Programma minisymposium bij jaarvergadering LSA
Ambitieuze bewoners, weerbare wijken. Dat is de titel van het jaarverslag in 2018. Ambitieuze bewoners maken
samen met anderen hun wijken weerbaar. Want ook in wijken die de buitenwereld vaak ziet als kwetsbaar bestaat
ontzettend veel bewonerskracht. Steeds vaker lukt het om de weerbaarheid van deze wijken te versterken. Daar
werken de bij het LSA aangesloten bewonersgroepen ambitieus, belangeloos en met bijna onuitputtelijke energie. Die
bewonersgroepen staan vandaag centraal.
Wat is hun motivatie? Wat ondernemen ze zoal? En wat maakt het bestaan van hun projecten en organisaties nu
beter? Daarover gaan we in gesprek. In de allereerste LSA-talkshow zijn LSA leden met een bijzonder verhaal de
hoofdgasten. Samen laten zij zien hoe hun ambities bijdragen aan weerbare wijken. Een dwarsdoorsnede van wat
actieve bewoners bijdragen aan de samenleving en wat ze tijdens hun reis meemaken.
Inspiratie aan tafel
De wens van bewoners om cruciale voorzieningen in eigendom te nemen, zoals bijvoorbeeld het glasvezelweb in
Venray. De weerbarstige praktijk van het right to challenge en de enorme potentiele mogelijkheden. Een eigen en
eigentijdse manier om zorg voor elkaar te organiseren zoals Beesd voor elkaar. De zoektocht naar democratische
vernieuwing en een nieuwe invulling van de rol van bewonersvertegenwoordiging in de experimentele coöperatieve
wijkraad in de Groningse Oosterparkwijk. De manier waarop bewoners de energietransitie aangrijpen om vooral ook
armoede, verbonden buurten en leefbaarheid op de agenda te zetten. Of de manier waarop community building via
ABCD het wijkleercentrum in Leidschendam-Voorburg laat groeien en bloeien.
En natuurlijk praat de zaal mee! Wat wil je weten van de tafelgasten? Waar houd jij je mee bezig en welke
ervaringen neem jij mee? Wat hoort er op de agenda van de landelijke vereniging van actieve bewoners? De leden
van het team verbinden de verhalen aan tafel aan het werkplan voor 2019 en verder. Want we blijven verbinden en
organiseren actie.
De blik vooruit; pijlers voor democratische machtsvorming
De blik vooruit is voor Paul de Bruijn, bestuurslid LSA en motor achter Coehoorn Centraal in Arnhem. Bewoners
heroveren steeds vaker delen van hun eigen leefwereld en belangrijke diensten. We participeren niet allen maar,
maar geven (in co-creatie) zelf vorm aan de door ons gewenste lokale samenleving. Groot denken, kleiner doen:
Paul bekijkt hoe de positie van maatschappelijke initiatieven verder versterkt kan worden. Aan de hand van
internationale voorbeelden uit onder meer Duitsland kijken we naar de rol van invloed en macht.
Terug aan tafel
Aan de tafel sluiten we af. Wat geef je LSA mee voor het komend jaar? Waar wil je jezelf voor hard maken en hoe en
met wie wil je samenwerken? Op zoek naar het thema van 2019!

