BUURbook
geeft
+ participatie
bewoners
+ socialemeer
cohesie
invloed
op hun buurt
+ buurteconomie

‘Samenwerken met
de gemeente wordt
efficiënt en leuk!’

BUURbook helpt bewoners effectief
onderling samen te werken. Zo
bent u doorlopend een volwaardige
gesprekspartner voor de gemeente.
Met ons ‘digitale dorpsplein’ kunnen
alle bewoners meepraten en meekijken.
Bewonersavonden worden hierdoor
veel beter bezocht, zo blijkt.
BUURbook helpt u met een
communicatieplan om snel veel
bewoners aan te haken. Zo wordt uw
buurt een volwaardige gesprekspartner
voor de gemeente. Uw gemeente is
verplicht om in het kader van de nieuwe
omgevingswet uw buurt te betrekken bij
besluitvorming. Zorg dat u er klaar voor
bent!

Als bewoners wilt u meer invloed op uw buurt. De nieuwe omgevingswet betekent dat gemeenten meer zullen moeten samenwerken met bewoners. BUURbook maakt draagvlak
in de buurt zichtbaar en brengt de dialoog met de gemeente op gang.
BUURbook zorgt voor samenwerking online én offline. Meer online contact tussen
bewoners en de gemeente en een grotere opkomst bij bewonersavonden. Zo leert u uw
medebewoners beter kennen, leert u van elkaar en komt u makkelijker tot besluitvorming.

U heeft de ideeën. In dialoog met de gemeente worden deze verder uitgewerkt en u leert elkaar nóg beter kennen
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elke wijk zijn een eigen ‘e-dentiteit’
gratis toegankelijk, open of besloten
overzicht: alle informatie op één plek
buurten binnen een wijk onderling gekoppeld
buurtgids, buurtagenda, smoelenboek, buurchat
werk samen aan de omgevingsvisie
communitybuilding en -assistentie
blijf automatisch op de hoogte van wat er speelt
koppeling aan nieuwsbronnen en open data
AVG-proof; privacy gegarandeerd

Wat levert dat op ?

Ons digitale dorpsplein en onze profesionele begeleiding maakt de samenwerking met
de gemeente aan dat parkeerprobleem of dat nieuwe afvalbeleid transparant: lokale
democratie komt tot leven. De gemeente zoekt u vaker op om samen te werken aan
plannen voor uw buurt. BUURbook versterkt het buurtnetwerk en de lokale economie.

Voorbeeld: herinrichting openbare
ruimte Landsmeer

In de wijk Havenzathe (650 huishoudens) in Landsmeer moeten het riool en de openbare ruimte worden
vernieuwd. BUURbook helpt begeleidt de planvorming tussen bewoners en de gemeente. Voor de
gemeente is dit een pilot in het kader van de nieuwe omgevingswet. De co-creatie start online. Na
een maand bezoeken zo’n 200 bewoners de startbijeenkomst. Na enkele maanden is ruim 50% van de
huishoudens online aangehaakt en hebben nog eens 150 bewoners actief meegewerkt.

De herinrichting van de openbare ruimte is in Havenzathe voor bewoners aanleiding om ook samen te
werken aan de energietransitie, klimaatadaptatie, woningisolatie en het groen. Waar bewoners elkaar leren kennen nemen ze samen meer initiatieven. Gevolg: een sterker buurtnetwerk en buurteconomie.

Al in 65 buurten en
27 gemeenten actief!
14 in voorbereiding.

‘Ook op een leuke
manier samenwerken
met uw gemeente?’

We bieden een hands-on dienstenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•

co-creatieplan en advies
begeleiding van de communicatie
digitaal dorpsplein per wijk of project: web+app
modereren van discussies online
trainingen communitybuilding
leiden van bewonersavonden
participatieve ontwerpsessies
AVG-proof en reclamevrij

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

