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“Verbinden en adviseren”
Tijdens startbijeenkomst ideeën uitwisselen

en… elkaar inspireren

Dromen waarmaken
Plannen van burgers, bedrijven en instellingen
(stakeholders) tot bloei laten komen. Dat is het
doel van het project Samen maken we de Stad
(SMWDS). Dit project gaat er vanuit dat stakeholders zelf hun plannen kunnen waarmaken
vanuit hun gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de samenleving. Het project verbindt
en inspireert. Het geeft stakeholders ruimte om
initiatieven te ontplooien en dromen te realiseren. Enkele toegepaste beginspraak- methoden
zijn: een interactieve website, inspiratiebijeenkomsten en een ideeënmakelaar.

Simone Guezen, mede-initiatiefnemer
‘CultuurSpot Stadshagen’

‘Mijn collega Kathi van den Belt en ik wonen
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beiden in Stadshagen. Tijdens een inspiratiebijeenkomst van SMWDS bedachten we een serie
liveconcerten in het Cultuurhuis, omdat daar nog
niet zo heel veel wordt georganiseerd. De
toenmalig beheerder van het Cultuurhuis en de
voorzitter van de winkeliersvereniging toonden
zich meteen enthousiast. Hierna hebben we
verschillende partners gepolst of ze wilden
bijdragen. We hebben veel baat gehad bij de
promotiecampagne en het netwerk van SMWDS.
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Tijdens hun inspiratiebijeenkomsten konden we
onze ideeën koppelen en kennis uitwisselen
met anderen. Dat werkte heel effectief. Al snel
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was de programmering voor het hele seizoen
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ingevuld. In september 2008 hebben we een
eerste, spetterend, optreden gehad van de
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Meander Bigband!”

Feestelijk eerste
optreden in Cultuurhuis

Simone Guezen

“Plan levensvatbaar”
Max Hemmes, initiatiefnemer en beheerder bankjesproject Zwolle
‘Het is een plan van horecaondernemer
Hans Borrel. Hij en zijn vriendin lopen
regelmatig het rondje Zwolle ter voorbereiding op de Nijmeegse vierdaagse.
Zo kwamen zij op het idee om op de
mooiste plekjes langs deze route
bankjes te plaatsen die door kunstenaars zouden worden ontworpen. Toen
wij dit idee lanceerden op de website
van Samen maken we de Stad kregen
we ontzettend veel reacties.
Ideeënmakelaar Annemiek de Wolf heeft
ons met raad en daad bijgestaan.
Tijdens een inspiratiebijeenkomst
Overzicht projecten op de website

ontstond het plan om bedrijven aan te
schrijven.
Van ieder bankje wordt een schaalmodel
gemaakt dat we aan hen presenteren.
Als bedrijven een bankje bestellen,
worden er twee gemaakt: één voor
henzelf en één voor langs de route. Door
SMWDS wordt een plan levensvatbaar!”

