
bUUrtTenDER  
meer regie voor je buurt!
WAT IS EEN BUURTTENDER?
Heb je goede ideeën of oplossingen voor je buurt? Buurttender is een werkwijze 
waarbij jij beslist wat goed is voor je buurt. Samen met andere bewoners en  
een projectleider ga je aan de slag om je buurt leuker, mooier en veiliger te maken. 
In samenwerking met de gemeente, want zij zorgt ervoor dat de buurt geld heeft 
om te besteden.

WerkwIjze bUUrtTenDER
IN 5 STAPPEN VAN IDEE NAAR UITVOERING

Verzamelen
Peilen
Omschrijven 
  
Opdracht geven   
 
Stemmen

AAN DE SLAG MET BUURTTENDER?
Heb je ideeën of een oplossing voor een probleem in je wijk? Wil je toewerken 
naar concrete uitvoering? Samen met jouw buurt en de professionals van  
Buurttender kom je er. Neem contact met ons op, dan bespreken we hoe we 
kunnen starten. Je kunt ons mailen, bellen of een bericht sturen op Facebook.

welke ideeën verbeteren de buurt?
welk idee heeft de meeste prioriteit?
een duidelijke omschrijving maken van het idee of  
probleem en er een concrete opdracht van maken.
inschakelen van organisaties en bedrijven door een  
‘buurtopdracht’ uit te schrijven.
stemmen op de partij die de opdracht het beste kan  
uitvoeren.
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ORGANISATIES
Buurttender is onderdeel van Urban Villagers, een collectief van specialisten. 
Wij brengen mensen samen en bouwen bruggen tussen bewoners en beleid.

www.urbanvillagers.org 
www.buurttender.nl

info@urbanvillagers.org
06-26506426
facebook.com/buurttender

LEEGSTAAND PAND
Wat doe je met een leegstaand pand? 
Dat was de vraag aan de bewoners in 
deze wijk. Met de concrete stappen 
van Buurttender als leidraad, kozen de 
buurtbewoners voor een kinderopvang 
mét ruimte voor buurtactiviteiten.

‘We hebben nu een mooie ruimte  
en goede mensen. We hebben er alle 
vertrouwen in dat we een mooie plek 
creëren voor kinderen, ouders en  
de buurt.’

SPORT EN SPEL
Hoe besteden we het geld van de  
gemeente op een goede manier in  
de wijk? Ook hier is Buurttender 
ingezet en zijn de 5 stappen gevolgd. 
Buurtbewoners kozen samen met wijk-
organisaties voor Sport & Speldagen  
in het park. Zij schakelden zelf een 
professional in om samen deze dagen 
te organiseren.

‘De stappen van Buurttender zijn  
op een gegeven moment klaar en  
dan is het ons project!’

VoorbeElden


