Burendag 2018 – een kijkje op het werk van team Participatie
22 september 2018 - Een regenachtige zaterdagmiddag, feestelijke muziek knalt uit de speakers op
schoolplein ’t Anker. Overal vrolijke ballonnen tegen een donkere lucht en tussen de plassen staan
een aantal witte tenten, tegen elkaar aan geplaatst om een gezellige, droge feest- en
ontmoetingsplek te creëren. En binnen die tenten is het zoeken naar een plekje! Zo’n 150 bewoners
van de Kruidenbuurt zijn ondanks het slechte weer toch afgekomen op het door buurtbewoners
georganiseerde Kruidenfeest. Een grote waardering voor deze bewoners, die al maanden bezig zijn
geweest om het buurtfeest te voorzien van een mooi programma.
Rond januari klopten enthousiaste bewoners bij Minters aan met
de vraag of we eens langs wilden komen, omdat zij graag iets
wilden gaan organiseren voor de omliggende straten. Ze wilden
graag het contact met de buurt verstevigen en op een gezellige
manier elkaar ontmoeten. In de maanden, die volgden heeft Ilze
Bot van het team Participatie hen kunnen ondersteunen in de
stappen, die zij zelf hebben gezet en hen wegwijs gemaakt in de
wereld van het organiseren. Want daar komt veel bij kijken: het
maken van een realiseerbaar plan en een draaiboek, vrijwilligers
werven, waar haal je materialen vandaan, vergunningen en
subsidies aanvragen, sponsoring, etc.
Het feest kreeg een upgrade van straatfeest naar buurtfeest, waar de hele Kruidenbuurt (650
huishoudens) en de aangrenzende Adenauerlaan voor werden uitgenodigd. Dat betekende ook dat
er meer verbindingen gelegd moesten worden met politie, EHBO, woningcoöperaties e.a. Die
verbindingen hebben wij als team Participatie op gang kunnen brengen door bewoners kennis te
laten maken met de verschillende partners in de wijk. We hebben contactgegevens, zien partners
regelmatig en kunnen ondersteuning bieden bij een gesprek.
De groep bewoners is gegroeid qua organisatiegroep en qua organisatietalent en zijn van plan nog
eens van zich te laten horen in de wijk!
Voor het feest afgelopen zaterdag was door de weersomstandigheden veel improvisatievermogen
nodig. Een aantal sportactiviteiten konden geen doorgang hebben. Gelukkig konden de
weerbaarheidsclinics van collega Bart wel doorgaan en was er daarnaast veel animo voor de
schilderactiviteit, de circusspelen en de pannakooi.
Dus met een kleine blik op ons werk is dit een mooi voorbeeld van wat er zich o.a. achter de
schermen afspeelt als u zo'n vrolijke activiteit in de wijk voorbij ziet komen 

