
Leren door Doen: de projecten 

 

Titel Herkomst Inhoudelijk vraagstuk Resultaat Stand van zaken 

Lopende Projecten 

Vissersbocht Nyenrode Hoe kunnen bewoners en gemeente 

samenwerken om continuïteit van 

een initiatief te waarborgen? 

Concreet: De Vissersbocht is een prettige plek met zitmogelijkheid, aanlegsteigertje 

en kiosk 

 

Abstract: We leren enthousiasme brengen en delen en tegenstrijdige belangen te 

verenigen 

Het initiatief is inmiddels op weg en de aanpassingen 

kunnen worden gerealiseerd.  

 

De ambtelijke groep zoekt naar nieuwe casus 

Sociaal Wijkteams Nyenrode Hoe gaan we om met 

tegenstrijdigheden tussen systeem- 

en leefwereld? 

Concreet: Mensen met een hulpvraag worden direct en op de juiste manier 

geholpen 

 

Abstract: We weten de regelreflex van de systeemwereld te verenigen met de 

realiteit van de leefwereld 

Trekker van het initiatief heeft andere functie. Het project 

wordt overgedragen. Focus ligt in deze casus voornamelijk 

bij de binnenwereld. 

Netten & Mazen in de 

Structuurvisie Openbare 

Ruimte 

Nyenrode Oud: welke ruimte geven we 

bewoners om zelf de OR in te 

richten? 

 

Nieuw: hoe kunnen we samen met 

buurtbewoners activiteiten en 

projecten prioriteren middels een 

wijkagenda? 

Concreet: Bewoners van de Scheepmakersdijk kunnen hun eigen Wijkvisie 2030 

realiseren 

 

Abstract: We leren hoe we duidelijke afspraken met bewoners maken over het 

inrichten van de wijk: wat doen wij, wat willen zij? 

Oud: Het abstractieniveau van de Structuurvisie Openbare 
Ruimte en daarbinnen de mazen, bleek niet voldoende 
aanknopingspunt te zijn voor constructieve samenwerking 
tussen gemeente en buurt.  
 
Nieuw: Door de vraag in de vorm van een buurtagenda 
voor zowel gemeente als buurt te concretiseren, vinden 
buurt en gemeente elkaar beter en sluit de vraag aan op 
zowel behoefte van de wijk als wensen en beleid van 
gemeente.  

Zorg in het 

Garenkokerskwartier 

Nyenrode Moet de gemeente een rol spelen in 

de zelforganisatie van bewoners 

(coöperaties) en zo ja, welke? 

Concreet: Energiecoöperatie Garenkokerskwartier breidt uit naar zorg en bedient de 

wijk in haar zorgvragen. 

 

Abstract: We leren of (en zo ja, hoeveel) gemeentelijke inmenging bij het opzetten 

van bewonersverbanden gewenst is. 

De initiatiefnemers hebben op dit moment geen concrete 

hulpvraag aan de gemeente: het loopt! De gemeente heeft 

een stap terug gedaan. 

 

Wel is de ambtelijke groep geïnteresseerd in de stand van 

zaken omtrent het initiatief en zij zal contact met de 

initiatiefnemers opnemen om te vragen hoe het gaat. 

Duurzame Zelfbouw Nyenrode Wat is er nodig om zelfbouw te 

faciliteren in Haarlem? 

Concreet: Er worden criteria opgesteld en locaties gevonden om zelfbouw te 

realiseren. 

 

Abstract: We leren wanneer en waar we regels en criteria moeten hanteren of juist 

moeten versoepelen om bewoners te faciliteren. 

Initiatiefnemers zoeken nog heel erg naar hun 

profiel/identiteit (van droom naar concretisering). Hierbij 

wordt niet een actieve rol van de gemeente gevraagd. Wel 

worden de ambtenaren als gesprekspartner serieus 

genomen. 

 

Jongerenlocatie 

Meerwijk 

Nyenrode Hoe gaan we om met initiatieven die 

niet direct passen in bestaande 

kaders & regels? 

Concreet: De jongeren in Meerwijk hebben een plek waar ze kunnen ‘hangen’ 

zonder overlast te veroorzaken. 

 

Abstract: We leren wanneer en waar we regels en criteria moeten hanteren of juist 

moeten versoepelen om bewoners te faciliteren. 

Er is, n.a.v. bezwaar uit de buurt, een quickscan uitgevoerd 

voor natuurwaarden. De conclusie was dat de container 

geen schade oplevert. Deze conclusie is naar de 

bezwaarmakers gestuurd. 

Het Grote Geld in de Wijk Stedelijke Vernieuwing Hoe kunnen we wijken verbeteren 

door bestaande geldstromen 

Concreet: In Schalkwijk wordt met dezelfde hoeveelheid geld in de wijk een groter 

maatschappelijk resultaat behaald. 

Iedere woensdag ochtend komen de betrokkenen bij 

elkaar in Belcanto. Gezocht wordt naar een manier om de 



   

efficiënter in te zetten?  

Abstract: We leren hoe we anders naar geldstromen binnen wijken (of op grotere 

schaal) kunnen kijken en hoe wij deze optimaal in kunnen zetten. 

samenwerking met de gemeente aan te gaan 

De Dakkas Stedelijke Vernieuwing Hoe kunnen wij ondersteunen in het 

professionaliseren van initiatieven en 

in hoeverre zijn wij bereid daarin te 

ondersteunen, ook als dit wellicht 

(financiële) risico’s met zich 

meebrengt? 

Concreet: Op het dak van parkeergarage De Kamp is een horecagelegenheid 

gerealiseerd waar cultuur, natuur, eten en drinken samenkomen. 

 

Abstract: We weten duidelijke afwegingen te maken over het begeleiden van 

initiatieven op de weg naar professionalisering, met name op het gebied van 

startfinanciering. 

Na een lang (en soms moeizaam) proces van afstemming 

heeft het college besloten de grond op De Kamp ter 

verhuur aan te bieden. Binnenkort kunnen de eerste 

stappen in de realisatie van de Dakkas gezet worden. 


