkelingsland, maar vanwege corona werd  
het Heerlen. 



Twee weken lang hebben tientallen jongeren op het complex 
gekampeerd en een enorme impuls gegeven aan het opknappen 
van de Buurttuin. Ik leer opnieuw dat burgerinitiatieven gebaat 
zijn met hulptroepen. Ze maakt zich zorgen over de continuïteit 
van het initiatief. Kim en haar partner zijn de drijvende krachten, 
maar zitten beide in een uitkeringssituatie. De gemeente geeft ze 
vooralsnog de ruimte om deze activiteiten te ontplooien, maar hoe 
zal het in de toekomst zijn? 

De balans

Versnellingskamer
Het project Gebrookerbos is gemonitord en geëvalueerd door 
Neimed. Er is een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) 
gemaakt van het project en de manier van werken is geëvalueerd. 
De MKBA concludeert dat als je álle 72 ingediende plannen in de 
analyse meeneemt de opbrengsten in geld de investeringen over-
stijgen. De MKBA wijst op meer positieve resultaten: de ervaren 
verbetering door bewoners van hun directe leefomgeving, de ken-
nis die ze hebben opgedaan, de ontstane netwerken, de verbe-
terde relatie en samenwerking tussen ambtenaren en burgers, en 
de wijze waarop Gebrookerbos als versnellingskamer voor heel veel 
initiatieven heeft gefungeerd. Martin van der Heyden (Droomplein) 
en Kim Hooiveld (Buurttuin) zullen deze conclusies onderschrijven. 
Hun buurten zijn mooier geworden. Ze hebben vrijwilligers weten 
te binden. Maar ze hebben ook duidelijk gemaakt dat buurt- 
initiatieven gecompliceerde hindernisbanen zijn waar voortdurend 
nieuwe kleine obstakels opdoemen, vaak opgeworpen door  
"instanties". Ofwel: het blijft essentieel ook in de toekomst in 
Heerlen-Noord de "brooker-functie" en "de accountmanager- 
functie" - welke naam je er ook aan mag geven - te blijven invul-
len, ook al is Gebrookerbos als project afgelopen.

Jos Reinders heeft de methodiek geëvalueerd en de werkzame 
elementen benoemd die zijns inziens de kern van de methode 
Gebrookerbos vormen (zie kader). Twee lichten we eruit, omdat 
Jos er in de gesprekken in de auto vaak op terugkwam. De eerste 
is investeren in “eigenaarschap“. Beschouw en behandel buurt-
bewoners als “de eigenaren“ van hun terrein, ook al zijn ze dat 
formeel niet. Respecteer ook het eigenaarschap van hun ideeën. 
Zeg niet te snel dat iets niet kan: als ze onuitvoerbaar zijn, komen 
ze daar zelf wel achter. Burgerinzet is met vallen en opstaan leren. 
Ga het niet voor ze invullen, maar help ze desgevraagd met een 
alternatief plan B, want er is altijd een moment - zo is zijn ervaring 
- dat initiatiefnemers om ondersteuning vragen hoeveel ze ook van 
vergeten groentes, gras zaaien, fruitbomen planten of het maken 
van natuurlijke spelmaterialen afweten. Het zullen vooral vragen 
zijn in de sfeer van stichtingen oprichten, verzekeringen afsluiten, 
crowdfunding en subsidies aanvragen. Help ze vervolgens - dat is 
zijn tweede principe - egoloos. Maak écht contact, ga er niet voor 
staan en luister oordeel-loos naar de bewoners. Zij zijn de expert 
zijn van hun eigen straat of leefomgeving. Koppel hun ervarings-
kennis aan de eigen professionele kennis. Zo kom je tot oplossin-
gen die op de langetermijn bestendig zijn. 

Kelly Damoiseaux benadrukte dat geld nooit het probleem is, maar 
juist de genoemde aspecten die Jos Reinders in tien punten heeft 
geformuleerd. Voorts benadrukte ze het belang van vertrouwen 
geven aan bewoners. De gemeente had de initiatiefnemers de 
keuze gelaten hoe ze het bedrag - gekregen uit het Gebrooker-
fonds - wilden verantwoorden, bijvoorbeeld met een filmpje. In het 
verleden is er veel bureaucratisch wantrouwen gaan zitten in het 
burgers laten verantwoorden van subsidies - het project Gebroo-
kerbos leerde dat dit niet altijd nodig is. Voor kleine bedragen zijn 
indrukwekkende prestaties verricht.



Te lang is er naar zijn mening te geringschattend over gemeen-
schappen en gemeenschapszin gesproken, maar het moet wél 
georganiseerd worden, zeker voor de groep mensen die de weg 
niet weten te vinden naar bewonersorganisaties of andere vormen 
van maatschappelijk initiatief. Uit het hoofd lepelt hij een definitie 
van Marshall Ganz op: “Organizing is het nemen van de verant-
woordelijkheid om mensen in staat te stellen gezamenlijke doelen 
te bereiken.” Het organiseren daarvan, legt hij uit, is vooral ook 
weten aan te sluiten bij het aanwezige informele leiderschap. Tot 
slot beaamt hij - ik vertelde hem over het kunstwerk Steengang 
Glück Auf op het Droomplein - dat inzetten op identiteit inderdaad 
mensen bij elkaar brengt. Hijzelf heeft nooit een levende mijn 
gekend, terwijl zijn ouderlijk huis op tweehonderd meter van de 
laatste mijnschacht stond. Groef je in Zeswegen een halve me-
ter in de grond dan stuitte je op steenkolengruis. Alles was daar 
geschiedenis en daar werd toen nooit over verteld. Nu wordt die 
symbolentaal van de mijnen wél benut. Hij is een groot Roda JC-
fan. Jonge supporters tatoeëren nu het mijnwerkerssymbool van 
de twee gekruiste hamers in hun nek en op armen en benen. In 
het spreekwoordelijk telefoonboek van Heerlen, zegt hij, tref je Ita-
liaanse, Poolse, Duitse, Marokkaanse, Friese et cetera namen aan. 
Van heinde en verre kwamen ze om in de mijnen te werken. Hun 
nazaten dragen nu gekruiste hamers, die identificatie heeft weinig 
met de mijnen te maken, maar wél met gemeenschap, kameraad-
schap en verbinding. 

Het zijn drie zaken die Meyer mij voorhoudt waar het gaat om 
het versterken van gemeenschappen. Ten eerste het belang van 
organisatie, juist om mensen te bereiken die zichzelf niet weten te 
organiseren, ten tweede het belang van informele leiders, en ten 
derde de inzet op identiteit om mensen te enthousiasmeren en 
samen te brengen. In het project Gebrookerbos hebben alle drie 
elementen een plek gekregen. Er was veel aandacht voor linking 
door de aanwezigheid van de brooker en de accountmanagers 

Werkzame bestanddelen van de methode 
Gebrookerbos 
1. Laat het eigenaarschap bij burgers en initiatiefnemers 
2. Egoloos denken en handelen als uitgangspunt 
3.  De brooker Gebrookerbos en het belang van een 

procesmatige aanpak 
4. Accountmanagement als essentiële schakel 
5. Gebrookerbosfonds en ondersteuning financiën 
6. Zorgdragen voor kennisdeling bij burgerinitiatieven 
7.  Engagementmarketing voor inspiratie en zichtbaarheid 

van burgerinitiatieven 
8. Voortdurend investeren in netwerkontwikkeling 
9.  Onderzoek en evaluatie ter reflectie en bewaken 

doelstellingen 
10.  Verkleinen van de afstand tussen burgers en overheid: 

een continu proces 

Bron: Reinders (2019)

Reflectie

Twee gekruiste hamers
In deze reflectie maak ik gebruik van het gesprek dat ik met Ron 
Meyer had na het Droomplein en de Buurttuin te hebben bezocht. 
Ron Meyer is opgegroeid in Heerlen-Noord en woont er nog 
steeds. Zijn boek De onmisbaren (2021) is onder andere opge-
dragen aan “iedereen achter het spoor”, waarin hij wijst op de 
enorme gezondheidsverschillen tussen de wijken voor en achter 
het spoor. Ron Meyer herkent zich in de observatie dat samenle-
vingsopbouw (community organization) terug is van weggeweest. 



van de gemeente, op deze manier kreeg de organisatie body en 
doorzettingsmacht. Ook werd de inbreng van informele leiders 
gewaardeerd en aangemoedigd, zie de rol die Kim Hooiveld en 
Martin van der Heyden hebben kunnen vervullen, zo ook werd de 
rol van identiteit waar mogelijk gestimuleerd. Tot slot een laatste 
conclusie, die zowel Kelly Damoiseaux als Jos Reinders, benadruk-
ten: tastbare kleinschalige buurtactiviteiten dichtbij huis verbinden 
buurtbewoners, ongeacht hun leeftijd, levensstijl of migratieachter-
grond en leefstijl. 
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