16-11-2016

Ontvangen steunbetuigingen voor het LSA
Naar aanleiding van het nieuwsbericht Netwerk van actieve bewoners in gevaar op 8-11-2016
ontving het netwerk van actieve bewoners veel oprechte en verontwaardigde steunbetuigingen.
Hier een uitgebreide bloemlezing.

Ongehoord! Om in een tijd waarin directe democratie, directe zeggenschap over eigen woon- en
leefomgeving de grootste steun verdient, simpelweg om de boel bij elkaar te houden, te horen dat
het dit kabinet behaagt om de subsidie af te bouwen. Stop in vredesnaam met het heilloze
marktdenken en geef bewoners de ruimte om zelf zaken te regelen en op te pakken. Alleen met een
sterke landelijke organisatie op de voor- én achtergrond gaat dat lukken!
Ton Sleeking,
oud PvdA-wethouder Gemeente Emmen.

Sinds jaren ben ik actief als bewoner in mijn eigen wijk. Actief om te zorgen voor meer onderlinge
verbinding tussen de bewoners in de wijk.
De LSA is voor mij en Circulo een belangrijke bron van inspiratie en ondersteuning. Ik zou het
bijzonder teleurstellend vinden als de LSA wegens het korten op subsidie niet meer haar werk zou
kunnen doen. Ik hoop van harte dat de LSA blijft en door kan gaan met haar belangrijke,
vernieuwende werk.
Carina Verhulst,
Stichting Circulo

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) heb ik leren kennen als een
organisatie die écht verschil maakt, in de echte wereld. Niet zo’n organisatie die alleen maar papier
verschuift, maar een actieve makelaar in verandering op een plek waar het echt nodig is: de wijken
waar actieve bewoners net dat extra zetje in de rug kunnen gebruiken.
Prof. dr. F. (Frank) Hendriks
Tilburg University

Hierbij formuleer ik als partner van het LSA een aantal prangende belangen om de continuïteit in
maatschappelijke inzet van het LSA te handhaven.
- De Vereniging NOV en het LSA weten elkaar steeds beter te vinden en te versterken in ons werk
voor de lokale samenleving. Dat willen we graag met kracht vervolgen.
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- Inzet van bewoners in de kwaliteit van hun eigen buurt en wijk, inzet voor een ander en voor de
samenleving als geheel is geen VANZELF - ORGANISATIE. Ja, er is veel energie, en inzet in de
samenleving, maar dat goed, met kwaliteit en met doorzet organiseren vraagt heel veel van de
kunde en de vaardigheid om dat te doen. In het vrijwilligerswerk constateren we samenlevingsbreed
(de sport, het jeugdwerk, de natuur, zorg en welzijn etc) met de betreffende koepelorganisaties dat
investeren in het goed en slim organiseren van besturen, initiatiefnemers en kartrekkers van cruciaal
belang is. Organisatie als bijvoorbeeld de KNVB en Scouting voeren meerjarige programma's uit om
deze besturen vitaal te houden om hun rol te kunnen spelen in die samenleving. LSA heeft deze rol
voor een specifieke groep van buurtbewoners, huurders en initiatieven in de wijk. NOV weet als
geen ander hoe belangrijk die ondersteuning is.
- Heel veel vrijwilligerswerk en heel veel particulier initiatief kan gebruik maken van de competenties
die mensen in zichzelf meebrengen. Dat geld zeker voor de middel en hoger opgeleiden die vanuit
hun gezin, opleiding en werk deze de vaardigheid van organiseren natuurlijk meedragen. Bewoners
met een lagere of geen opleiding ontberen vaak de ervaring in hoe je de dingen wel kunnen. Vaak
is ook sprake van een lager zelfbeeld dan wat zij eigenlijk al aan kunde in huis hebben. Juist met
deze groepen vervult het LSA een netwerkfunctie, biedt praktische voorbeelden, brengt
initiatiefnemers bij elkaar, stimuleert en maakt succes mede mogelijk. Dit moet je eerder meer
doen in Nederland dan minder.
- Versterking van de lokale democratie is juist niet alleen een vraagstuk van de overheid zelf. Maar
een uitdaging om als gemeenschap en gemeente te komen tot andere verhoudingen, meer
gelijkwaardige posities in het aanpakken van kansen in de samenleving. Bewonersinitatieven en
verenigingen zijn praktijkplaatsen van samensturing en democratie in praktijk. Deze kracht zou veel
meer benut kunnen worden in het lokaal zich doen vertegenwoordigen van de burger. Waarbij de
volksvertegenwoordigers(raadsleden) zich kunnen verbreden in hun rol van ook volksverbinders. In
deze taaie verandering van macht, rollen, beschikbaarheid van te begrijpen informatie door de
bewoners is een LSA onmisbaar als mede aanjager. Ook vrijwilligersorganisaties worden in de
praktijk ondanks ronkende beleidsnotities en college-akkoorden nog altijd veel te weinig opgezocht
en positie gegeven door de gemeente. Hier is veel in te winnen.
In mijn privé-situatie ben ik voorzitter van de Vereniging Soesterhof die in Amersfoort met 40
huishoudens als bewoners-projectontwikkelaars (CPO) onze duurzame en zorgzame wijk willen
bouwen. Wat dat aan kunde, vastberadenheid, lange adem, vaardigheden en behouden van plezier
vraagt is een enorme uitdaging. Dat we daarbij ondersteuning nodig hebben is een basisvoorwaarde
voor succes en uiteindelijk, naar we hopen, de realisatie. Die voorwaardelijke rol heeft nu juist het
LSA voor heel veel van burgerinitiatieven. Meer, meer, meer zou ik zeggen.
Joost van Alkemade
Directeur van NOV

Nu er van burgerparticipatie meer verwacht wordt dan ooit, is het van groot belang dat burgers zich
organiseren, kunnen meepraten en waar nodig kritische tegengeluiden kunnen laten horen. Niet
alleen lommerrijke wijken en buurten, maar ook in volkswijken. Het LSA is er voor die wijken en
vertolkt stemmen van mensen uit die wijken. Het LSA praat niet alleen maar werkt ook in de praktijk
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hard aan participatie. Een organisatie als de LSA is een bestaansvoorwaarde voor een vitale
democratie waar participatie niet alleen van de participatie-elite is maar van iedereen!
Evelien Tonkens
UVH
Ik ben tegen deze korting omdat het LSA met resultaat probeert woorden in daden om te zetten.
Democratische vernieuwing van onderop moet onver(ge)kort gesteund worden!
Jos van Balveren
Adviseur voor het maatschappelijk middenveld
Door het goede werk van LSA worden er veel bewonersinitiatieven ondersteund.
Door deze activiteiten wordt de lokale democratie versterkt.
Hierdoor wordt de leefbaarheid van steden, dorpen en wijken verbeterd.
Theo Blaauwgeers
RvA Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje te Emmen

De nieuwe democratie gaat om nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving; tussen
bestuur en burger. Die herschikking van de verhoudingen is tegelijkertijd een harde noodzaak ėn een
wenkend perspectief. Om tot die nieuwe verhoudingen te komen wordt er geoefend,
geëxperimenteerd en geleerd. Daarom is een platform zoals het LSA zo belangrijk. Kennis en ervaring
delen, motiveren en inspireren: het is broodnodig voor de ontwikkeling naar een vitale 'codemocratie.
Bert Blase
Burgemeester Vlaardingen
LSA broodnodig voor verbouwing verzorgingsstaat
De verzorgingsstaat staat in de steigers. Ruim 60 jaar betutteling (de laatste decennia overgoten met
een marktsausje) hebben Nederland passiever gemaakt dan wenselijk. Er zijn heel veel vrijwilligers
en mantelzorgers, maar veel inwoners van ons land worden nog steeds als (woon)consument
behandeld.
De afgelopen jaren heb ik het LSA zich daaruit zien ontworstelen. Van kritische (en soms wat
zeurderige) consumenten werden LSA-leden creatieve voorlopers van een vernieuwing die ook de
overheid voorstaat: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Buurtrechten,
bewonersbedrijven, het netwerk van bewonerszorginitiatieven NZVE zijn daar prachtige
voorbeelden van. In ken weinig clubs die zo innovatief en coöperatief zijn als het LSA!
Het zou ideaal zijn als het LSA zijn eigen broek zou kunnen ophouden: zijn inkomsten halen uit
bijdragen van bewoners, bedrijven en anderen betrokkenen. Helaas lopen die inkomsten voorlopig
nog via de Belastingdienst. Zolang dat zo blijft, doet de overheid er goed aan het LSA ruimschoots te
blijven financieren. In haar eigen belang en dat van al die bewoners.
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Nico de Boer
onderzoeker Burgerkracht

Een domme actie als de overheid gaat korten op het LSA. Een organisatie die bewoners weet te
motiveren, enthousiasmeren, ondersteunen om van onderaf zaken op te pakken die van belang zijn
voor bewoners. Het gaat hierbij vooral om vernieuwende zaken.
Een overheid die de mond vol heeft van participatie, enz………… kan niet voor een dubbeltje op de
eerste rang zitten, maar zegt daar mee bewoners u moet zich vooral inzetten voor de maatschappij
maar het mag de overheid niets kosten. Wederom laat de overheid/politiek zien er niets van te
snappen.
Henk van Dijken
Opbouwwerker gemeente Delfzijl
De lokale democratie is in beweging met een nadrukkelijk beroep op de kracht van inwoners en hun
netwerken. Burgerparticipatie en overheidsparticipatie vervullen daarbij een belangrijke rol. Juist
een organisatie als LSA vervult een belangrijke rol door het uitwisselen van best practices en het
ondersteunen van bewoners, lokale politici en beleidsmakers om die verandering zorgvuldig en
effectief vorm te geven.

Tim van het Hof
Fractievoorzitter D66 Breda

LSA bewoners heeft zich de laatste jaren bewezen als bindende factor bij en overkoepelend orgaan
van de diverse in het land ontstane bewonersinitiatieven.
Zij helpt inwoners met goede ideeën gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn en de weg
te vinden in een ingewikkeld (overheids)systeem en versterken hiermee sociale cohesie en de
kracht die van onderop uit de samenleving ontstaat.
Zij ijveren voor buurtrechten en de participatieve samenleving en democratie.
Iets dat juist nu in het huidige tijdsgewricht zou moeten worden aangemoedigd en ondersteund.
Onbegrijpelijk en onacceptabel daarom dat op deze organisatie zou worden bezuinigd.
Ellen Out
Fractievoorzitter GroenLinks/PE

Ik heb met verbazing kennis genomen van uw voornemen om de rijkssubsidie voor het LSA te
beperken. Mijns inziens heeft dit grote en ongewenste gevolgen.
Het LSA ondersteunt al jaren een groeiend aantal BewonersBedrijven, verzelfstandigde buurthuizen
en vele andere bewonersinitiatieven.
Deze passen naadloos in de doe-het-zelf democratie, zoals geschetst in uw nota uit 2013.
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Uit wetenschappelijk onderzoek, i.s.m. met uw ministerie, blijkt onverholen de belangrijke rol van
het LSA in het ondersteunen en opstarten van bewonersinitiatieven die erop gericht zijn
maatschappelijke meerwaarde te creëren voor wijkbewoners.
Zie hiervoor het rapport:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/documenten/rapporten/2015/10/20/proje
ct-kennisontwikkeling-experiment-bewonersbedrijven.
Het onderzoek maakt ook duidelijk dat veel initiatieven zonder de broodnodige ondersteuning van
het LSA de opstartfase niet zouden overleven. Omdat ze de weg niet weten in het “institutionele
doolhof”, omdat ze de taal van gemeentelijke beleidsmakers niet spreken, en omdat ze cruciale
kennis missen omtrent ondernemingsplannen, exploitatie van vastgoed, vrijwilligersmanagement en
vele andere zaken. Het LSA leidt actieve bewoners op en helpt ze deze kennisdeficiënties weg te
werken, waardoor in combinatie met een stevige dosis inzet en hart voor de publieke zaak een
nieuwe categorie geëquipeerde bewoners opstaat die op vele fronten van grote betekenis zijn voor
bewoners in met name armere wijken in Nederland. Natuurlijk gaan er wel eens dingen fout, maar
dat hoort nu eenmaal bij experimenteren met nieuwe vormen van (sociaal) ondernemerschap en
democratie. Dat heeft u zelf volkomen terecht meermaals aangegeven. In het nemen van risico’s en
het uitproberen van nieuwe concepten ontstaat innovatie.
Mijns inziens is aangetoond dat de subsidie aan het LSA ruimschoots wordt terugverdiend in de
maatschappelijke waarde die door de bewonersinitiatieven gecreëerd wordt. Daarmee is het zeer
goed besteed belastinggeld.
Ik constateer tevens dat het LSA er een sobere, doelmatige bedrijfsvoering op na houdt. Daarmee
staan ze in schril contrast met misbruik van publieke middelen dat ik afgelopen jaren bij diverse
instanties gezien heb, inclusief grote woningcorporaties en welzijnsorganisaties.
Ik ben mij er terdege van bewust dat je een euro belastinggeld maar één keer kan uitgeven. En dat de
Rijksoverheid moet bezuinigen.
Per saldo is de subsidie aan het LSA een schijntje op de begroting van het ministerie van BZK. Het
schrappen van dit ‘schijntje’ gaan mijns inziens gepaard met een veel groter maatschappelijk
waardeverlies. Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch met klem om terug te komen op het besluit om
de subsidie voor het LSA te verminderen, als u, net als vele anderen, de doe-het-zelf democratie een
warm hart toedraagt.

Dr. Reinout Kleinhans (PhD)
Associate Professor of Urban Regeneration and Neighbourhood Change
Delft University of Technology
Faculty of Architecture and the Built Environment
OTB - Research for the Built Environment
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Wij zien als organisatie voor bewonersondersteuning in Amsterdam hoeveel beroep er wordt
gedaan op de eigen inzet van burgers nu allerlei voorzieningen teruglopen.
Vooral in de kwetsbare wijken zijn mensen meer dan ooit aangewezen op eigen initiatief bij
het organiseren van onderlinge steun en ontmoeting, zorg voor elkaar, zorg voor een schone en
veilige woonomgeving: kortom voor de kwaliteit van het leven van alle dag in buurten en
wijken. Woningcorporaties trekken zich terug op hun kerntaken, grote zorg- en welzijnsinstellingen
doen een fors beroep op informele zorg en burenhulp. En we zien dat mensen deze handschoen
oppakken: omdat het nodig is, omdat men het belangrijk vindt en omdat men er plezier in heeft; het
geeft weer een stukje eigen regie terug aan de mensen. Daar ligt ook de verbinding met de doedemocratie.
Maar burgers zijn geen professionals. Om al die taken die op hun bordje liggen op te pakken is een
(lichte) vorm van ondersteuning, onderlinge inspiratie en leren van elkaar heel hard nodig. Zo
kunnen initiatieven zich ontwikkelen, zo houden mensen er plezier in en wordt deze vorm van
‘samen redzaamheid’ een duurzaam en vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven. Het
verbindt mensen, versterkt de sociale cohesie en voorkomt uitsluiting en verharding.
Deze ondersteuning biedt LSA. Op de bewonersdagen komen honderden actieve bewoners, met
bussen uit het hele land bij elkaar, om te leren, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.
Daar kun je nooit in die mate lokaal in voorzien. De kracht van die dagen schuilt juist in die landelijke
ontmoeting en het feit dat het LSA gevoeld wordt als een ‘eigen organisatie’ die begrijpt wat de
mensen in de buurten nodig hebben.
Daarnaast biedt LSA cursussen, best practices en ondersteuning op maat aan initiatieven. Dat helpt
talloze initiatiefnemers in buurten en wijken om – soms tegen de stroom in - dóór te gaan met hun
initiatief. Zoals ook de overheid van hen vraagt.
Mijn oproep is; niet korten, maar verdubbelen dat budget !
Het verdient zich dubbel en dwars terug!
Jacqueline van Loon
Raad van Bestuur ASW

Mijn naam is Wim Schaap en ben voorstander en voorvechter van het burgerinitiatief en de doedemocratie. De actieve burger die de urgentie voelt en begrijpt dat er verandering nodig is om de
problemen op het gebied van armoede, eenzaamheid, uitsluiting, werkeloosheid aan te pakken
kan dit niet alleen. Sterker nog de burger die problemen bottom-up wil aanpakken ontbreekt het
vaak aan kennis en expertise om dat met enige impact te doen. LSA adviseert op dit gebied en
geeft mensen het zelfvertrouwen en de voorbeelden dat het wel kan, precies in lijn met wat
ministerie van BZK met de Doe-democratie voor ogen heeft! De beslissing om de geld kraan dicht te
draaien is volledig in tegenspraak met wat het Rijk juist stimuleert te doen en wat het met de doedemocratie en initiatieven zoals de democratic challenge en organisaties zoals LSA wil bereiken.
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Ik hoop oprecht dat LSA zijn werk kan blijven doen, sterker nog, er sterker uit komt en kan uitbreiden
zodat het voor nu en in de toekomst het kennisplatform is en blijft voor het aanjagen en stimuleren
van burgerinitiatieven.
Wim Schaap
Kortenhoef

De "niet lullen maar poetsen"-club van de lokale democratie moet niet minder maar méér
slagkracht en zeggenschap. Juist nu.
Marije van de Berg
Onderzoeker, trainer, maker
Langs deze weg pleit ik voor steun aan het LSA, hoewel begrip voor het principe van korting, vind ik
als emeritus associate professor strategie en organisatie/RUG het een slechte zaak om een
organisatie, die het bottom up participeren van burgers in democratische strategische
besluitvorming op lokaal niveau faciliteert, dermate te korten op haar budget niet goed te praten
en een slag in het gezicht van actieve bewoners, zoals mijzelf. Ik stel dan ook voor om de subsidie
alsnog weer te verlenen; Verdere motivatie kan ik geven, indien gewenst.
dr. Theo Postma
emeritus associate professor strategie en organisatie/RUG

Als secretaris van de Stichting Bewonerscommissie Berflo-Es Zuid wil ik graag de waarde van de
samenwerking van bewoners in een wijk benadrukken.
We hebben een actieve bewonerscommissie. In die hoedanigheid organiseren we regelmatig
activiteiten in de wijk. In de Wijk Berflo Es Zuid te Hengelo (zo'n 500 huizen) wonen mensen van
allerlei kleur en kunne.
Wanneer we iets willen organiseren, hebben we in verband met het weer soms onderkomen nodig.
We kunnen in de Berflo Es Zuid op drie locaties terecht, namelijk bij een speeltuin, bij een
woonlocatie voor gehandicapten en bij Stichting Bewoners Bedrijf Berflo Es aan de Marnixstraat. Dit
is een oude school die voor de helft door een arts en therapeut wordt gebruikt. De vroegere ingang
van de school, een grote zaal met alle comfort zoals toiletten, keuken en enkele ruimtes, wordt door
het BewonersBedrijf benut en van daaruit worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals
boodschappen- en taxidienst met een elektrische auto, een tweede hands kleding winkel, een
naaiatelier, een bibliotheek waar boeken ingebracht kunnen worden en ook gratis meegenomen
kunnen worden, een creatieve afdeling en nog meer.
Niet alleen is het een goede plek om als nieuwkomer, ver-van-de-arbeidsmarktstaande,
gehandicapte, oude, verveelde, geïnteresseerde, buitenlandse en Nederlandse bewoner van deze
wijk de Berflo Es Zuid en mensen die daar wonen beter te leren kennen, ook wij als
bewonerscommissie kunnen daar - uiteraard in overleg - terecht wanneer onze wijk activiteit in het
water dreigt te vallen. De Marnixschool heeft een grote hal, daar kunnen makkelijk honderd mensen
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in, er is een schoolplein achter, daar kan een marktje voor de kinderen van de wijk staan en als het
gaat regenen gaat iedereen gewoon naar binnen.
Om een lang verhaal kort te houden: bewonerskracht - de LSA - het Bewonersbedrijf - voor een
leefbare buurt maakt een Bewoners Bedrijf dat organisatorische en financiële steun krijgt van het
LSA een wereld van verschil. En de bewoners zelf zijn er ook enorm bij gebaat.
Janny Voortman
Stichting Bewonerscommissie Berflo-Es Zuid
In de kwart eeuw dat de LSA bestaat is heeft de organisatie substantieel bijgedragen aan de
versterking van de positie van actieve bewoners in het publieke domein.
De adoptie van Tweede Kamerleden van achterstandswijken eind jaren negentig was een briljante
zet om de problemen van deze wijken serieus op de agenda te krijgen, de Kan wél!-campagne was
een geslaagde aanval op de lokale bureaucraten die hun energie vooral aan het steken waren in het
vaststellen van onmogelijkheden en ten slotte zouden de recente LSA-investeringen in
BewonersBedrijven weleens de stoot kunnen geven aan een radicale verandering van de omgang
met burgers op het terrein van welzijn en zorg. We staan daar nog pas aan het begin van een enorme
verandering waarin deze vorm van bewonerseigenschap steeds belangrijker zal worden.
Het LSA heeft zaadjes gezaaid die nu overal uitkiemen. De kunst is om ze voldoende water te geven
om op eigen kracht door het leven te gaan. Precies die kunst is – zo leert een kwart eeuw
geschiedenis – het LSA meer dan toevertrouwt.

Jos van der Lans
Cultuurpsycholoog en journalist/publicist.

Een groeiend aantal bewoners werkt hard aan een netwerk dat individu en samenleving behoedt
voor problemen rond voedsel, gezondheid, zorg, welzijn, wonen, energie, mobiliteit, veiligheid en
heel veel meer. LSA is een trekker van deze beweging en, heel belangrijk, zorgt dat deze beweging
voor iedereen is. Dan kan het een vangnet worden en daarvoor is de LSA noodzakelijk. De LSA
beschikt over kennis, een netwerk en een reputatie die cruciaal zijn om steeds meer mensen
deelgenoot te maken van deze beweging. Investering in de LSA is een investering in het soort
zelfredzame samenleving waar zovelen om vragen. Niemand anders dan de LSA kan helpen zorgen
dat die samenleving er zoveel mogelijk voor iedereen is.
Dr. G.M.A. (Jurgen) van der Heijden
AT Osborne www.atosborne.nl
Senior adviseur Milieu & Omgeving

Als bewoners van de Havenstraatvereniging op Erica vinden wij het belangrijk dat LSA blijft.
Met name is het LSA die opkomt voor de belangen van bewoners.
Belangrijk daarin is dat de samenwerking wederzijds is, ze gaan samen met bewoners in gesprek over
belangrijke thema's.
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LSA kan niet uit de samenleving verdwijnen, zij zijn het verbindende Higgs deeltje tussen de
overheid en samenlevingsopbouw.
Geert van der Tuuk
Voorzitter Havenstraatvereniging op Erica.
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. De mens is een sociaal wezen, dus is een vitale sociale
structuur is van groot belang. Bewonersorganisaties versterken die structuur en de LSA helpt hen
daarbij door middel van kadercursussen, informatie-uitwisseling en als vraagbaak. Als gemeente
steunen we bewonersorganisaties op lokaal niveau. De LSA verdient steun op landelijk niveau!
Paulus Jansen
wethouder wonen gemeente Utrecht

Ongeveer 10 jaar terug, toen wij in Amsterdam waren gestart als "bewoners initiatief", daarna een
stichting en nu een organisatie onmisbaar in Amsterdam, stond LSA naast ons. Wij waren bij de
evenementen, wij hebben toen landelijk andere bewoners en projecten ontmoet via LSA, die
informatie met ons deelden die voor ons van toepassing waren.
Advies, ruimte voor groei en zichtbaarheid daar zorgde LSA voor.
Dankzij hun steun, en hun netwerk zijn wij een organisatie in groei en bloei.
We hebben het over 2007 en zijn bijna 10 jaar verder.
Dat we na al die jaren nog bestaan, nog steeds mensen en netwerken bereiken en ook van elkaar
hebben geleerd toen en nu, zegt genoeg over de organisatie.
LSA is onmisbaar, en moet hun mooi werk blijven voortzetten.
Onze steun vanuit Amsterdam hebben ze zeker.
Nathalie Oldenstam, Simone Vrieze
Projectleiders & Founders
St de Kids van Adam Oost

Als voorzitter van Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje in de Emmer wijk Emmerhout zeg ik: "We
kunnen het niet zonder het LSA!"
Op Eigen Houtje was er nooit geweest als het LSA er niet was, want dankzij startkapitaal van het
LSA hebben we ons Bewonersbedrijf op kunnen richten. We ontvangen structurele ondersteuning
van het LSA in de vorm van advies en informatie-deling. Door een financieringsinjectie op het
moment dat Op Eigen Houtje op omvallen stond, is het mogelijk geweest om dóór te gaan. Kortom:
ons Bewonersbedrijf-experiment zal er in de toekomst grote hinder van ondervinden als het LSA niet
in staat gesteld wordt haar belangrijke werk te continueren.
We vragen de minister de daad bij het woord te voegen en visie om te zetten tot actie en het LSA de
middelen te geven die nodig zijn om (minstens) op dezelfde voet verder te gaan!
Marlies Zeeman
Voorzitter St. BewonersBedrijf Op Eigen Houtje
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Vanuit mijn rol als wijkadviseur bij de gemeente Utrecht waardeer ik het werk van het LSA. Eigen
initiatief van burgers, verbinding, kennisdeling zijn begrippen die voor de (lokale) overheid steeds
belangrijker worden. Het is onderdeel van mijn werk om de buurt hiermee vertrouwd te maken en te
stimuleren eigen initiatieven te ontplooien.
Het LSA doet dit vanuit de burger zélf. Onafhankelijk. Het LSA bereikt daarmee mensen die de
overheid niet bereikt.
Mijn collega’s uit Utrecht en ikzelf bezoeken met regelmaat de bijeenkomsten van het LSA. Om
ervaringen en kennis te delen. Van burger naar overheid en andersom! Om van elkaar te leren.
Ik vind het van groot belang dat dit werk met onverminderd enthousiasme doorgaat. Juist in deze tijd
van een terugtrekkende, faciliterende overheid.
Loog Landaal
Wijk adviseur Rivierenwijk en Dichterswijk
Gemeente Utrecht

Actieve betrokkenheid van burgers is een groot goed, omdat met hun inzet de samenleving vitaal
blijft.
Burgers doen dat op diverse manieren, als vrijwilliger in de sport, de zorg, de natuur, de kerk of
gewoon dichtbij in hun buurt.
Actieve bewoners in de eigen buurt leveren een grote bijdrage aan het versterken van de
leefbaarheid. Door het buurthuis open te houden, zodat er een voorziening blijft waar bewoners
elkaar kunnen ontmoeten of waar ZZP’ers een werkplek kunnen vinden. Door een buurtbedrijf op te
richten dat het groen in de buurt onderhoudt en daarmee mensen die werkloos zijn weer
werkervaring op te laten doen. Door met het wijkteam te overleggen hoe problemen rond overlast
aangepakt kunnen worden. En nog veel meer.
Ik heb als minister van Wonen, Wijken en Integratie LSA leren kennen als de organisatie die al die
lokale organisaties van actieve bewoners bij elkaar brengt om kennis en ervaring te delen en om
gezamenlijk de belangen te behartigen.
Dat is van onschatbare waarde voor die actieve bewoners en voor de samenleving als geheel.
Als voorzitter van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) ben ik LSA weer opnieuw
tegen gekomen en zie hoe groot hun betekenis is in de beweging van onderop voor een vitale
samenleving.
De overheid heeft tot taak om het werk van LSA mede mogelijk te maken door financiële
ondersteuning. De overheid is kortzichtig bezig als ze bezuinigt op het werk van LSA. Later betaalt
zij daarvoor een veel grotere rekening.
Ella Vogelaar
Voorzitter NOV
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Persoonlijk vind ik het uiterst belangrijk dat het LSA met unieke kennis, expertise, netwerk en
vooral de fundamentele positie: vertrekken vanuit bewoners (kennis, expertise, visie, belangen)
absoluut moet blijven bestaan.
Ook de "onafhankelijke positie" moet op een of andere manier worden behouden, mogelijk vanuit
een samenwerkingsverband met een ander praktijk-kennis-instituut: Verwey-Jonker,
Movisie, VNG...
LSA heeft ook altijd een belangrijke rol gespeeld voor internationale kennisuitwisseling, zowel verder
weg (USA) als korter bij (Vlaanderen).
drs. Johny Vanschoren
Voormalig/gepensioneerd Associate Lector Fontys Hogeschool Sociale Studies

De opgelegde bezuiniging die het voortbestaan van het LSA in gevaar brengt moet worden
tegengehouden.
Het LSA is de afgelopen jaren een steun geweest voor wijken die waren afgegleden tot
probleemwijken en de weg weer terug gevonden hebben. Met nieuwe innovatieve projecten hebben
zij bewonersparticipatie nieuw elan gegeven.
Het LSA kan de kloof tussen burger en politiek verkleinen, die kloof is inmiddels zo ongelofelijk
groot geworden, dat de overheid juist alle zeilen bij moeten zetten om die kloof te dichten. De LSA
kan daar een belangrijk instrument bij zijn. Dat is al voldoende argument, om het LSA voort te
laten bestaan.
Het is te betreuren dat de aandacht voor de wijken alleen de belangstelling van de overheid heeft bij
negatieve onderwerpen zoals bv. radicalisering terwijl er zoveel mooie dingen in wijken gebeuren die
niet gezien worden. Willen we dit soort problemen voorkomen dan moet er geïnvesteerd worden in
de wijken.
Deze korte termijn bezuiniging zal in de toekomst alleen maar tot veel meer kosten leiden, omdat
een groot deel van de kennis en het netwerk, van 25 jaar inzet, is verdwenen.
Joop de Beer – voorzitter wijk en huurdervereniging Wonen en Leven
Liesbeth Schoel – voorzitter Wijk Onderneming Nieuwland
Jeffrey Davidsz - Wijk Actie Programma Manager, wijk Nieuwland

Ik steun het LSA in het verzet tegen de forse bezuinigingen. Geen enkele organisatie in Nederland is
al zo lang en zo goed bezig om actieve wijkbewoners te ondersteunen en bij elkaar te brengen.
Anita Engbers
voorzitter (landelijke) Werkgroep Huurders van de PvdA
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In jullie memo las ik dat het LSA voor het vierde jaar op rij gekort wordt op haar subsidie. Primair ben
ik van mening dat organisatie zichzelf moeten bedruipen. Ik maak hier echter wel uitzonderingen op.
Het belangrijkste argument is dat indien dit zonder ondersteuning niet van de grond komt. Naar mijn
mening is dat zo. In een veranderende samenleving waarin veel van bewoners en
bewonerscollectieven, noem alleen al de prestatieafspraken, wordt gevraagd is het noodzakelijk dat
er een kennis- en expertisecentrum is wat tevens initiatieven onderneemt. Een vermindering van de
subsidie op dit moment lijkt mij dan ook niet aan de orde.
Rob Hoogeveen
manager maatschappelijk presteren Lefier

In een tijd waarin de landelijke en lokale overheid ziet en vindt dat mensen meer aan zet (moeten)
zijn om van onderop de samenleving vorm te geven, is het volstrekt contra-productief om te
bezuinigen op organisaties die mensen daarin ondersteunen. LSA is zo’n organisatie die rechtstreeks
opkomt voor en kracht genereert bij mensen die vaak in moeilijke wijken knokken voor het
verbeteren van de leefomgeving. Het LSA loopt voorop in het pionieren rond de buurtrechten, rond
het versterken van zeggenschap in de democratie op dorps, wijk- en buurtniveau. Kortom, op het
niveau waar de essentie van samenleven beleefd en gevormd wordt.
Het tweede krachtige van LSA is dat ze een positieve verbinding leggen met
volksvertegenwoordigers van alle partijen op landelijk niveau, die daardoor een breder perspectief
krijgen op wat er gaande is in de samenleving.
Geen bezuiniging dus!
Niesco Dubbelboer
Directeur Agora Europa

Investeren in LSA = Investeren in de toekomst !
Jan Jegen

Het kan niet waar zijn dat het LSA zo gekort wordt terwijl wij van onze samenleving veel meer vragen
aan burgerkracht en initiatieven. LSA helpt de bewoners die een initiatief hebben, veelal door het
delen van kennis en kunde, maar ook in financieel opzicht. Als het LSA haar werk niet meer kan
uitvoeren, zal dit betekenen dat de bewoners een belangrijke sparringpartner verliezen. Dit vind ik
een onwenselijke situatie.
Daarnaast vind ik het ook een verkeerd signaal afgeven om enerzijds de lat voor onze samenleving
telkens te verhogen, maar er vanuit de overheid geen ondersteuning aan te bieden.
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Vanuit de Burgerbegroting in Emmen en vanuit het bewonersbedrijf in Emmen hebben we veel
gehad aan het LSA. Ik waardeer het LSA sterk. Ik adviseer u hetzelfde te doen , en het korten van
deze organisatie niet door te zetten.
Jolanda Lubberts-Admiraal
Gebiedscoördinator gemeente Emmen

ZELFBEHEER IS GEEN PROJECT!
Voor het 4e jaar op rij wordt LSA geconfronteerd met een bezuiniging. Bezuinigingen die uiteindelijk
het werk van LSA onmogelijk maken. Werk dat van cruciaal belang is om de overheidswens van een
doe-democratie te realiseren. Om burgers te helpen van goede ideeën business te maken. En om van
Nederland weer een sociale en respectvolle samenleving te maken.
Ik ben sinds een aantal jaar betrokken als expert bij het werk van LSA. In dat werk, en uiteraard in
mijn eigen bedrijfspraktijk en netwerk, merk ik dat ‘participatie’ en ‘zelfbeheer’ nog vooral woorden
zijn. Grote ‘begrippen’ waar we het ogenschijnlijk over eens zijn, zonder dat de lading en implicaties
voldoende duidelijk zijn. Waar burgers het probleemeigenaarschap van een maatschappelijk
vraagstuk overnemen maar het aan competenties, skills, middelen en netwerk ontbreekt. Zo worstelt
een ambtenaar of opbouwwerker met zijn/haar nieuwe positie; Hoe hou ik mijn handen er vanaf?
Hoe kan ik voorkomen dat het fout loopt? En: heb ik straks nog wel werk? Een faciliterende overheid
wordt een cruciaal onderdeel van het welslagen van de missie; en dat wordt in mijn opinie
onvoldoende onderkent en onvoldoende in geïnvesteerd.
Deze nieuwe verhouding en het daarbij behorende ‘spel’ moet zich nog zetten. De eerste
praktijkervaringen zijn we nu pas aan het opdoen. En verschilt per stad, dorp of wijk. Participatie en
zelfbeheer staan feitelijk dus nog in de kinderschoenen. En zo lang de beslissingsmacht nog ligt bij de
‘oude systeemwereld’ zal de neiging blijven bestaan om het niet als ‘proces’ maar als ‘project’ te
beschouwen. Iets met een kop en een staart, waar je een punt achter zet wanneer je er ‘klaar’ mee
bent. Maar zolang iemand nog kind is, blijft hulp en ondersteuning gewenst. Om er een zelfstandige
en zelfredzame volwassene van te maken. Zoals volwassen worden een proces is (en iets betekent
voor kind én ouder), zo geldt dat ook voor participatie en zelfbeheer. Het gras groeit niet door eraan
te trekken. Succes laat zich niet afdwingen. We moeten ons beseffen dat het hier gaat om een
cruciale systeemaanpassing inclusief bijbehorend gedrag en cultuur.
Nu er bezuinigd wordt, kan een sfeer ontstaan waarin de overheid ‘het proces wil afdwingen’; Kan
het niet al over de schutting? Dit heeft toch genoeg tijd, geld en aandacht gekost? Nu moeten ze het
onderhand zelf kunnen! Kortom, kunnen de ‘projecten’ niet tot een afronding komen.
Opportunistische taal die geen rekening houden met de dagelijkse realiteit; wat zich in de afgelopen
100 jaar tot ‘systeem’ heeft ontwikkeld en geconditioneerd is geraakt, laat zich niet zomaar in een
achternamiddag in een ‘doe-het-zelf’ samenleving inclusief facilitering zetten. Hier is een
zorgvuldig samenspel van acties voor nodig die niet alleen de burgers en hun initiatief helpen,
maar ook de professional helpen in hun nieuwe rol te komen. Een proces dat tijd, ruimte, aandacht
en consequent gedrag vraagt.
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Een proces dat LSA als geen ander begrijpt, uitdraagt en professioneel faciliteert. En met succes,
getuige het scala aan initiatieven dat de afgelopen jaren is opgestaan. En juist dat consequente
proces dreigt nu te worden verstoord.
Laten we niet vergeten ‘waarom’ we met participatie en zelfbeheer bezig zijn. Waarom het LSA is
opgetuigd en deze rol (in opdracht van de overheid) uitvoert. Omdat zelfbeheer leidt tot meer eigen
verantwoordelijkheid van burgers. Waardoor duurzamer wordt omgegaan met voorzieningen,
activiteiten en inzet van publieke middelen. Kortom, het wordt goedkoper, flexibiler, meer ‘voor
elkaar’, meer ‘samen’ en daardoor zeer waarschijnlijk ook een stuk leuker. Maak een willekeurig
rondje Nederland langs de diverse LSA-leden en de smaak van gastvrijheid en de geur van trots
komen je bij de voordeur tegemoet! Het levert de overheid dus ook besparingen op. Want al dit
werk had anders professioneel ingevuld moeten worden. Het voorkomt ook nieuwetijdse
maatschappelijke vraagstukken zoals vereenzaming. Faciliteert dat bewoners langer zelfstandig
kunnen blijven omdat herkenning en betrokkenheid in de buurt wordt versterkt. Versterkt de
integratie. Maakt van Nederland weer een sociaal veilig en betrokken land.

Glenn van der Vleuten
360 graden rond

Na de afbraak van zorg, de ellende rondom het 'nieuwe' PGB lijken nu actieve bewoners het
slachtoffer te worden van de regeldrift van Den Haag. De mond vol hebben van 'hun'
participatiemaatschappij maar er geen cent voor over hebben.
Als voorzitter van Stichting Bewoners Platform Tussen de Vaarten in Almere en als zodanig lid van de
LSA, roep ik mijn netwerk van actieve bewoners op een protest te laten horen.
Actieve bewoners houden wijken leefbaar, laat dat zo blijven!
Henk Struik
voorzitter van Stichting Bewoners Platform Tussen de Vaarten

Wij geloven dat de samenleving meer vanuit de leefwereld en minder vanuit de systeemwereld
ingericht moet worden. We willen samen met burgers meer ruimte creëren om te ondernemen in
eigen leefomgeving. Het LSA ondersteunt bewoners bij het pakken van kansen in hun eigen wijk
en stimuleert de ondernemersvisie van mensen. In onze optiek wordt de participatiemaatschappij
gesterkt door organisaties zoals het LSA omdat het uitgaat van het toekomstbestendig maken van
initiatieven, duurzame financiering en het professionaliseren van initiatieven. Het LSA is
een verzamelplek van expertise, een bron van kennis. Mis je het LSA, dan mis je een brug van de
systeemwereld naar de leefwereld.
Fleur van IJperen
Social Firm
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De overheid roept pas een paar jaar dat bewoners zelf meer taken op zich dienen te nemen en zelf
verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leefomgeving.
De LVKK en de LSA ondersteunen al tientallen jaren bewonersinitiatief. Ver voor dat de regering de
participatiesamenleving 'ontdekte' wilden bewoners zelf bepalen wat voor hun dorp en wijk
belangrijk is en daar samen de schouders onder zetten.
Daarbij is een netwerk dat kennis deelt en initiatieven ondersteunt onontbeerlijk. De overheid en
daarmee de Nederlandse samenleving mag blij zijn met organisaties die met zo weinig middelen zo
veel te weeg brengen.
Blijven ondersteunen dus !!
Koos Mirck, Dorpsbewoner
Werknemer LVKK

Ik ben Margriet Mannak, uit Nieuwegein, Vreeswijk. kernlid van de LSA. Wij hebben als bewoners
een initiatief genomen om een buurthuis dat door de welzijnsstichting werd afgestoten in eigen
beheer te gaan runnen. Zijn nu bijna 3 jaar bezig en het loopt boven verwachting goed. De inwoners
van het voormalige dorp voelen zich enorm betrokken en er zijn veel nieuwe activiteiten gestart en
veel nieuwe vrijwilligers actief.
Bij het realiseren en opstarten van ons dorpshuis hebben we veel steun gehad aan adviezen van de
LSA, maar ook veel aan de onderlinge contacten en goede voorbeelden waar we van op de hoogte
kwamen via de bijeenkomsten van de LSA.
Op deze wijze kunnen burgerinitiatieven van elkaar leren en ondersteund worden.
De subsidie voor de LSA is daarom heel belangrijk en mag niet minder worden om kwaliteit te
kunnen blijven leveren. Hier zit ervaring en hoeft niet steeds het wiel op nieuw worden uitgevonden
door nieuwe initiatieven.
Margriet Mannak
Fort Vreeswijk

Als extern lid van de Beoordelingscommissie Bewonersbedrijven van het LSA zie ik hoe het LSA zich
inzet voor een gezond perspectief voor stadswijken en hun bewoners. LSA koerst in dit
samenlevingsspoor op het empoweren van bewoners die zich inzetten voor hun ondernemerschap
en de wijkeconomie. Dat is uniek en waardevol. Dat gaat bepaald niet van een leien dakje, maar we
zien de ontwikkeling. Het LSA verdient steun in dit moeilijke werk.
Ton Selten
lid Beoordelingscommissie BewonersBedrijven
De Woonbond kent het LSA als een actieve organisatie die opkomt voor het perspectief van wijken
en hun bewoners; vaak huurders. In een aantal lijnen trekken we samen op. Zo hebben LSA en
Woonbond gezamenlijk de systematiek van vouchers voor bewonersinitiatieven in de wijken
ontwikkeld, werken we jaarlijks samen in de door het LSA georganiseerde bewonersdag en hebben
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we samen opgetrokken om bewoners in beeld te krijgen bij de Agenda Stad. Ook heeft het LSA het
belangrijke onderwerp van de buurtrechten op de politieke agenda gekregen. Allemaal zaken die
van groot belang zijn voor de bewoners en de leefbaarheid in de wijken.
De Woonbond vindt dat de motie Voortman / De Vries ruimhartig moet worden uitgevoerd, dat wil
zeggen dat er geen zodanige korting op de vaste subsidie plaatsvindt dat de voortgang van de
belangrijke activiteiten van het LSA in gevaar komt. Gezien het feit dat leefbaarheid en wijkaanpak
veel breder is dan alleen Wonen, zou daarbij ook gekeken kunnen worden naar financiering vanuit
andere ministeries dan BZK.
Ton Selten en Ronald Paping
Voorzitter en Directeur Nederlandse Woonbond

Er kan geen serieus BZK Doe-Democratie beleid gevoerd worden zonder sterke bewonerspartners in
het veld. En de belangrijkste partner op landelijk niveau is al decennia LSABewoners. Het verder
afbouwen van de subsidie van LSA is een kwalijke zaak voor de burgerdemocratie.
Mellouki Cadat
LSA-lid

Juist in een tijd dat een overheid meer verwacht van haar inwoners, een tijd waarin zelfs de koning
spreekt van een participatiemaatschappij. Dan zeg ik tegen de overheid ‘put your money where your
mouth is’. Help initiatieven zoals een LSA blijvend om actieve bewoners te mobiliseren en te helpen
om overheidstaken in zelfbeheer te doen. Voor een krachtige samenleving is dit essentieel!

Tom Kunzler
Programma-manager Politiek & Bestuur
Open State Foundation

Werkelijk onbegrijpelijk vind ik de aangekondigde bezuinigingen vanuit het Rijk!
Vrijwilligers die zich inzetten voor hun goede zaak doen dit vanuit intrinsieke motivatie. Gelukkig is
dat zo. En zij verdienen een steuntje in de rug als ze daar behoefte aan hebben.
Jullie verlenen ondersteuning op maat, onpartijdig. Jullie voeden vrijwilligers met informatie,
kennis en goede voorbeelden. Jullie verbinden mensen, buurten en wijken onderling.
Als oud-directeur van De Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen weet (helaas) ik al te goed
wat jullie nu doormaken: in de mangel zitten vanwege een kerntakendiscussie, vanwege
bezuinigingen of andere (interne?) oorzaken die niets met de inhoud van het eigenlijke werk te
maken hebben. Dat frustreert enorm, vooral omdat je zelf juist bezig bent vanuit de inhoud en
dagelijks ziet en ervaart wat je voor vrijwilligers betekent. Het gaat je zelfs niet om het behoud van je
organisatie, wel om de functie en het netwerk en het belang daarvan voor vrijwilligers. Althans, zo
heb ik het enkele jaren terug ervaren.
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Dat er nu, in chaotische en tegelijkertijd spannende, kansrijke tijden van o.a. decentralisaties en
vernieuwing waarbij er veel van vrijwillige inzet van mensen wordt verwacht, op de ondersteuning
daarvan wordt gekort vind ik werkelijk onbegrijpelijk.
Dirk Jasper Keegstra
oud-directeur BOKD, raadslid PvdA Midden-Drenthe, procesbegeleider leefbaarheid

Het LSA heeft een enorme betekenis voor actieve inwoners als het gaat om een volwaardige
medespeler te kunnen zijn en te kunnen worden in het samenspel overheid, instanties en inwoners.
Trainingen, inspiratie, belangenbehartiging het zit er allemaal in. En met meer impact in wijken en
steden dan ik welk onafhankelijk bureau of welke club dit ooit voor mekaar heb zien boksen.
Ik ben erg bezig met het fenomeen burgerbegroting en kan zo al drie gemeenten aanwijzen die
rechtstreeks geïnspireerd door een LSA-activiteit een burgerbegroting gaan invoeren. Dat heeft
geen enkel groot ministerieel congres of VNG-evenement voor elkaar gekregen. Het LSA maakt niet
alleen de positie van wijkbewoners sterker, maar is een aantoonbare vernieuwer. Ze weet actieve
bewoners, vaak in niet zulke sterke wijken, aan te spreken als vernieuwer van de lokale
democratie. Recente Amerikaanse verkiezingsuitslagen geven aan hoe belangrijk dat is en hoe
catastrofaal het wordt als je niet met mensen vernieuwd maar over mensen praat in workshops,
symposia, festivals en open sites.
Het is ronduit ongepast om het LSA geld af te nemen onder de noemer ‘financiële onafhankelijkheid’.
Een dodelijkere politieke formulering voor armoede ben ik nog niet tegen gekomen. Het LSA is een
enthousiaste investeerder in onze afbrokkelende lokale democratie, met het belangrijkste kapitaal
wat we daarvoor hebben: inwonersbetrokkenheid. Het is kapitaalvernietiging en een negatieve keuze
voor democratische vernieuwing om het LSA het werken op deze manier onmogelijk te maken.
Joop Hofman
Directeur Rode Wouw BV en auteur twee boeken burgerbegroting en belegeider landelijke leerkring
burgerbegroting

Het LSA kun je zien als de bewonersvereniging der bewonersverenigingen en bestaat al 28 jaar. Als
voorhoede houden zij goed in de gaten hoe het gaat met de positie van de actieve bewoner. En met
de democratische vernieuwing. Wordt er naar bewoners geluisterd bij het bedenken, maken en
uitvoeren van beleid? Het LSA organiseert bijeenkomsten, debatten, en voert vernieuwende
projecten uit, ze publiceren en communiceren. Ze gaan onverminderd door met vertellen dat
bewoners het vertrekpunt moeten zijn.
Delfshaven Coöperatie is dit jaar ook kernlid geworden en doordat we ons landelijk verenigd hebben
kunnen wij onze kennis met elkaar delen, onze krachten bundelen, en gebruik maken van elkaars
netwerk. Bovendien kunnen we een sterke lobby voeren richting de lokale en de landelijke politiek.
Over en weer ontstaan er inzichten in dat het wel anders kan, die het Rotterdamse overstijgen. Daar
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kom je achter in een landelijke uitwisseling. Soms zijn er bijvoorbeeld dezelfde wetten, waar
gemeentes heel verschillend mee omgaan.
Je kunt je als initiatief gesteund voelen en beargumenteren dat het wel degelijk mogelijk is om iets te
veranderen. Zo hoorde ik dat in Breda en Amsterdam regelluwe zones zijn waarbinnen een aantal
regels buiten werking zijn gezet. Dat geeft inspiratie voor initiatieven in Delfshaven, zoals met
coöperatie Vrouwenvleugel waar we graag verder willen experimenten op het gebied van bijstand en
bewonersgelden.
Milja Kruijt
Delfshaven Coöperatie

LSA is voor ons een oriëntatiepunt en informatiebron in het vorm geven van burgerparticipatie. LSA
moet blijven.
John Geurts
Voorzitter stichting Dorpshuis Vreeswijk: Burgerinitiatief in uitvoering

Als er één organisatie is die de participatiesamenleving en de doe-het-zelf democratie in de praktijk
helpt uit te vinden, dan is het wel het LSA. Terwijl het Rijk niet beter weet dan de
participatiesamenleving aan te jagen door te bezuinigen en gemeenten veelal niet verder komen
dan het verdedigen van hun bolwerk tegen al te actieve burgers, doet het LSA wat er moet
gebeuren. Niet lullen, maar poetsen! Met actieve bewoners zoeken naar mogelijkheden om hun
betrokkenheid bij wijk of buurt handen en voeten te geven. Door ze te ondersteunen met
inspirerende verhalen, praktische kennis en soms een heel klein beetje geld. Maar ze alleen te
ondersteunen op het moment en de manier waarop ze dat willen.
Het LSA is van onderop. Maar als het moet, kan het LSA ook bovenover. Voert bijvoorbeeld een
actieve lobby voor buurtrechten en weet zijn contacten daar uitstekend voor te gebruiken, in de
Tweede Kamer en bij verschillende gemeenten. Een jaar of vijf, zes geleden had nooit iemand over
een right to challenge, nu staat het in de WMO en kan het in een aantal gemeenten ook. Dankzij het
LSA!
Bezuinigen op het LSA. Da’s dus echt een slecht idee!
Jan Hoek
Strategisch Adviseur

De representatieve democratie in Nederland verkeert in een ernstige crisis (zie o.a. rapport VNGcommissie van der Donk juni 2016). Als reactie én antwoord daarop zien we een brede beweging van
bewonersinitiatieven opkomen in Nederland. Bewoners nemen initiatief rond zorg, welzijn, wonen,
energie, groen, voedsel, vervoer en veel meer. Was bewonersinitiatief tien jaar geleden een
aandachtspunt voor organisatoren van inspraak en voor welzijnswerkers, we komen nu in een tijd
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dat instituties deze beweging serieus (moeten) nemen. Organisaties als de LSA hebben het vermogen
om deze beweging in haar kracht te zetten. Dat heeft alles te maken met het feit dat organisaties
zoals de LSA en de LVKK niet voor maar van bewoners zijn. In tegenstelling tot de meeste instituties
geniet de LSA het vertrouwen van bewoners dat noodzakelijk is om vanuit de basis te kunnen
werken. De LSA heeft een en ander maal bewezen dat zij in staat is om met grote inzet en
deskundigheid de bewonersbeweging daadwerkelijk verder te brengen. Een overheid die tekort
schiet in het ondersteunen van die organisatie, miskent de maatschappelijke ontwikkeling en
schiet zich daarmee zelf in de voet.
Ben van Essen,
Voorzitter ’t Laefhoês America, Voorzitter Vereniging Kleine Kernen Limburg en bestuurslid
Landelijke Vereniging Kleine Kernen, Bestuurslid Nederland Zorgt Voor Elkaar, Kennismakelaar Wijk
en Dorpsdemocratie Democratic Challenge

We zijn geschrokken van de steeds verminderde subsidie die ook het LSA ten delen valt. Bij het begin
van de oprichting van het LSA waren we meteen bij het LSA betrokken. Vragen waar wij mee zaten
werden door het LSA beantwoord en bij problemen werden en worden wij nog steeds ondersteund.
Het LSA is bij betrokken actieve bewoners: een organisatie waar je altijd met problemen terecht
kunt.
Het LSA als organisatie heeft zijn bestaan reeds lang bewezen en betrokken en actieve bewoners
kunnen niet zonder deze organisatie.
Wij willen er nog op wijze dat wanneer het LSA zou moeten ophouden te bestaan.....de actieve
bewoners GÉÉN enkele andere organisatie heeft waarop zij kunnen terug vallen met hun vragen en
problemen.
De Participatie waar steeds op aangedrongen wordt door de Overheid zou weer een diepte punt
bereiken, en het vertrouwen zou op NUL komen te staan.
Mevrouw Gé Ruijfrok
Namens de Bewonerscommissie Gein II/IV en Stichting "Ieder Kind Een Eigen Boek"

Een organisatie als het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners is onontbeerlijk, zeker in
een tijdvak waarin bewoners zelf mede-verantwoordelijkheid willen nemen voor de publieke zaak op
tal van terreinen.
We worden bovendien door de VNG en het Genootschap van Burgemeesters opgeroepen om mee te
denken over en te werken aan meervoudige vormen van democratie. Alle adviesorganen van de
rijksoverheid roepen deze op om meer vertrouwen te stellen in de burger en de buurt taken over
te dragen aan de vele duizenden burgerinitiatieven die al activiteiten ondernemen in het publieke
domein. Daarvoor hebben bewoners en burgers ondersteuning nodig die door het LSA wordt
verstrekt. Geen bezuinigingen dus maar verruiming van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het
LSA.
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Eisse Kalk
bestuursvoorzitter van Agora Europa en Meer Democratie
oud directeur van het Instituut voor Publiek en Politiek

Het LSA verdient support! Dat is de slotzin van de tekst waarmee ik mij voorstel als lid van het
Comité van aanbeveling van LSA op de website. De samenleving is volop in ontwikkelingen en het
aantal burgerinitiatieven dat het LSA weet te vinden om het te helpen versnellen en verstevigen
neemt toe. Daarmee geeft het LSA ook handen en voeten aan het beleid van dit kabinet, de Doedemocratie en de Participatie samenleving.
Juist nu zou de overheid het LSA in de verdrukking brengen door de rijksbijdrage fors te verlagen?!
Kabinet doe dat niet!
Het LSA is zich op de toekomst aan het bezinnen. Daar zou een constructief overleg met de overheid
en andere financiers op moeten kunnen volgen. Geef het LSA en alle stakeholders van deze mooie
organisatie de gelegenheid om zich in te richten op de toekomst en daag ze uit om met nieuwe
verdienmogelijkheden te komen. Maar Kabinet, breng ze niet in de problemen!!
Willem van Leeuwen
Bestuurder, adviseur, schrijver, oud-voorzitter Aedes

LSA MOET BLIJVEN BESTAAN… Het LSA is voor mij een vereniging die haar kop niet in het zand steekt
en opkomt voor de belangen van de bewoners uit de actieve wijken in Nederland.
Ik ken geen enkele andere vereniging die zo nauw bij haar bewoners staat, de signalen op de juiste
manier oppikt en deze weet om te zetten naar een eventueel beleid op Rijksniveau, Gemeentelijk
Niveau, Wijkniveau en zelfs Buurtniveau.
De bewoners voelen zich eindelijk gehoord en dan wordt er de afgelopen jaren elke keer een stuk
van de subsidie taart afgesnoept. Enerzijds wordt er veel verwacht van het LSA, op onder andere
rijksniveau, omdat daar natuurlijk de kennis en kunnen zit.
Ze hebben toegang tot het DNA in de wijken. Ze kennen de bewoners en weten waar behoefte aan
is.
Het afsnoepen van de subsidie moet worden stopgezet. Dit werkt heel demotiverend voor een
ieder die nauw betrokken is bij het LSA. En dat zijn er echt veel.
Ik pleit zelfs voor een verhoging van de subsidie. Zo kan het LSA zich nog jaren inzetten voor de
mensen in de buurten om het levendiger te maken en de energie te bewaren.
Maria Pronk – Yigit
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Een trouwe LSA – Fan (lees= Hooligan)
Nederland Zorgt Voor Elkaar en Coöperatie Austerlitz Zorgt vinden het voortbestaan van het
Landelijke Samenwerkingsverband van Actieve bewoners van cruciaal belang voor de groei in
breedte en diepgang van bewonersinitiatieven in het domein welzijn, zorg, wonen en participatie.
Momenteel zijn dit er al circa 400 en er komen jaarlijks 100 initiatieven bij.
Deze initiatieven hebben veel baat bij ondersteuning door LSAbewoners. Dit geldt nog klemmender
daar waar nog geen regionale samenwerkingsverbanden zijn ontstaan (het grootste deel van
Nederland). We noemen de door hen gedane onderzoeken, bijeenkomsten, adviezen, handreikingen
en vooral het stimuleren van elkaar om door te gaan, ook als er weer eens beren op de weg
verschijnen, hetgeen veelvuldig het geval is. Ook de steun bij de ontwikkeling van het landelijke
netwerk van burgerinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar is van groot belang.
Op deze wijze helpt het samenwerkingsverband de beweging verder als onmisbare partner, maar
anderzijds draagt zijn op deze wijze ook bij aan het beleid van de overheid gericht op de
participatiemaatschappij en op het waarmaken van het beleid van de drie D’s, waarbij lokale
initiatieven van actieve burgers bijdragen aan een veel betere uitvoering in de praktijk, omdat zij
dicht bij de burgers staan.
Wij begrijpen dat BZK LSAbewoners ziet als onmisbaar, maar dat opnieuw hard gekort dreigt te
worden op de beschikbare middelen. Daarmee wordt de uitvoering van de taken en zelfs het
voortbestaan van LSAbewoners bedreigd. Veel inconsequenter kan beleid naar onze mening niet
worden. We roepen de Tweede Kamer dan ook op deze voorgestelde korting ongedaan te maken.
Jan Snijders
Voorzitter Coöperatie Austerlitz Zorg
Jan Smelik
Algemeen Coördinator Nederland Zorgt Voor Elkaar
Netwerk Nederland Zorgt voor Elkaar

Nauw betrokken bij een burgerinitiatief onder de naam Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid merk ik
elke dag weer hoe belangrijk het is samen sterk te staan. Actieve burgers worden door de overheid
gewenst, de samenleving plukt er de vruchten van, mensen worden er beter van. Heel vreemd dat
de overheid het LSA als aanjager, promotor en ondersteuner van al dit soort projecten niet
waardeert met voldoende financiën om hun werk te doen.
Mijn steun hebben ze en kan me niet voorstellen dat huidige plannen doorgaan. Nu zal blijken of
burgerparticipatie ook wat mag kosten of dat de overheid voor een dubbeltje op de eerste rang wil
zitten.
Drs. Aart Meiling
Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
We leven in een tijd van maatschappelijke en economische transitie. Het besef dat het anders moet
én kan groeit. Om vernieuwing te realiseren is een nieuwe visie op werk, onderwijs, burgerschap en
ondernemen nodig. Geheel in lijn met de zo gewenste ‘doe-democratie’ starten steeds meer actieve
bewoners en sociaal ondernemers zelf projecten om hun leefomgeving te verbeteren en lokale
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
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Toch lopen veel van deze initiatieven tegen grote uitdagingen aan om hun impact en bereik te
vergroten en financieel rond te komen. Met wat extra hulp kunnen zij nog zoveel meer bereiken! Die
extra hulp kan bestaan uit:
 Het bieden van wettelijke kaders (de ‘buurtrechten’) waardoor het gemakkelijker wordt om
maatschappelijk initiatief te initiëren;
 Hulp bij (zelf)beheer van maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen;
 Ondersteunen van ondernemende bewonersgroepen bij het starten van een
BewonersBedrijf of Wijkonderneming;
 Overdracht van kennis tijdens inspirerende workshops;
 Verbinden van bewonersgroepen in het hele land in een groot netwerk, zodat geleerd kan
worden van elkaar;
 Toegang tot zelfgekozen ondersteuning bij vraagstukken die de start, groei of duurzame
ontwikkeling van het initiatief in de weg staan.
Op al deze gebieden is het LSA de onmisbare schakel tussen Rijk, gemeente, experts,
ondersteuners en initiatiefnemers. En zoekt daarbij steeds opnieuw naar nieuwe
samenwerkingsverbanden. Zo geven het LSA en Starters4Communities dit jaar ondernemende
wijkinitiatieven uit Zuidwest Nederland toegang tot de creativiteit, gedrevenheid, kennis en talenten
van jonge professionals. In teams werken zij samen aan het vergoten van de impact, het bereik en de
financiële duurzaamheid van de initiatieven.
Actieve bewoners + starters op de arbeidsmarkt = echte maatschappelijke vernieuwing op lokaal
niveau! Samen zetten zij zich op een vernieuwende manier in voor de ontwikkeling van de wijk. En
zie: de doe-democratie ontstaat al bijna als vanzelf. #SamenSterker! Verdere bezuiniging op hét
netwerk van actieve bewoners zal een achteruitgang betekenen in alles wat de afgelopen jaren op dit
gebied bereikt is. Dat willen we toch niet?
Manon Becher, Rutger van Weeren, Ramiro Gomes Monteiro, Joeri van de Riet, Sophie Kiesouw, Sari
Kiel, Aukje IJpma, Myrthe Lanting, Mijke Joosten, Merel Zuurbier, Raoul Becher, Isabelle Marchand,
Lydia Manusama, Lizette Abrahams, Jet Gros en Kimberlij Hermeler
Starters4Communities,

Hierbij een steunbetuiging vanuit de gemeente Emmen. Als teamleider ga ik altijd mee met
werkbezoeken van de burgemeester en wethouder(s) aan onze 35 dorpen/wijken. Daar komt veel
over tafel en met name bespreken de vrijwillige bestuurders met onze politieke bestuurders het wel
en het wee binnen hun leefgemeenschappen.
Vanaf 2012 heeft het College in Emmen Bestuurlijke Innovatie Experimenten geïnitieerd. Dit heeft
onder andere opgeleverd dat meerdere dorpen en wijken meepraten over invulling en besteding van
beheer- en onderhoudsgelden (grijs en groen) in het Openbaar Gebied.
Vanuit Emmen ondersteunen wij de voortzetting van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
bewoners (LSA).
Wij zien de invloed van het LSA zeker terug bij de verschillende verenigingen, stichtingen, 2
dorpsraden en plaatselijke belangen. De initiatieven die vanuit LSA ontstaan vinden zeker een weg
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naar lokaal niveau. Met name in de wijken van Emmen ontstaan veel bewonersinitiatieven. Een
belangrijk deel gaat over het opknappen van het groen en een herinrichting van het grijs. Soms om
meer parkeerplaatsen mogelijk te maken. Veelal ontstaan er door de zelfwerkzaamheid een nieuwe
of vernieuwde sociale cohesie. Vanuit mijn team zijn de gebiedsopzichters de collega’s die burgers
hierin helpen. Zij geven tips wat te doen om met de straat in gesprek te komen. Om samen achter
een plan te staan. En om daarna met hulp van de ze opzichters te komen tot een acceptabel en
uitvoerbaar plan. Die ook door de professionals in de organisatie geaccepteerd wordt.
Daarnaast is de website van het LSA is een enorme bron voor de vrijwillige bestuurders van onze
wijken en dorpen om uit te putten.
In Emmen is het Bewonersbedrijf in Emmerhout ontstaan. Deze kent nu een moeilijke periode. Toch
zetten zich veel vrijwilligers zich in om het bedrijf voort te zetten en levensvatbaar te houden.
Inmiddels is sinds juli van dit jaar gestart met een experiment voor het uitwerken van de
Burgerbegroting. Dit experiment voeren we in een grote woonwijk en een klein dorp. Beide besturen
zijn inmiddels in gesprek geweest met hun achterban. De bestedingsplannen liggen nu ter
beoordeling bij het college.
Als e.e.a. goedgekeurd wordt door de raad, kunnen beide partijen in 2017 en 2018 hiermee aan de
slag. Met deze praktijkvoorbeelden, die ik zeker koppel aan het bestaan van de LSA, sluit ik om
hiermee te pleiten voor het LSA zijn werk kan blijven doen.

Wim Wessels
Teamleider (Stad&Buiten), Afdeling Dorpen & Wijken (DNW), Gemeente Emmen

Sinds mei 2016 zijn wij met ons buurtcentrum De Driehoek in Amsterdam Noord lid van het LSA.
Buurtcentrum De Driehoek werd tot 1 januari 2014 geëxploiteerd door een professionele
welzijnsorganisatie, gesubsidieerde door stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam. Toen
stadsdeel Noord de subsidie beëindigde dreigde het buurtcentrum gesloten te worden. Bewoners uit
de buurt kwamen hiertegen in verweer en zij kregen het voor elkaar het buurtcentrum als
zelforganisatie van bewoners open te houden. Vanaf 1 januari 2014 draaien wij geheel op
vrijwilligers.
Wij zijn lid geworden van het LSA omdat het geheel zelfstandig exploiteren van een buurtcentrum
veel van de vrijwilligers vraagt. Wij maken graag gebruik van de expertise van het LSA. Via het LSA
komen wij ook in contact met andere buurthuizen in zelfbeheer voor het delen van ervaringen en
ideeën. Zo kunnen wij ons buurtcentrum dat een belangrijke sociale functie in de buurt vervult
(spreekuur maatschappelijk werk, armoede project, laagdrempelige activiteiten voor kwetsbare en
eenzame ouderen) draaiend houden. Het LSA heeft ons ook in contact gebracht met de Heidemij die
ons gaat adviseren hoe op langere termijn tot een duurzame exploitatieopzet te komen.
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Zo helpt het LSA ons en zo levert het LSA een bijdrage aan een krachtige, vitale participatiesamenleving, tegen een schijntje van de kosten die door inzet van vele vrijwilligers worden
bespaard. Wij willen graag dat het LSA hiermee door kan gaan.
J. Siersma, secretaris
Namens het bestuur van de Stichting Blauwe Zand, exploitant van buurtcentrum De Driehoek,

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het voornemen om opnieuw te bezuinigen op de
subsidie van de LSA. Uit uw informatie begrijpen wij dat het de zoveelste keer is dat er een korting
wordt voorgesteld op het budget van de LSA waardoor uw financiële slagkracht in de afgelopen 5
min of meer is gehalveerd.
Een dergelijke bezuiniging is in onze ogen onevenredig en ineffectief. Een overheid die de mond vol
heeft over de participatiesamenleving, zou vanuit het principe 'put your money where your mouth is'
de LSA moeten koesteren en stimuleren. De organisatie draagt aantoonbaar bij aan het
probleemoplossend vermogen van de samenleving en is voor veel landelijke organisaties een
levensader naar de lokale, grassoort praktijk. Bij die rol hoort ook het incidenteel leveren van
ongezouten commentaar op ontwikkelingen en de overheid zou zich wat dat betreft niet kleinzerig
moeten opstellen.
Ik schrijf dit vanuit de context van RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie
voor 64 gemeenten in Nederland, maar ook als directeur bestuurder van het landelijk kenniscentrum
discriminatie Art.1 en het expertisecentrum IDEM Rotterdam. In al deze organisatieverbanden
hebben wij veel profijt van het werk van de LSA, die vaak bemiddelend en faciliterend is in het helpen
vinden van lokale samenwerkingspartners, best practices en pilotverbanden waarin landelijk
ontwikkelde inzichten en projecten kunnen worden uitgeprobeerd en vervolgens geïmplementeerd.
In een van deze projecten speelt de LSA een specifieke en eminente rol. De LSA is, met de nationale
politie en het landelijk COC, vertegenwoordigd in de door het Ministerie van OC&W gefinancierde
kerngroep van de Gay Straight Alliance Natuurlijk Samen, die zich bekommert om het bevorderen
van de veiligheid van LHBT in buurten en wijken. In die context is de vertegenwoordiging van de GSA
voor ons een schakel naar relevante vindplaatsen voor knellende situaties in buurten en wijken, de
LSA is een afzet- en ultprobeerkanaal voor landelijk ontwikkelde producten en interventies en de
LSA is een toetssteen, een ijkpunt voor de strategie- en beleidsontwikkeling door de GSA.
Van de voorzitter van de GSA begrijpen wij, dat bij verdere subsidiekorting de participatie van het
LSA in de kerngroep van de GSA en andere door RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam ontwikkelde
activiteiten op het spel staat. Dat zou een aderlating zijn voor onze werkzaamheden en wij hopen van
harte dat het zover niet zal komen.
Wij wensen u alle succes met de strijd om de ineffectieve, onevenredige en haaks op het
regeringsbeleid staande kortingen af te wentelen.
C.E.T Triesscheijn,
Directeur bestuurde RADAR,-A-1:1 en IDEM Rotterdam, voorzitter van de kerngroep van de GSA
Natuurlijk Samen
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