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Malden lonkt naar Digitaal Dorpsplein  
 

Op maandag 23 juni is het initiatief voor een Digitaal Dorpsplein Malden met 

enthousiasme ontvangen door de ruim 50 aanwezigen. Tien van hen hebben zich 

tijdens de informatieavond aangemeld mee te willen helpen bij de ontwikkeling 

daarvan. Malden lonkt hiermee naar het digitale plein en lijkt een stap in de 

goede richting te hebben gezet. Ook bij de afmeldingen zaten positieve reacties. 

Een Maldenaar: “Prima initiatief dat helemaal past in deze digitale tijd en dat ik 

van harte ondersteun.” en een woningbouwcorporatie: “Wij vinden het een goed 

initiatief. Het zal de leefbaarheid in de kern kunnen vergroten als mensen elkaar 

makkelijk weten te vinden en elkaar kunnen helpen...Wij willen zeker betrokken 

blijven, meedenken en meedoen in het vervolg.”  

    

Jong en oud betrekken 
Tijdens de avond zelf werden ideeën uitgewisseld om zoveel mogelijk Maldenaren 

te betrekken. Bijvoorbeeld om jongeren mee te laten helpen, aangezien sociale 

media in hun dagelijks leven nauwelijks weg te denken zijn. Ook waren er 

aandachtspunten. Zoals hoe ouderen de mogelijkheden kunnen benutten en of 

het voor hen gebruiksvriendelijk genoeg is. Juist door anderen hen daarbij te 

laten helpen is er een extra verbinding te leggen. Hun netwerk kan daardoor 

groter worden. Het digitale dorpsplein kan een aanvulling zijn naast de bestaande 

voorzieningen om activiteiten extra onder de aandacht te brengen. Om naast het 

ruilen van spullen en hulp aanbieden ook bijvoorbeeld spullen te verzamelen voor 

vluchtelingenwerk. 
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Doorgaan 
De initiatiefnemers van het digitaal dorpsplein willen hiermee de wijk Hoogenhof 

en het dorp nóg leuker, socialer en veiliger maken om in te wonen en te werken. 

Zij zijn ervan overtuigd dat het digitale plein het inwoners makkelijk maakt. Het 

is een handige kapstok, een dorpswebsite waarop alle lokale informatie, 

initiatieven en activiteiten samenkomen. De initiatiefnemers voelen zich 

gesteund door alle reacties en oriënteren zich hoe zij door kunnen gaan met dit 

initiatief. Wel geven zij aan alle hulp te kunnen gebruiken. Ze willen Maldenaren 

gaan werven voor de rol van ‘buurtverbinder’ en de dorpssite gaan vullen met 

informatie. Ook willen ze organisaties, ondernemers en andere geïnteresseerden 

enthousiasmeren om tijd, geld en energie te investeren, om dit mooie initiatief 

te laten slagen. 
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Openingswoord door wethouder Ellen de Swart 

Ellen de Swart heet iedereen van harte welkom. Er komt veel op de gemeente af. 

Het college van Burgemeester en Wethouders zet zich in voor meer 

burgerkracht in de dorpen en wil investeren in de sociale samenhang van de 

dorpen. In Malden is door de snelle groei in het verleden een minder 

vanzelfsprekend gemeenschapsgevoel dan in de andere kernen van Heumen. Een 

digitaal dorpsplein is een hulpmiddel om de onderlinge verbindingen tussen 

mensen tot stand te brengen en de sociale samenhang in Malden te versterken. 

Gemeenschapszin is nodig om de nieuwe zorgtaken van de gemeente te kunnen 

uitvoeren. De gemeente wil investeren in de verbindingen tussen mensen 

onderling. 

Het College van Burgemeester en Wethouders is blij met dit initiatief en bekijkt 

hoe dit initiatief kan worden ondersteund. Er is vanuit de initiatiefgroep 

wijkplatform Hoogenhof een subsidieaanvraag ingediend bij het 

Initiatievenbudget van de gemeente. Binnenkort maakt de gemeente bekend 

welke initiatieven gehonoreerd worden. 

Alle initiatiefnemers bedankt voor de energie die er in is gaan zitten. Het bruist 

in onze gemeente en dit initiatief is daar één van de voorbeelden van. Een ander 

voorbeeld is het project WIJkteam dat van start gaat in de wijk Kroonwijk 

Molenwijk Randwijk in Malden. Mensen met een beperking en werkzoekenden 

gaan samenwerken in die wijk. Onder begeleiding helpt het WIJkteam daar bij 

het onderhoud van groen en andere klussen. 
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Waarom verdient Malden een digitaal dorpsplein?  

door Anke van de Lockant 

Anke van de Lockant geeft aan dat het oorspronkelijk idee het opzetten een 

ruilwebsite was. Op een ruiwebsite kan men snel en eenvoudig spullen en hulp 

vragen en aanbieden in Malden. Het idee is door Lettie Kusters ingediend op een 

verzoek van wijkplatform Hoogenhof om ideeën voor het meedingen met de 

Grote Vonk prijsvraag in het najaar van 2013. 

 

In de maanden november, januari en februari hebben we uitgebreid gekeken hoe 

we dit idee kunnen verwezenlijken. De opties die we hebben bekeken waren 

onder andere zelf een website opzetten, de website van het wijkplatform 

Hoogenhof gebruiken of ons aansluiten bij een van de vele bestaande websites, 

zoals BUUV, Buurtbox en mijnbuurtje. Elke optie heeft zijn eigen voor- en 

nadelen. Begin 2014 werd geconcludeerd dat als je iets opzet dit voldoende 

levendigheid moet bezitten om aantrekkelijk te zijn en te blijven. Er moeten 

frequent (liefst dagelijks) nieuwe berichten verschijnen en oud nieuws en oude 

berichten moet verdwijnen. 

 

In de loop van februari is door Lettie Kusters de facebookpagina ‘Malden 

ontmoet elkaar’ gestart. Er zijn ondertussen ruim 250 Maldenaren die actief 

spullen en hulp uitwisselen via deze facebookpagina. Bijvoorbeeld iemand die 

gratis een fietsenrek afhaalt en in ruil aanbiedt om klusjes te doen. 

 

Een extra platform naast de vele bestaande kan helpen om een goed overzicht te 

krijgen wat er allemaal speelt in Malden en welke talenten, diensten en 

producten er in Malden zijn. Alles duidelijk en overzichtelijk bij elkaar op één 

website. Makkelijk kunnen doorklikken naar extra informatie. De website helpt 

om alles wat er in Malden speelt snel te vinden! Specifieke doelgroepen, zoals 

ouderen, kunnen te weten komen wanneer er zwemmen, sporten of andere 

activiteiten speciaal voor hun doelgroep zijn. 

 

Een digitaal dorpsplein kan in Malden extra platform worden om dingen te weten 

te komen en om organisaties bij elkaar brengen. Het doel is om meer 

samenhorigheid te creëren tussen bewoners onderling en tussen bewoners, 

middenstand en organisaties (op het gebied van zorg, welzijn, wonen en sport). 

Helemaal mooi zou zijn als de website ook aan een kostenbesparing op 

professionele hulp kan bijdragen, doordat de inwoners van Malden meer zelf hun 

hulp (kunnen) regelen via het digitale dorpsplein. 
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Waarom alleen in Malden? In Malden blijken de onderlinge contacten tussen de 

inwoners minder gemakkelijk tot stand te komen dan in de andere kernen van 

Heumen. Malden is niet te groot om elkaar te leren kennen, maar ook niet te 

klein om een levendige website te krijgen. Het ons kent ons principe is gebaseerd 

op niet te veel deelnemers, maximaal ongeveer 15.000. In Malden wonen 

ongeveer 10.000 mensen in ongeveer 4000 huishoudens. Voor elke wijk en/of 

buurt in Malden een eigen website opzetten komt de levendigheid van zo’n site 

waarschijnlijk niet ten goede. 

 

 
 

Er is subsidie bij de gemeente aangevraagd om ons aan te sluiten bij Mijnbuurtje 

en te starten met dit initiatief. Na de start zijn er ook nog maandelijks kosten 

aan het initiatief verbonden.  

 

Presentatie Mijnbuurtje door Eric Hendriks 

In Hengstdal was er van oudsher al een 

wijkkrantje dat door actieve 

wijkbewoners in elkaar gezet werd. 

Mensen uit de wijk vinden het 

wijkkrantje belangrijk en trekken aan de 

bel als het een keertje niet komt. Zij zien het krantje als de nieuwsbron uit mijn 

buurt. Ongeveer 10 jaar geleden is naast het wijkkrantje een website gestart. 

Na een lange opbouwperiode was er uiteindelijk een goedlopende wijkwebsite 

voor Hengstdal. Het concept van mijnbuurtje was geboren en houdt in dat 

bewoners samen hun eigen buurt nog leuker, mooier en veiliger maken. 

 

Ruim twee jaar geleden heeft de gemeente Nijmegen aan de initiatiefnemers van 

de website gevraagd om het mijnbuurtje concept uit te leggen op een 

conferentie over burgerparticipatie. De reacties waren dermate positief dat 
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besloten is dit concept verder te ontwikkelen en uit te bouwen naar heel 

Nijmegen. Voor elke wijk in Nijmegen werd het mogelijk om een eigen 

wijkwebsite onder de vlag van mijnbuurtje op te starten. Ondertussen zijn er 

ook sites in Den Bosch en Apeldoorn gestart en zijn er afspraken in Wijchen en 

in Arnhem gemaakt. 

 

Vroeger was alles overzichtelijk. Je kende elkaar in de buurt en deed samen 

dingen. Je hielp elkaar. Tegenwoordig wordt er in de buurten meer langs elkaar 

geleefd. Niet meer samen spelletjes doen, maar ieder is voor zichzelf met een 

nieuw communicatiemiddel bezig (smartphone, tablet, laptop, …). Maar ook 

bekijken mensen samen op de smartphone of een tablet foto’s van de 

kleinkinderen, en wordt met minder geld en meer zelf doen samengewerkt aan 

een betere buurt. 

 

Vertrouwen is de belangrijkste kwaliteit van een prettige buurt. Of je iemand 

aanspreekt, of je je buren vraagt om voor de planten te zorgen of om samen 

dingen te doen, hangt direct samen met vertrouwen. Vertrouwen leidt tot meer 

kwaliteit van samenleven.  

 

Hoe zorg je ervoor dat het vertrouwen van 

mensen groeit? Om dit vertrouwen op te 

bouwen heb je informatie nodig over je 

buurt. Als je meer over je buurt weet (bijv. 

de ontstaansgeschiedenis, de voorzieningen, 

wat er allemaal gebeurt en wie er wonen) 

dan maak je voor je gevoel meer deel uit 

van je buurt. En daarna kies je zelf wat je 

met deze informatie doet. Mijnbuurtje 

zorgt ervoor dat je snel en eenvoudig ziet 

wat er allemaal bij jou in de buurt gebeurt. 

 

Voor het opbouwen van vertrouwen heb je naast informatie ook gelegenheid en 

aanleiding nodig om buurtbewoners te ontmoeten of dingen samen te doen. Als je 

niets van andere buurtbewoners weet dan is het lastiger om samen dingen te 

ondernemen. Elkaar kennen, elkaar ontmoeten en samen dingen doen zijn 

belangrijke bouwstenen om te bouwen aan meer vertrouwen in de buurt. En als je 

dat vertrouwen hebt dan durf je best iets uit te lenen aan een ander, dingen met 

elkaar te delen (spullen, hulp, diensten, tijd) of even iemand op je kinderen te 

laten passen.  
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De mijnbuurtje aanpak stoelt op een online dorpsplein met buurtverbinders die 

zorgen voor een verbonden buurt. Meer betrokkenheid in de wijk, meer delen 

met elkaar, meer plezier en meer vertrouwen zijn de bouwstenen van de 

mijnbuurtje aanpak. Alles is er al in de buurt, maar vaak weet je het niet. De 

buurtverbinder is er om te stimuleren dat buurtbewoners elkaar leren kennen en 

samen dingen gaan doen. Ze stimuleren om actief mee te doen, helpen bij het 

gebruik van de site en houden een oogje in het zeil. In alle buurten zijn wel 

mensen te vinden die mensen met elkaar verbinden. Zij helpen de onderlinge 

contacten tot stand te brengen. Momenteel zijn in Nijmegen ongeveer 30 

mensen opgeleid als buurtverbinder. 

 

Een bepaald soort mensen is goed in het 

verbinden van mensen. Zij leggen 

gemakkelijk contact, vinden het leuk om 

met nieuwe media bezig te zijn en om 

zich dienstbaar te maken voor de wijk. 

Zij beschikken over een zeker 

doorzettingsvermogen om een digitaal 

dorpsplein tot een succes te maken en ze 

zijn flexibel. Een buurtverbinder hoeft 

niet goed te zijn met computers maar 

moet het wel leuk vinden om te leren hoe 

je informatie op de site zet en deze kennis willen overdragen aan andere 

buurtgenoten die daar moeite mee hebben. Er zijn verschillende soorten 

buurtverbinders. Met elk een eigen trainingsprogramma. De uitgebreidste 

opleidingsvariant wordt afgesloten met een examen. 
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Een online dorpsplein zorgt voor meer betrokkenheid, meer plezier, meer 

gevoelens van veiligheid, meer vertrouwen en dingen met elkaar delen. Het 

dorpsplein maakt het zo gemakkelijk mogelijk voor de buurtgenoten om wat op te 

zoeken op de website en om er wat op te zetten. 

 

De herkenbaarheid van de site wordt 

vergroot door het tonen van een kaart 

van de wijk. Als je je hebt aangemeld zie 

je een plattegrond met alles wat er te 

doen en te vinden is in een straal van 500 

meter rondom je huis. Er worden spullen 

aangeboden en gevraagd en hulp kan 

worden geregeld. Dankzij de website zijn 

al zo’n 1000 ontmoetingen en/of 

contacten geregeld. Getoond wordt welke 

professionele zorgorganisaties in de wijk 

actief zijn en welke zorg zij bieden. Het laatste nieuws van de buurt is er te 

vinden net als een agenda met de activiteiten van de buurt. Ondernemers, 

winkeliers en organisaties kunnen op de site adverteren en zich laten vermelden 

in de bedrijvengids tegen een vergoeding. 

 

Na het aanmelden op de wijksite kun je zelf berichten op de website plaatsen en 

spullen en hulp aanbieden en vragen. Verder kun je buurtmail aanvragen. Je 

ontvangt dan regelmatig een mailtje met de laatste nieuwtjes uit de wijk, de 

publicaties van de gemeente en/of nieuw geplaatste berichten op de site. 
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Je kunt eventueel na aanmelding iets van jezelf op de website zetten. Dat mag, 

maar hoeft niet. Je kunt met doorklikken heel gemakkelijk de dingen vinden die 

in de wijk gebeuren of via mijnbuurtje.nl elders in Nijmegen. 

 

Het motto van mijnbuurtje: Doe lekker mee! 

 

 

Pauze 
 

 

 

Concrete vragen over de presentatie en over het initiatief 

 

Na de pauze werden eerst concrete vragen van de aanwezigen naar aanleiding van 

de presentatie geïnventariseerd. 

De vragen waren: 

 In hoeverre is zo’n digitaal dorpsplein concurrerend met andere instellingen 

en met goede doelen? Naar aanleiding van een vraag voor de pauze over 

eventuele concurrentie met de inzameling van huisraad door 

Vluchtelingenwerk. 

 Moeten we Malden zien als één buurt of als meerdere buurten?  

 Hoe kunnen kwetsbare ouderen via Mijnbuurtje hun verhaal kwijt? Hoe regel 

je dat? Wat kunnen buurtverbinders daaraan doen? Juist kwetsbare ouderen 

gebruiken geen sociale media. 

 Wat is het kostenplaatje van zo’n website? Waar gaat mijn geld naar toe en 

levert dat voldoende op? 

 In Ottersum/Gennep is onlangs ook iets dergelijks opgezet, maar tegen veel 

lagere kosten. Kunnen we niet beter bij zo iets aansluiten? 

 Zoals het nu gepresenteerd wordt is dit een project geënt op 

burgerparticipatie. Maar wat is de rol van de gemeente? Is er ondersteuning 

met mensen en financiële middelen van de gemeente voor dit initiatief? 

 Het is minder krachtig om dit op te leggen vanuit de gemeente, maar 

meerjarige financiering moet wel geregeld worden.  

 Hoe lopen de geldstromen straks? 

 Van de website van de KBO wordt weinig gebruik van gemaakt. Er is grote 

apathie voor sociale media. Hoe gaan we om met Mijnbuurtje? Kan een 

buurtverbinder deze apathie doorbreken? 
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 In Malden zijn verschillende ‘partijen’ te onderscheiden. (Zoals: Individuele 

burgers, groepjes burgers, verenigingen, (zorg)instellingen en ondernemers) 

Kunnen alle partijen zich via mijnbuurtje bekend maken en zich profileren?  

Elke vraag werd doorverwezen naar een van de statafels. 

 

Tafelgesprekken en Plenair terugkoppelen 

 

1. Facebookpagina – Malden ontmoet elkaar 

(tafelbeheerders: Lettie Kusters en Rob Schuurman) 

Terugkoppeling gecombineerd met teksten op tafelkleed: 

Aan onze tafel hadden we 3 gasten. Twee daarvan waren al lid van ‘Malden 

ontmoet elkaar’, de ander kwam er blanco bij staan maar had eigenlijk vragen 

over Mijnbuurtje. 

Hierdoor ontstond er meer dialoog dan een vraaggesprek. En onderstaande 

punten kwamen daaruit. Het enige wat ik (Lettie) niet meer heb opgeschreven 

is hoe men bij de site terecht is gekomen: de een heeft bewust gezocht naar 

de zoekterm 'Malden' en bij de ander is het onduidelijk want zij dacht dat ik 

haar uitgenodigd had. (En dat kan niet want ik heb enkel 6 mensen 

uitgenodigd die ik ken, de rest ging vanzelf.) 

 Wat is het risico van uitlenen van materiaal via deze facebookboekpagina? 

Met name : Wat als ik mijn spullen niet meer heel terug krijg. 

 Een hulpvrager kan op een ander vlak ook weer hulp aanbieden. 

 Via een facebookpagina bereik je niet alle leeftijdsgroepen. Waarom zet je 

zo’n pagina wel op? Om elkaar te leren kennen!  

 

2. Buurtverbinders – mijnmariken.nl 

(tafelbeheerders: Lucy Holl en Hanneke van Stokkom) 

Aan deze tafel kwamen vooral hoe-vragen aan de orde. Er was niets op het 

tafelkleed geschreven. 

 Hoe zorg je dat mensen de training voor buurtverbinder gaan doen en 

interesse krijgen in het werk?  

Publiceer erover in het wijkblad, laat het weten via sociale media, 

verspreid flyers, hang briefjes op in wijkcentrum/supermarkten, roep 

mensen op via lokale media, vraag de gemeente of er mensen zijn die een 

werkervaringsplaats ambiëren op dit terrein.     

 Hoe trek je mensen naar de site?  

Zorg dat er elke dag iets nieuws op de site verschijnt. Dat doen de 
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buurtverbinders niet alleen zelf. Ze nodigen bovenal ook mensen uit om 

zélf hun bijdragen te plaatsen: buurtverhalen, filmpjes, advertenties, 

aankondigingen, hulpvragen. 

 Hoeveel tijd kost dit?  

Lucy is er ongeveer 1 uur per dag mee bezig (los van bijeenkomsten, 

overleg, evenementen). Vaak even website, mail en sociale media aan begin 

van de dag checken, tussendoor en in de loop van de avond nogmaals. 

Andere buurtverbinders werken er tussen de halve dag en vier dagen per 

week aan. De mensen die er vier dagen per week aan besteden, hebben een 

werkervaringsplek via de gemeente en doen het werk met behoud van 

uitkering om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. 

 Hoe bereik je de mensen in de buurt?  

De buurtverbinders zitten twee keer per week op een vaste plek: 

wijkcentrum, hal ouderencentrum, bibliotheek. Mensen kunnen de 

buurtverbinders aanspreken met vragen en andersom. Bovendien kunnen 

mensen via flyers of regelmatige nieuwsberichten in het wijkblad 

geïnformeerd worden over het buurtplatform. We doen veel via Twitter en 

Facebook om mensen vandaaruit naar de site te trekken.  

 Hoe houd je het leuk met elkaar?  

Het uitgangspunt is samen met de buurt bezig zijn als betrokken burger of 

organisatie. Online contacten leggen en elkaar daarna vaak ook in het echte 

leven ontmoeten. Het is niet zo dat alles voortaan maar digitaal moet gaan. 

Het aantal contacten in het echte leven stijgt juist door de komst van de 

buurtsite. Mensen leren elkaar sneller en makkelijker kennen. 

 Hoe betrek je ouderen bij het platform?  

De buurtverbinders gaan erop uit en zitten een aantal malen per week op 

vaste plekken. Mensen die niet zelf berichten kunnen plaatsen of met 

vragen zitten, kunnen de buurtverbinders om hulp vragen. 

 Het centrum van Nijmegen heeft ongeveer 5000 huishoudens. Juist in zo'n 

stadsdeel ligt de nadruk vaak op winkelen, uitgaan en vermaak en is het fijn 

als de bewoners een platform hebben om elkaar te ontmoeten. 

 

3. Wijkplatform Hoogenhof – waarom deze keuze? 

(tafelbeheerders: Roos Fiselier en Pieter Oude Egberink) 

Deelnemers: o.a. Femke Rutten; Betty Boeijen; Marian Schijf; Jan Fleuren; 

medewerkster van RIBW 

Terugkoppeling gecombineerd met teksten op tafelkleed: 

 RIBW (begeleiding van mensen met een psychiatrische achtergrond) Wat 

kan zo’n website betekenen voor hun cliënten? Met begeleiding kan vraag 
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en aanbod bij elkaar brengen een meerwaarde opleveren bij het leggen van 

contacten. 

 Kritische vragen en kanttekeningen t.a.v. de inzet van mijnbuurtje, een 

aantal suggesties en alternatieven 

o In hoeverre zijn alternatieven voor mijnbuurtje voldoende onderzocht? 

Reactie: gekeken is naar diverse landelijke initiatieven, zoals BUUV, de 

Buurtbox. Gekeken is o.a. wat deze sites ‘aanbieden’, hoe ze zijn opgezet 

en hoe vaak er nieuwe informatie verscheen. Verder onderzoek is 

mogelijk. Gesuggereerd werd dit door een groepje studenten als stage-

opdracht te laten doen. 

o De behoefte aan zo’n website is gepolst in het netwerk van de 

initiatiefnemers. Sommigen waren erg enthousiast, maar vaker was er 

een wat lauwere reactie. Studenten zouden een uitgebreidere behoeften 

peiling kunnen doen. (Moet wel goed begeleid worden, want anders heb je 

niets aan de resultaten!) 

o Is mijnbuurtje wel nodig? Is er niet al erg veel know-how aanwezig in 

Malden? Zijn de kosten niet erg hoog?  

Er werd een alternatief model aangedragen. Een aantal professionals die 

afwisselend een halve dag op basis van vrijwilligheid de site runnen. 

Professionele organisaties kunnen de site ondersteunen door enkele uren 

per week mee te werken en/of financieel te ondersteunen. Reactie: bij 

een dergelijke opzet zal je toch een aantal randvoorwaarden moeten 

regelen. Wie is verantwoordelijk, wie initieert, coördineert, wie bewaakt 

de continuïteit, de privacy, wie is verantwoordelijk voor de 

exploitatie, e.d. Gaat Vereniging Wijkplatform Hoogenhof dit doen of 

een nieuw op te richten stichting of vereniging?  

o Per wijk of buurt in Malden zou een vertegenwoordiger in de werkgroep 

moeten komen als ambassadeur van hun wijk of buurt. Reactie: de 

initiatiefnemers streven hiernaar, echter weinig platforms zijn 

operationeel. 

o Meerdere mensen hebben aangeboden om de bovengenoemde taken op 

zich te nemen en/of de werkgroep op een of andere manier te willen 

versterken.  

 Alternatief in een naburige gemeente. Het gebruik van de site is niet 

gratis. Men kan tegen een geringe vergoeding aanbod en vragen kwijt op de 

site. 

 Feitelijke vraag: is wijkplatform al digitaal. Reactie: wij hebben een 

website, daarvan wordt nog weinig gebruik gemaakt. 
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4. mijnbuurtje.nl 

(tafelbeheerder: Eric Hendriks en Hanneke van Stokkom) 

 Terugkoppeling gecombineerd met teksten op tafelkleed: 

 Hoelang duurt het voordat er resultaat is? 

Het resultaat zien wij als veel deelnemers, veel interactie, veel nieuwe 

verbindingen en activiteiten in de buurt. Of je dit ook realiseert, wordt 

bepaald door hoe je het aanpakt. Mijnbuurtje heeft een stappenplan met 

‘succesformule’ ontwikkeld die de afgelopen jaren steeds verder is 

verbeterd. Als je deze consequent gebruikt dan volgen de resultaten 

vanzelf en dan kun je in een paar jaar 3.000 deelnemers en 1.000 nieuwe 

ontmoetingen hebben. De interactieve buurtsite is een belangrijk 

onderdeel van deze succesformule maar nóg belangrijker hierin zijn de 

onderdelen Visie & doelen, middelen, vaardigheden bij buurtverbinders en 

professionals, samenwerken en planning & organisatie. Met stappenplan en 

een beproefde integrale succesformule onderscheidt mijnbuurtje zich van 

andere aanbieders die alleen maar een technisch platform bieden.    

 Is de site voor iedereen / alle wijkbewoners? Hoe zijn de kosten verdeeld? 

Het gebruik is en blijft gratis voor bewoners. Bewoners die zich 

inschrijven op de buurtsite en dus lid worden van de community kunnen 

vragen, berichten en andere informatie op de site plaatsen. Omdat elkaar 

kennen, vertrouwdheid, veiligheid en nabijheid belangrijke waarden zijn kun 

je niet ‘anoniem’ iets op de site zetten. Wel kan iedereen de site 

raadplegen. 

Je kunt zelf bepalen of je organisaties en bedrijven geld vraagt om de 

buurtsite te gebruiken. Dit kan in de 

vorm van een abonnement. Hierdoor 

kun je met je mijnbuurtje buurtsite 

zélf geld verdienen waarmee je allerlei 

leuke dingen in je buurt kunt 

financieren. Mijnbuurtje ondersteunt 

je met het systeem, informatie, 

materiaal en voorbeelden uit andere gemeenten die dit al doen. In de 

toekomst kunnen deze bedrijven online een abonnement op je buurtsite 

afsluiten en heb je geen omkijken naar administratieve rompslomp. 

Wij vragen een bedrag voor de training van buurtverbinders en daarnaast 

maandelijks een bijdrage voor de servicekosten. Hierin zitten de volgende 

posten: servicedesk, afschrijvingskosten software, ontwikkellicenties, 

hosting, bandbreedte, opslag, backup/uitwijk, email, SSL beveiliging, 

rapportage & statistieken systeem, updates, twee jaarlijkse 

terugkomdagen voor buurtverbinders, gebruik van het mijnbuurtje 
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stappenplan en beproefde succesformule, gebruik van de mijnbuurtje 

kennisbank voor buurtverbinders en tenslotte 10% opslag voor ons 

ondernemersrisico. 

 Wat is een goede schaal om mijnbuurtje te gebruiken? Moet het per wijk 

of kan het voor een hele gemeente? 

Mijnbuurtje gebruiken we nu voor dorpen van 800 inwoners, voor 

gemeentes van 40.000 inwoners met wijken en dorpen of voor een hele 

stad of regio van 200.000 inwoners. Je kunt het zo inrichten dat het 

aansluit bij je eigen schaalgrootte. In het systeem is het mogelijk om een 

plek voor je eigen dorp, buurt of wijk te maken. Hierdoor houd je je eigen 

identiteit en overzichtelijk. 

 Hoeveel buurtverbinders zijn er per wijk nodig? 

We hanteren een minimum van twee buurtverbinders maar acht kan 

bijvoorbeeld ook. 

 Hoe zit het met de eigendom van de gegevens? 

Bewoners zijn eigenaar van hun eigen gegevens van de deelnemers, 

mijnbuurtje is eigenaar van de software. 

 Wie betaalt de kosten van de mijnbuurtje implementatie? 

In sommige gemeentes wordt de opstart gefinancierd door een combinatie 

van maatschappelijke organisaties (gemeente, woningcorporaties, 

zorginstellingen etc). Vaak in een constructie waarin bewoners na verloop 

van tijd zélf de kosten dekken door abonnementen op het platform te 

verkopen aan lokale bedrijven en organisaties. 

 Hoe betrek je ouderen die (nog) geen internet gebruiken? 

Buurtverbinders zijn op vaste plaatsen in de wijk op een toegankelijke 

manier aanwezig, bijv. in een verpleeghuis of ontmoetingscentrum. Zo 

kunnen zij ouderen helpen. Dit kan door het ze aan te leren, maar ook om 

namens hen vragen op de website te plaatsen. Ook ouderenadviseurs, 

verpleegkundigen of huishoudelijke hulpen worden betrokken bij de 

mijnbuurtje implementatie. Zij kunnen deze ouderen helpen. En natuurlijk 

kun je via mijnbuurtje mensen vinden die ouderen willen helpen bij het 

gebruik van mijnbuurtje. 

 Hoe gebruikt mijnbuurtje sociale media als Twitter? 

De mijnbuurtje website heeft koppelingen met sociale media. Zo wordt 

bijv. van elk ‘uitgelicht’ bericht op de voorpagina een tweet verstuurd aan 

de volgers. 

 Hoe lang duurt het om alles op te zetten als nieuwe buurt? 

Dit is sterk afhankelijk van de inzet, daadkracht en vaardigheden van het 

buurtverbinders team, maar ga uit van een periode van drie tot zes 

maanden voor de training van de buurtverbinders en het doorlopen van het 

stappenplan. 
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 Zitten mijnbuurtje en organisaties als Vluchtelingenwerk niet in elkaars 

vaarwater? Nee. Vluchtelingenorganisaties kunnen mijnbuurtje prima als 

platform gebruiken om hun doelen te realiseren en mensen te bereiken. 

Bijvoorbeeld door het plaatsen van vraag- en aanbod oproepen. 

 Hoe is de continuïteit geregeld 

Continuïteit voor gebruikers is gedekt via spreiding & inzet 

buurtverbinders in de gebieden (geen single point of failure). Gedurende de 

training leren de buurtverbinders elkaar te ondersteunen en te helpen bij 

problemen en zo zelfstandig te kunnen werken. Technische support & 

beschikbaarheid: de buurtsites draaien door ook zonder directe inzet van 

de VOF mijnbuurtje omdat dit is belegd bij een externe betrouwbare 

leverancier (hosting & technisch onderhoud) 

Mijnbuurtje heeft bij leverancier Rootnet (www.rootnet.nl, beheerder van 

meer dan 14.000 websites) een 24/7 servicecontract afgesloten (inclusief 

backup & monitoring voor alle buurtsites met een serverbeschikbaarheid 

van 99.9% per jaar. 

Mijnbuurtje werkt samen met ontwikkelpartner Webbouwers.com, 

gespecialiseerd in het realiseren van internetprojecten. Als website 

bouwer houdt Webbouwers.com zich al ruim dertien jaar bezig met maken 

van websites en het bouwen van CMS systemen en bouwden ze al meer dan 

4.000 websites sinds 1999. Als specialist in de ontwikkeling van websites 

zorgen zij voor het onderhoud en doorontwikkeling van de mijnbuurtje 

sites. 

 

5. Dromen over de toekomst 

(tafelbeheerders: Monique Cotteleer) 

Terugkoppeling gecombineerd met teksten op tafelkleed: 

 Het is een uitdagende, sexy, 

aantrekkelijke, leuke, grappige 

site/platform   geworden waar je 

net als bijvoorbeeld de websites 

van 'beter spellen' of 'beter 

rekenen' iedere dag wel even op 

wilt/moet kijken. (wellicht dat je 

deze sites niet kent, maar de 

verschillende tafelgenoten noemden dit als voorbeeld)  

 Zowel jongeren als ouderen nemen actief deel aan het platform. (waarbij 

de vraag rees hoe je beide partijen zover kon krijgen).  

 Doordat jongeren de ouderen helpen op de digitale snelweg is een 

platform ontstaan dat jong en oud aan elkaar verbindt.  

http://www.rootnet.nl/
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 De privacy op het platform in goed geregeld en iedereen voelt zich veilig 

om er gebruik van te maken.  

 Door het grote aantal gebruikers is het voor ondernemers interessant om 

lokaal op te adverteren. De baten die dit oplevert zijn voldoende voor het 

instant houden van het platform. 

 Doordat wijkbewoners elkaar digitaal hebben leren kennen worden ook de 

cultuurverschillen tussen de wijken steeds kleiner. 

 Op het digitale dorpsplein zijn verschillende doorlink-mogelijkheden 

waardoor ook de verbinding met de dorpskernen kan worden gelegd. Op 

deze manier zijn alle inwoners van Heumen op de hoogte van wat er in hun 

gemeente gebeurt. Dit is van belang omdat verschillende 

organisaties/verenigingen leden hebben in alle wijken en dorpen. 

 Naast het digitale dorpsplein blijft de lokale krant gewoon bestaan en zij 

vullen elkaar aan waar dat mogelijk is. 

 

Afsluiting met samenvatting en conclusies 

 

Er is veel informatie versterkt en er zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Er 

is veel positiefs te melden, maar er zijn ook nog een aantal vraagtekens. 

 

Een van de initiatiefnemers stelde nog dat men niet de indruk moest hebben dat 

het beoogde doel, meer met elkaar delen, vooral het terrein is van 

(zorg)organisaties. Voor elkaar zorgen , diensten en producten uitwisselen, kan 

ook verrijkend zijn voor iedere bewoner zonder dat er duidelijke zorgbehoeften 

aan ten grondslag liggen.  Enkele voorbeelden : met elkaar eten omdat het 

gezellig is, een manier om andere mensen te leren kennen, om gerechten klaar te 

maken die alleen in grote hoeveelheden de moeite lonen; een maatje vinden om op 

bepaalde tijden hard te lopen. 

 

Ongeveer 10 aanwezigen steken hun hand op als er wordt gevraagd wie op een of 

andere manier mee wil werken. Een aantal wil meewerken met de initiatiefgroep, 

anderen geven aan om belangstelling te hebben om straks als buurtverbinder aan 

de slag te gaan. De initiatiefnemers maken een verslag van deze avond en sturen 

dit naar alle aanwezigen, waarvan het (mail)adres bekend is. Verder staat het 

verslag op de website van wijkplatform Hoogenhof 

(www.wijkplatformHoogenhof.nl).  

 

http://www.wijkplatformhoogenhof.nl/
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De initiatiefgroep komt binnenkort (dinsdag 8 juli) bij elkaar om te bespreken 

hoe we verder gaan met het digitaal dorpsplein voor Malden. Snel na 8 juli hoort 

u meer van ons. 

 

Verslag gemaakt door  

Marijke van Winsum – Westra, een van de initiatiefnemers van het digitaal 

dorpsplein Malden 

 

Met medewerking van  

Anke van de Lockant, Lettie Kusters – van de Zand, Roos Fiselier, Pieter Oude 

Egberink en Rob Schuurman (initiatiefnemers van het digitaal dorpsplein Malden) 

Eric Hendriks en Hanneke van Stokkom (mijnbuurtje) 

Lucy Holl (buurtverbinder Nijmegen Centrum mijnmariken.nl) 

Monique Cotteleer (BurgerAdviesRaad) 

Catelijne Quant (Functionaris Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen) 
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Overzicht deelnemers  

 

Aanwezig  
Veel van de 50 aanwezigen kwamen namens een organisatie.  

De volgende organisaties waren met 1 of meer mensen vertegenwoordigd:  

1. BAR (BurgerAdviesRaad) 

2. Directeur-bestuurder STUW Elst / Stichting Welzijn Groesbeek 

3. Driestroom 

4. Duurzaamheidsplatform 

5. In Beweging 

6. Inwoner Malden/werkgroep Talenten 

7. KBO Heumen 

8. KBO Malden 

9. KBO Overasselt-Nederasselt 

10. Oosterpoort 

11. Ouderenadviseur Malderburch 

12. OYA Lidy Meurs Thuiszorg 

13. PSYmedia 

14. Raadslid 

15. Repair Café Malden 

16. RIBW Nijmegen & Rivierenland 

17. Roerduikers 

18. Scouting Malden en Sportvereniging Magyc 

19. Toneelvereniging Steeds Hoger 

20. Vintage & More kringloopwinkel 

21. Werkgroep Talenten/Malderburch 

22. Wijkplatform Hoogenhof 

 

Verder waren er ruim 10 inwoners uit Broekkant, De Boskant, De Enk, Hoogenhof, Jachthuis, 

Kroonwijk of elders uit Malden. Een van hen gaf aan deskundige op het gebied van ICT en virtual 

communities te zijn en een ander is actief bij de radio. 

 

Afmeldingen  
 Mantelzorg Heumen 

 Medewerker van Gemeente Heumen sociale leefbaarheid 

 Raadslid PvdA/GroenLinks van Gemeente Heumen 

 Lid Commissie Welzijn en lid Bestuur Huurdersbelangenvereniging Heumen en inwoner 

Maldensveld 

 Secretariaat wijkplatform Jachthuis 

 Malderburch 

 Gebiedsregisseur Wijkontwikkeling en Buurtbeheer Oosterpoort 

 STOOM (stichting ontmoeting ouderen malden) 

 Initiatiefnemer Initiatievenbudget, uit Overasselt 

 Inwoner Overasselt, betrokken bij de SOP pagina 

 Een aantal inwoners uit Malden 

Bij de meeste afmeldingen stond vermeld dat men erg graag op de hoogte gehouden wilde worden 

van het verdere verloop van dit initiatief. 


