Landelijke
Bewonersdag 2014

Op 15 november is de grootste
bewonersconferentie van het
jaar in Twente. Achthonderd
mensen komen samen. Dit
keer is het thema: De regie
terug. We willen samen een
stap verdergaan om de regie
terug te krijgen, over de zorg,
over onze buurt, over ons
leven. Daarnaast vieren we dat
we ons weer een jaar met zijn
allen hebben ingezet om onze
buurt sterker te maken. Het
wordt een dag vol inspiratie,
kennis, muziek, cabaret en
discussie. Ben jij erbij?
Sinds de jaren ’80 heeft de
overheid veel taken afgestoten.
Staatsbedrijven werden
verzelfstandigd, de markt moest
het overnemen. Organisaties als
woningcorporaties en
zorginstellingen werden groter en

groter. Veel mensen willen nu
verandering: kleinschaliger en
minder onpersoonlijk. En steeds
meer actieve bewoners zien
daarin een taak voor zichzelf. Ze
nemen het heft in eigen handen.
Het kan wél lokaal geregeld
worden. Het kan wél met liefde
geregeld worden. Voor en vanuit
de eigen buurt.
Zo zijn er de laatste tijd veel
sprekende initiatieven, projecten
en bedrijfjes ontstaan. Van
buurtzorg tot stadstuinen, van
leeszalen tot energie- en
woningcoöperaties en van
zelfbeheer van buurthuizen tot
BewonersBedrijven. Allemaal
hebben ze één ding gemeen:
bewoners zijn de baas.
Bewoners zitten in het bestuur.
Bewoners hebben de regie!

Sterke positie
voor bewoners

Daarmee pleiten we niet voor een
maatschappij waarin mensen verplicht
‘vrijwilligerswerk’ moeten doen om zo de
samenleving geld te besparen. Wij als
vereniging van actieve bewoners pleiten (al 25
jaar) voor een sterke positie voor bewoners die
meer zeggenschap over hun leefomgeving
willen nemen.
Vanuit die sterke positie werken we graag
samen. Met gemeenten,
woningbouwcorporaties en met het
bedrijfsleven. Ook deze dag komt tot stand
door een mooie samenwerking tussen
bewoners, ministerie en gemeenten. In
sommige gevallen moeten we onze positie nog
echt bevechten. Sommige gemeenten en
instellingen willen graag loslaten. Maar
iedereen heeft nog veel vragen hoe we dit het
beste met elkaar kunnen organiseren. Op
welke manier kunnen we goede
samenwerkingswerkingsdeals sluiten? Hoe
zorgen we ervoor dat we op een gelijkwaardige
basis kunnen samenwerken? Hoe leggen we
afspraken vast tussen verschillende partijen,
bijvoorbeeld door middel van buurtrechten? En
niet totaal onbelangrijk: hoe regelen we geld?
Op de Landelijke Bewonersdag gaan we hier
concreet mee aan de slag.

Programma
De Landelijke Bewonersdag is in het stadion
van FC Twente. Daar maak je je eigen
programma. Te kiezen valt uit spannende
sprekers, workshops, vuurkorfgesprekken
en poëziecaravans, muziek en theater.

10:30 - 11:00

Ontvangst met een goede bak koffie of thee

11:00 - 11:30

Opening met cabaretier en dagvoorzitter
Jeffrey Spalburg (wereldberoemd in oos
Twente) en LSA voorzitter Joke Bakker
(wereldberoemd onder actieve bewoners)

11:45 - 15:30

De Pleinen zijn open, 5 verschillende
colleges worden gegeven, de
Speedcursussen gaan van start en
Crowdsourcing Buurtrechten is open

15:30 - 16:15

Afsluiting: De regie terug

16:15 - 17:00

Borrelen met lekkere muziek

Het plein van de
harde cash

Het wheeling and dealing-plein

Niet alle initiatieven komen met
gesloten beurzen van de grond. Soms
is er harde cash nodig. Waar kun je die
krijgen? Hoe kun je die verdienen?
Ontmoet fondsen en leer over hun
voorwaarden. Leer over
verdienmodellen, bijvoorbeeld door het
overnemen van publieke taken. Leer de
fijne kneepjes van crowdfunding en
hoor of de (lokale) overheid nog potjes
heeft voor bewonersinitiatieven en hoe
je daar aanspraak op maakt.

Als actieve bewoner zit je steeds vaker aan de
onderhandelingstafel. Bijvoorbeeld om opdrachten
binnen te halen met je bewonersgroep of om een
buurthuis in zelfbeheer over te nemen. Hoe sta je sterk
in deze onderhandelingen? Op dit plein geven
professionele onderhandelaars bruikbare tips en tricks
en denken ze met je mee over jouw plan. De
onderhandelaars komen onder meer uit vakbonden, de
zorginkoop en de makelaarswereld. Ook kun je op dit
plein in gesprek met vertegenwoordigers van
woningbouwcorporaties, gemeente en zorgverleners.
Zij weten waarvoor hun sectoren gevoelig zijn en
kunnen je helpen een onderhandelingsstrategie te
bepalen.

LBD 14 collegetour
De participatiemaatschappij is hot.
Wetenschappers, denkers en
visionairs buitelen over elkaar heen
om over de voor- en nadelen te
praten. Is de
participatiemaatschappij alleen
voor de bakfietswijken? Maken we
een alles bepalende transitie door?
Mislukt zelforganisatie echt zo
vaak? Moet de overheid rigoureus
loslaten? Hebben we wetgeving

nodig? Is het decentraliseren van
taken naar de burger uiteindelijk
goedkoper?
In vijf colleges van ieder 45
minuten komen aanvoerders van
dit debat in Nederland aan het
woord. In voor iedereen
begrijpelijke taal krijgen ze de
uitdaging mee om ons te
overtuigen van hun visie.

Het Pioniersplein
In iedere stad zitten koplopers.
Pioniers die met veel passie,
inzet en onverzettelijkheid
grootse dingen voor elkaar
krijgen. Mensen die niet alleen
participeren, maar doen! Laat
je inspireren door presentaties
van deze bewoners en hun
bijzondere projecten. De
pioniers staan je in hun
marktkraam graag te woord.
Ze vertellen over hun, vaak
lange, weg naar een succesvol
project.

Crowdsourcen
voor buurtrechten

Speedcursus
BewonersBedrijven

LSA en medestrijders voeren al
jaren een lobby voor een pakket
aan buurtrechten. Bijvoorbeeld
het recht om publieke
dienstverlening over te nemen,
maatschappelijk vastgoed te
verwerven of de directe
buitenruimte in te richten. Die
lobby werpt zijn eerste vruchten
af. Nu willen we de kracht van de
massa (jullie!) benutten om deze
buurtrechten verder uit te werken.
Wat vind jij dat er precies moet
worden vastgelegd? Welke goede
voorbeelden kennen we al? Welke
gemeenten zijn goede plekken om
te experimenteren? Het Ministerie
van BZK organiseerde eerder een
brainstorm hierover onder
professionals en ambtenaren. Op
ons initiatief wordt nu ook input
gevraagd aan bewoners. Doe
mee en geef vorm aan
buurtrechten.

Ondernemen in en voor je wijk is
hot. Overal beginnen bewoners
initiatieven als ruilwinkels,
wijkrestaurants en
buurtmoestuinen. Er zijn ook nog
verdergaande initiatieven. Zoals
BewonersBedrijven waar
bewoners werken aan de
ontwikkeling van de wijk. Er is
bijvoorbeeld een grote flat in
bewonershanden gekomen.
Huurders betalen huur aan
bewoners. Ze krijgen korting als
ze klussen doen voor de wijk. Dit
BewonersBedrijf levert de wijk
Malburgen in Arnhem enorm
veel vrijwilligerswerk op. Leer
over BewonersBedrijven tijdens
de speedcursus. Hoe zet je een
rendabel BewonersBedrijf op?
Hoe organiseer je het en welke
financiële middelen en kennis
heb je nodig? Hoe kan LSA je
daarbij helpen? We hebben twee
sessies. Een voor beginners en
een voor gevorderden.

En verder
Johnny Latino

De VIPbus

Straattheater

Prikkelende
poëzie

Ruige rock

Praktische
informatie

Wat
Landelijke Bewonersdag 2014:
De regie terug
Wanneer
15 november 2014,
van 10:30 tot 17:00
Waar
Grolsch Veste, Enschede
Vragen over de dag
LSA, Oudkerkhof 13b
3512 GH Utrecht,
030 231 75 11
info@lsabewoners.nl
Twitter: #LBD14

Live gemaakt:
De Landelijke
Bewonersdag
krant
Organisatie
De Landelijke Bewonersdag 2014
wordt georganiseerd door het LSA
in samenwerking met het
ministerie van BZK, de
Nederlandse Woonbond, de
gemeente Enschede, de gemeente
Almelo, de gemeente Hengelo en
veel actieve bewoners uit Twente.
Meer informatie, inclusief tijden,
namen en sprekers
www.landelijkebewonersdag.nl
Kosten
Gratis voor actieve bewoners
Beroepskrachten vragen we om
een gift
Aanmelden verplicht, via
www.landelijkebewonersdag.nl

