
 
 

 
Draaiboek: Hoe organiseer ik een buurtinitiatief? 
 
Je wilt graag een keertje iets organiseren in je buurt. Een drink, 
een feestje, een speelstraat, … Maar hoe begin je daar nu aan? 
En waar moet je op letten? Speciaal om deze vragen te 
beantwoorden werd dit draaiboek ontworpen. Het kan je op weg 
zetten en tips geven. 
 
Uiteraard ben je vrij om hiermee te doen wat je wilt. 
 
Wij hopen dat het jou op één of andere manier kan helpen om je 
buurt te laten groeien. 
 
 
 

 

1. Baken je buurt af 

 
Denk goed na welke buurt je in je project wil betrekken. Denk je in eerste instantie enkel aan je 
straat of is er een hele wijk of buurt waarvoor je iets wil organiseren? Dit is vooral belangrijk om 
partners te zoeken. Je kunt dit achteraf nog steeds wijzigen. 
 

TIP: begin zeker niet te groot. Een (wijk)initiatief moet groeien! 
 

 
2. Zoek gelijkgestemden 

 
Team up! Wie wil mee zijn schouders onder je initiatief zetten? 
 
Dit is één van de moeilijkste stappen. Zeker als je nog niemand in je straat of buurt kent. 
Hoe weet je nu wie iets mee wil organiseren? 
 
Uit ervaring blijkt dat sociaal contact altijd het beste is. Mensen persoonlijk aanspreken dus. 
Dit betekent uiteraard niet dat je op straat moet gaan staan en iedereen die passeert meteen moet 
overtuigen iets mee op te starten. Probeer even na te denken wie je misschien al een beetje kent. 
Bijvoorbeeld een moeder die ook mee aan de schoolpoort staat voor haar kindje? Of iemand die 
werkt in de plaatselijke supermarkt en waarvan je weet dat die een paar huizen verder woont? Of 
iemand waarmee je af en toe op de bus zit? Of misschien die ene buur waar al eens verkeerd een 
pakje werd geleverd? Of die meneer die elke avond met zijn hondje voorbij komt wandelen? Vaak 
‘ken’ je al veel mensen van je buurt. Gewoon, door hen regelmatig te zien. Dat verkleint de stap 
om mensen aan te spreken. 
 
Lijkt dit toch moeilijk? Of vind je niet meteen de juiste ‘openingszin’? Dan hebben wij een kaartje 
ontworpen dat je hierbij kan helpen.  
Dit kaartje kan je bij je buren in de bus steken. Vul op de voorkant de naam van je straat/buurt in 
en op de achterkant je gegevens. Zo geef je mensen de kans je te contacteren als ook zij 
interesse hebben om iets in jullie buurt te organiseren.  
 
Dit kaartje kan je bestellen via: burendag@brasschaat.be.  Geef het aantal exemplaren op dat je 
nodig hebt, samen met jouw gegevens.  We bezorgen het pakket dan bij je thuis.  Je kunt ook 
jouw gegevens aan ons doormailen, dan zetten we deze op een etiket dat je dan maar op het 
kaartje hoeft te kleven. 
 

TIP: verwacht vooral niet te veel respons. Heb je één iemand gevonden die mee zijn 
schouders onder iets wil zetten? Perfect! Met twee kan je al veel ideeën sprokkelen.  
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3. Spreek af ! 

 
Spreek af met de mensen die je gecontacteerd/verzameld hebt. Het gemakkelijkste is om 
iedereen bij elkaar te krijgen en dan samen te brainstormen. 
Dit kan bij je thuis, maar uiteraard wil niet iedereen zomaar enkele vreemden in zijn huis of tuin. 
Denk even na welke opties er nog zijn in de buurt. Misschien is er wel een café of een buurthuis 
waar je gebruik van kan maken? Dienstencentrum of cafetaria waar je kunt afspreken? Of op een 
zomerse dag op een pleintje in de buurt? Vergeet ook niet dat er heel wat sociale organisaties zijn 
in Brasschaat die je zeker verder willen helpen met het uitlenen van een ruimte of zaaltje. Maak 
het jezelf vooral niet te moeilijk. De enige bedoeling is mensen bij elkaar krijgen en bekijken wat er 
mogelijk is in je buurt. 
Voor hulp om een locatie te zoeken kan je de lijst raadplegen met alle lokaaltjes en centra waar je 
terecht kan. 
 
www.brasschaat.be/vrijetijd/cultuur/zaalverhuur 
 
 
4. De startvergadering/ontmoetingsmoment 

 
Heb je iets afgesproken?  Dan ben je vertrokken! 
Maar wat doe je nu net?  
 
Begin vooral met te brainstormen. Denk na en praat over wat/waar/wanneer/hoe je iets wil 
organiseren. Tijdens het brainstormen zijn alle ideeën goed. Selecteren kan je nadien nog. Is het 
een optie om je straat af te sluiten? Kan je iets buiten doen in je buurt? Of toch beter binnen? Wat 
zijn de mogelijkheden in jouw straat of wijk? 
 
Hier zijn enkele tips die je kunnen helpen om de startvergadering in goede banen te leiden: 
 
- Kies een gespreksleider of een organisator. Het is niet omdat jij het idee had, dat jij meteen de 

‘leider’ van het gezelschap moet worden. Je kunt je even goed nu op de achtergrond zetten 
en anderen het leiderschap laten overnemen. Vaak gaat zoiets automatisch. Iemand die 
zichzelf een beetje op de voorgrond zet.  

 
- Denk na wat je graag wil bereiken. Wil je graag iedereen een keertje bij elkaar brengen? Of 

wil je structureel iets veranderen of organiseren in je buurt? Is er misschien een probleem dat 
jullie samen willen aanpakken? Er zijn 1000den redenen om iets met je buren te ondernemen.  

 
- Nogmaals, begin zo klein mogelijk! Organiseer niet meteen een grote BBQ voor de hele 

straat. Dat is soms héél veel werk en moeilijk te realiseren. Ben je maar alleen of met twee? 
Begin dan met een klein evenementje. Laat zeker je creativiteit en fantasie zijn werk doen! 
Laat je verrassen door de resultaten van een brainstorm. Hoe gekker hoe gezelliger.  

 
- Het is niet noodzakelijk om meteen iets te organiseren. Misschien vind je wel een paar 

gelijkstemden die samen naar een evenement willen? Een Nieuwjaars drink of andere 
activiteit georganiseerd door de gemeente? Of iets anders dat in de buurt te doen is?  

 
  

http://www.brasschaat.be/vrijetijd/cultuur/zaalverhuur
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- Enkele ideeën:  

• een voorfhofjeswedstrijd,  

• een oproep aan alle buren om zoveel mogelijk kerstversiering op te hangen,  

• een wijkwandeling,  

• een winterfeestje (een vuurkorfje, kraampje met hotdogs en glühwein en jenever),  

• een picknick waarbij iedereen zelf zijn eten meeneemt, 

•  een ijsjeskraampje in de zomer,  

• de mogelijkheid om Sinterklaas op bezoek te laten komen,  

• een voetbalmatch op groot scherm kijken,  

• een optreden van iemand uit de buurt,  

• speelstraat,  

• volksspelen,  

• een workshop (bijvoorbeeld naaien, djembé spelen, internationaal koken, …)  

• geocaching,  

• een kunstexpositie in de buurt,  

• gezamenlijk verfraaien van de straat / buurt: samen bloembakken vullen, 
compostzak laten brengen door gemeente met een aantal straten samen, 
lenteschoonmaak,… 

• paashaaswandeling 

• samen Nieuwjaar zingen 

• plantjesverkoop en met de opbrengst iets leuk voor de buurt aanschaffen 

• een wandeling in je buurt naar deelnemers aan de Week van de amateurkunst, 

• een wandeling in het kader van de 10 000stappen clash, zie 
www.10000stappen.be 

•  … 

 
KIJK NAAR JE BUURT 
 
Ben je er niet helemaal uit wat je wilt doen? ‘Onderzoek’ dan je buurt. Wie heeft welke talenten? 
Een buurt kan heel divers zijn. Zijn er veel ouderen in je buurt? Of misschien net veel gezinnen 
met kleine kinderen? Het is belangrijk om uit te zoeken wie er woont en wat er leeft in je buurt. Het 
helpt dat je weet welke interesses en hobby’s je buren hebben. Zo is de kans groter dat je iets 
kiest dat bij verschillende mensen aansluit! 
 
Enkele voorbeelden: misschien is er wel iemand in de buurt die graag foto’s trekt en daar iets mee 
wil doen? Of een schilder? Iemand die goed in de tuin kan werken? Of iemand die houdt van 
wandelen? Iemand die graag muziek speelt of zingt in een bandje. Misschien willen zij wel eens 
optreden voor de straat?  
 
Om je hierbij te helpen hebben wij een enquête opgesteld. Deze kan je aan je buren geven. 
Misschien op jullie eerste evenementje? Maar even goed kan dit op voorhand in de 
brievenbussen.  
 
Deze enquête kan je bestellen via: burendag@brasschaat.be.  Geef het aantal exemplaren op dat 
je nodig hebt, samen met jouw gegevens.  We bezorgen het pakket dan bij je thuis.  Je kunt ook 
jouw gegevens aan ons doormailen, dan zetten we deze op een etiket dat je dan maar op de 
enquête hoeft te kleven. 

http://www.10000stappen.be/
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5. Informeren, plannen en uitvoeren 

 
Nu is de eerste aanzet gegeven. Afhankelijk van wat jullie beslissen, kan je beginnen plannen en 
uitvoeren. 
 
Hou er rekening mee dat wanneer je de ‘openbare ruimte’ inneemt er bepaalde spelregels moeten 
gevolgd worden. Neem contact op met het gemeentelijk evenementenloket op het nummer 03 650 
02 58 of via www.brasschaat.be/vrije tijd/evenementen/zelf organiseren/evenementenloket/ .  
 

TIP: Vergeet niet de praktische kant van de zaak. Vanaf het moment dat er een vast bedrag 
moet betaald worden is het  moeilijker om iets te organiseren (zoals bijvoorbeeld bij een BBQ)  
Misschien is het simpeler om bijvoorbeeld een kraampje te zetten waar drinken of iets anders 
gekocht kan worden. Dan kunnen mensen op het moment zelf beslissen hoeveel ze uitgeven.  

 
Omdat er soms zaken mis kunnen gaan denk je best ook aan een verzekering. Je kunt een 
vrijwilligersverzekering afsluiten via het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk: 
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/.  Let op: je moet je eerst 
registreren en nadien met het bekomen erkenningsnummer je activiteit doorgeven. Begin hier dus 
tijdig aan! 
Een vrijwilligersverzekering kan je ook regelen via de vzw Vonak: https://vonak.weebly.com. 
 
Wat je ook doet, denk steeds aan volgende zaken: 

 
Hou het klein en simpel 
Overlaad jezelf en anderen niet met te veel werk. De kans dat je dat dan elk jaar wil doen is 
klein. Hoe meer werk en afspraken, hoe sneller er ook meningsverschillen ontstaan.  
 

  Eén buur is beter dan géén buur 
Organiseer je iets en komt er maar weinig volk? Géén probleem, misschien is dat ook wel leuk 
en gezellig. Je kunt niet verwachten dat iedereen komt. Sommige mensen hebben hier 
gewoon geen zin in. Maar elke buur die je beter hebt leren kennen is een succes.  
 
Een goede buurt moet groeien 
Verwacht zeker niet dat je na één leuk initiatief vertrokken bent voor een bloeiend wijkcomité. 
Een buurt moet groeien. Geef jezelf en je buurt de tijd om langzaamaan een goede 
buurtwerking op poten te zetten. Sommige buurten zijn perfect gelukkig met één maal per jaar 
een kleine drink te doen. Anderen willen dan weer acht keer per jaar afspreken. Iedereen en 
elke buurt is anders.  
 
We wensen je veel succes, en vooral veel plezier en aangename contacten, bij het 
organiseren van jouw buurtactiviteit. 
 
Met vragen en suggesties kan je terecht bij burendag@brasschaat.be  
 
Bezorg ons uw leuke foto’s en een korte tekst over uw activiteit op: 
communicatie@brasschaat.be  

 
 

http://www.brasschaat.be/vrije%20tijd/evenementen/zelf%20organiseren/evenementenloket/
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