
  + participatie
  + sociale cohesie
  + buurteconomie

Voor elke buurt een
digitaal dorpsplein
WEB - portal - APP

BUURbook is een digitaal dorpsplein. 
Elke wijk of dorp krijgt zijn eigen online 
platform. Hierop kunnen bewoners, 
ondernemers, ambtenaren en pro-
fessionals informatie delen en online 
samenwerken. Van discussie over een 
parkeeroplossing tot straatfeestje of de 
yogacursus om de hoek.

BUURbook versterkt participatie én so-
ciale cohesie tegelijk. BUURbook is een 
buurtgids, sociale kaart, buurtagenda 
en sociale media inéén. Een portal voor 
alles in de buurt. Via onze app blijf je 
makkelijk en automatisch op de hoogte. 
Zo wordt participatie een succes.



Bewoners willen meer invloed. Gemeentes krijgen meer taken. Het is daarom tijd voor een 
nieuwe vorm van communicatie met bewoners. BUURbook biedt een digitaal dorpsplein 
voor elke buurt. Zo komt lokale democratie tot leven. Samenwerken wordt leuk!

BUURbook verbindt bewoners en de gemeente. Online doen ook bewoners mee die geen 
tijd hebben en zo leren bewoners elkaar op BUURbook kennen. Bekend maakt bemind.Zo 
verbetert BUURbook de sociale cohesie. Dat versterkt ook de buurteconomie.

Online samenwerking met bewoners zorgt voor meer begrip, een betere sociale cohesie en een betere buurt

•	elke wijk of dorp zijn een eigen ‘e-dentiteit’
•	gratis te bezoeken, ook zonder account
•	overzicht: alles over de buurt op één plek
•	buurtgids, buurtagenda, buurtarchief
•	smoelenboek en BUURchat
•	kansen om de hoek worden zichtbaar
•	communitybeheer en -assistentie
•	in te stellen buuralerts en -bereik
•	portal voor lokaal nieuws en deeleconomie
•	AVG-proof; privacy gegarandeerd

BUURbook is een digitale buurtgids, buurtagenda, nieuwsbron en plek om met de ge-
meente samen te werken aan dat parkeerprobleem of die nieuwe speeltuin; maar ook 
om die	oude	kinderfiets	weg	te	geven,	samen	je	straatfeest	te	organiseren	of	hulp	aan	te	
bieden. Online participatie versterkt contacten tussen bewoners en de buurteconomie.

 Wat levert dat op voor bewoners?



•	participatie online versterkt de sociale cohesie
•	per dorp of wijk én overzicht over de gemeente
•	grenzenloos, schaalbaar en uitbreidbaar
•	werk samen met bewoners aan de omgevingsvisie
•	maak gebruik van de kennis van bewoners
•	portal voor lokale sites en deeleconomie
•	blijf automatisch op de hoogte van wat er speelt
•	geschikt voor publicatie van open data als weg- 

werkzaamheden, omgevingsvergunningen, etc.

BUURbook slaat de brug tussen bewoners en de gemeente en maakt participatie tot een 
succes; door begeleiding van de communicatie, modereren van discussies met bewoners, 
procesvoering én ons digitale dorpsplein. Van bewonersavond tot e-participatie en trainin-
gen overheidsparticipatie voor uw medewerkers. Samenwerken met bewoners wordt leuk!

•	commitment bewoners & gemeente
•	 inrichting digitaal dorpsplein per buurt
•	koppeling met wijkwebsites en sociale media
•	 trainingen en workshops
•	van bewonersavond tot e-participatie
•	begeleiding van de communicatie
•	gratis toegang, AVG-proof en reclamevrij

We regelen het samen:

bel 06-42433118 of mail info@BUURbook.nl
voor meer info of een vrijblijvende presentatie

Actief in 55 buurten 
en 23 gemeenten.
16 in voorbereiding.


