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1. Kennisnemen van 

Kennis te nemen van succesvolle initiatieven in de periode januari-juni 2020. 

 

2. Inleiding 

In het CUP is opgenomen dat wij vinden dat wat bewoners – samen met hun buren en andere 

netwerken – investeren in hun buurt van grote waarde is. Deze krachten willen wij versterken en 

ondersteunen middels, onder andere, de Initiatieventafel, waar we verbindingen leggen tussen en 

met initiatiefnemers, kennis delen en voor de buurt waardevolle projecten financieel 

ondersteunen. Initiatieven komen op verschillende manieren bij de gemeente binnen, 

bijvoorbeeld: via de initiatieventafel, de wijkcoördinatoren, wijkadviseurs, vak afdelingen, KCC, 

Samen Sneller Duurzaam. Inmiddels zijn er een aantal mooie initiatieven ontstaan die wij graag 

willen delen. 

 

3. Kernboodschap 

We maken als organisatie stappen in het realiseren van initiatieven; we vinden steeds beter 

mogelijkheden om bewoners te helpen de juiste weg te vinden om hun plannen  waar te maken. 

 

4. Initiatieven 

Enkele voorbeelden: 

- De Barbaragaarde, Bussum. Bewoners hebben hier een strook groen opnieuw beplant en 

ingezaaid om de biodiversiteit te verbeteren. De gemeente heeft geadviseerd welke 

planten en zaden te gebruiken en de materialen (beplanting en zaden) aangeleverd. 

Gezamenlijk is er aangeplant en ingezaaid. De bewoners onderhouden de strook. 

- Skatebaan, Muiden: 3 jongens uit Muiden zijn al sinds 2019  de initiatiefnemers voor het 

realiseren van een Skatebaan in Muiden. De jongens hebben een handtekeningenactie, 

een promotiefilmpje en een skatewedstrijd georganiseerd om hun initiatief onder de 

aandacht te brengen.  In samenwerking met Stad Gooi en de gemeente is de afgelopen 

periode gezocht naar een geschikte locatie hiervoor. In de perspectiefnota is extra budget 

aangevraagd om de skatebaan in het Westbatterijpark bij de Krijgsman in Muiden te 

realiseren.  

- De Peppels, Bussum. Een bewoner heeft de buurt enthousiast gemaakt om in het stukje 

openbaar groen tussen De Peppels en de Laarderweg een buurttuin maken met een grote 

biodiversiteit. Hij wil hier een ‘pocketpark’ realiseren en heeft hiervoor een 

beplantingsplan gemaakt. Doel is de omgeving te verfraaien, meer biodiversiteit creëren 

en hier ook bijeenkomsten te houden met de buurtbewoners (straatbarbecue en 

straatborrel).  Medio oktober, zodra het plantseizoen het toelaat, zal het plan samen met 

bewoners uitgevoerd worden. De initiatiefnemer zal samen met de bewoners van de 

Peppels dit park gaan onderhouden. 

- De Kloostertuin, Naarden-Vesting. Bewoners hebben een deel van de tuin in gebruik als 

gezamenlijke moestuin. De verschillende plantvakken worden elk jaar gebruikt voor een 
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ander gewas om de kwaliteit van de bodem te bewaken. Er worden groenten en kruiden 

verbouwd. Twee keer per jaar komen de bewoners er samen voor een gezellige 

buurtborrel.  

- Kamerling Onnesweg, Bussum. Bewoners hebben, in overleg, een beplantingsplan 

gemaakt voor de grasstroken om het aanzicht van de straat te verbeteren. Hiermee 

voorkomen ze ook dat er hondendrollen voor hun deur liggen. De gemeente levert de 

planten, de bewoners zullen de stroken in onderhoud nemen. Dit project zal in oktober 

gerealiseerd worden. 

- Papaverstraat, Bussum. Een groep buurtbewoners heeft een beplantingsplan voor de 

grasstroken gemaakt en samen met de gemeente aangeplant. Op hun verzoek is de 

tegelstrook t.b.v. het uitstappen uit de auto’s iets verbreed. De bewoners onderhouden de 

stroken. 

- Sport Groene Long, Bussum. Dit initiatief begon met de vraag van één inwoner of het 

basketbalveldje kon worden opgeknapt en dit is uitgegroeid tot een initiatief van 

meerdere personen voor sportfaciliteiten voor verschillend gebruik: basketbal, hardlopen 

en bootcamp en calisthenics. De faciliteiten zullen geschikt zijn voor gebruik door veel 

verschillende groepen, van jong tot oud. Het initiatief wordt o.a. gesteund door de 

buurtsportcoach van Gooise Meren Beweegt en STAD Gooi. Er wordt momenteel gezocht 

naar budget. 

- Karel Doormanlaan, Bussum. Een deel van het plantsoen is veranderd in een buurttuin. 

In overleg met de bewoners is de tuin ontworpen en de bewoners hebben, samen met de 

gemeente, de tuin aangeplant. Het middelpunt van de tuin is een ‘kruidenspiraal’ , 

gemetseld door een buurtbewoner, waar het hele jaar door verschillende kruiden op 

groeien die door de hele buurt gebruikt mogen worden. 

- Kleine Moeite, Muiderberg. Deze hulpactie was een initiatief van een bewoonster uit 

Muiderberg in de coronatijd en werd ondersteund door de SPAR, Kerk aan Zee, de 

Dorpsraad en de gemeente Gooise Meren. Muiderbergers die hulp nodig hadden, konden 

aan de knop van de buitendeur een speciaal ontwikkelde kaart met een hulpvraag hangen. 

Iemand die wilde helpen kon de kaart meenemen en het gevraagde doen. Dit kon variëren 

van een boodschap, een telefonische gesprekje o.i.d. De persoon die de boodschap doet 

hoefde niet af te rekenen, de eigenaar van de buurtsuper vertrouwde erop dat de 

hulpvrager het bedrag zou overmaken.  

- De Laarderweg, Bussum (het laatste stuk richting de heide). Een groep buurtbewoners 

heeft een beplantingsplan voor de grasstroken gemaakt en samen met de gemeente 

aangeplant. De bewoners onderhouden de plantvakken. 

- Verlichting Skatebaan, Bussum: na een bezoek met school op het gemeentehuis kwam 

een skater met een initiatief om verlichting aan te brengen bij de skatebaan aan de 

Ceintuurbaan in Bussum. Hiervoor is door de gemeente een verlichtingsadvies 

aangevraagd en samen met een groep skaters zal gekeken worden of dit uitgevoerd kan 

worden.  

- Mobiele Muziek Box, gemeentebreed. Initiatief van de organisatoren van het 

woonkamerfestival. Optredens voor ouderen, (visueel) gehandicapten die in een 

woongroep wonen of in verzorgingstehuizen en geen bezoek meer mochten ontvangen. 

Door corona hadden zij heel weinig of geen sociale contacten, waardoor hun dagen 

eenzaam en eentonig waren.  

- Lammert Majoorlaan, Bussum. Plantvak aangeplant door de bewoners, beplanting is in 

overleg met de bewoners bepaald en wordt door hun onderhouden. 
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- Karel Doormanlaan, plantvak aangeplant door bewoners, beplanting is in overleg met 

bewoners bepaald. Een buurtbewoner heeft een ‘kruidenspiraal’ gemetseld waar het hele 

jaar door verschillende kruiden op groeien die door de hele buurt gebruikt mogen worden. 

 

5. Houdt rekening met:  

- De initiatieventafel is een belangrijk instrument in het stimuleren van burgerparticipatie. 

De deelnemers aan de tafel beoordelen ingebrachte initiatieven en zorgen dat zij op de 

juiste afdelingen en bij de juiste collega’s terecht komen zodat ze gerealiseerd kunnen 

worden. 

- Om de initiatieven nog beter te kunnen faciliteren wordt momenteel intern gewerkt aan 

een efficiënt behandelproces. Wij hopen hierdoor nog meer initiatieven te kunnen 

ontvangen en te kunnen realiseren. Hiermee willen we de leefbaarheid en saamhorigheid 

in onze wijken verbeteren. 

- Intern wordt gewerkt aan een kaart om de initiatieven geografisch inzichtelijk te maken. 

De kaart zal 2021 Q1 klaar zijn. 

- Zowel bij het initiatief voor de Skatebaan in Muiden als de verlichting van de skatebaan in 

Bussum zal met de initiatiefnemers worden besproken op welke wijze zij een bijdrage 

kunnen leveren om de banen goed, schoon en veilig te gebruiken.  

- De middelen voor het realiseren van de verschillende initiatieven kunnen uit verschillende 

budgetten komen. In sommige gevallen is het initiatief zo groot dat er extra budget moet 

worden aangevraagd om een initiatief van de grond te krijgen. 

 

6. Communicatie 

Op onze gemeentelijke pagina in de lokale kranten en onze website worden regelmatig initiatieven 

in beeld gebracht, daarbij besteden we tevens aandacht aan de initiatieventafel.  

 

7. Vervolg 

We zullen u periodiek op de hoogte blijven houden over initiatievenbeleid en de concrete 

initiatieven in Gooise Meren.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

E.M. Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde, 
Burgemeester 

 


