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Karavaan door Noord 
 
Eind 2021/begin 2022 heeft Esther Lagendijk een (deels online) karavaantocht gehouden door 
Noord om in gesprek te gaan met betrokken buurtbewoners. Bij deze geven we een 
terugkoppeling over wat er is gedaan en hoe nu verder. 
 
Doel van de gesprekken was om gezamenlijk met een aantal andere bewoners te spreken over hoe 
we de sociale cohesie en verbinding kunnen behouden nu Noord zo verandert. Wat is hetgeen wat 
ons als inwoners van Noord verbindt? Hoe kunnen we er samen voor zorgen ervoor dat sociale 
verbanden worden versterkt en er meer ruimte ontstaat voor ontmoeting en nieuwsgierigheid, 
zodat we samen verder kunnen bouwen aan ons mooie stadsdeel.  
Uit de gesprekken bleek dat we ons ondanks een veranderend Noord een sterk 
gemeenschapsgevoel hebben. De terugkerende droom uit de gesprekken was dan ook om het 
collectieve Noord gevoel te behouden waarbij we de schoonheid van Noord koesteren en 
nieuwkomers zich onderdeel gaan voelen van Noord. Die schoonheid van Noord zit onder andere 
in de echtheid van de mensen. Wij willen de gemeenschap bij elkaar houden en daarbij willen we 
dat oud en nieuw elkaar ontmoet, elkaar leert kennen en elkaar dingen leren. Iedereen kan iets en 
als we weten van elkaar wie we zijn en wat de ander doet, kunnen we om hulp vragen en zorgen 
dat iedereen blij en gezond is. Zie voor een uitgebreid verslag van de gesprekken de bijlage 
“verslag buurtgesprekken 2021-2022”.  
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Op 17 februari 2022 kwamen we weer bijeen. Met de aanwezige deelnemers deelden we onze 
dromen en praatten we in groepen verder over hoe ontmoeting tussen verschillende groepen 
bevorderd kan worden en welke rol je hierin kan nemen. Uit deze gesprekken, verpakt in een 
originele terugkoppeling, kwamen vele voorstellen uit. Dit is gevisualiseerd in de tekening door 
Irene Mulder. (Zie in de bijlage een grotere variant van de tekening) 
 

 
Veel mooie ideeën kwamen uit de terugkomsessie, een greep van de voorstellen: 
Een bus die door Noord rijdt langs verschillende buurten en verbinding brengt; buurtdiners op de 
bruggen in Noord; evenementen met een groen thema; budget voor continuïteit ontmoeting; 
budget voor een ‘tuinman’ in de buurt die verschillende actieve bewoners en initiatieven bij elkaar 
kan brengen en budget kan verdelen; een huiskamerfestival; gedeelde ontmoetingsplekken; 
verhalen van Noord verder vertellen; een parade door heel Noord; een fietstocht door heel Noord; 
veel evenementen; meer buurthuizen; een Noordfeest waar bewoners gezamenlijk aanwerken 
zodat men elkaar leert kennen. 
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Hoe nu verder? 
Aan het eind van de avond werd plenair gesproken over hoe de stappen nou echt concreet te 
maken. De onderstaande stappen worden uitgevoerd. 
 

 Gegevens uitwisselen en een NoordmakersAppgroep 
Duidelijk was de behoefte voor regelmatig contact tussen sleutelfiguren en kennis van de actuele 
initiatieven in Noord. Er werd geopperd om een WhatsApp groep aan te maken. Wie hier 
geïnteresseerd in is, mag naar Felice van team Noordmakers, f.hamelberg@amsterdam.nl hun 
telefoonnummer doorsturen. Zij maakt een groep aan voor de noordmakers. Iedereen wordt 
beheerder en zo kan de groep ook verder groeien. 
 

 Voortzetting Netwerkbijeenkomsten 
Een van de belangrijkste punten uit de terugkomsessie is de continuïteit van ontmoeting tussen 
sleutelfiguren, welke dit weer verder kunnen brengen naar hun achterban. Op deze manier kan 
ook via via de groep van Noordmakers ook steeds groter worden. Team Noordmakers gaat door 
met het organiseren van thema-netwerkbijeenkomsten om zo ook het regelmatige contact van 
actieve noorderlingen verder te faciliteren. De eerstvolgende bijeenkomst zal in mei gepland 
worden, hier wordt binnenkort een uitnodiging voor rondgestuurd.  
 

 Noordmakerskaart 
De Noordmakerskaart is vaak teruggekomen in zowel de etentjes als de terugkomsessie. Een plek 
waar men snel terug kan vinden wat er al gebeurt in hun gebied. Team Noordmakers is begonnen 
met een digitale kaart met alle initiatieven uit Noord. Dit is nog in de opbouwende fase. 
Binnenkort wordt de kaart gedeeld op de socials van de noordmakers. 
 

 Budget voor initiatieven 
Zoals terug te zien in de tekening en de greep uit voorstellen zijn er enorm voor mooie ideeën 
voortgekomen uit de gesprekken. Graag attenderen we nog op de mogelijkheden rondom 
budgettering. 
Bewoners kunnen altijd aanvragen indienen via de Noordmakers voor groeninitiatieven, 
bewonersinitiatieven en maatschappelijke initiatieven: 
https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/noord/noordmakers/  
Op dit moment zijn ook de buurtbudgetten bezig. Bewoners en ondernemers met een sterke 
binding in Noord kunnen hier ook plannen voor indienen, bewoners uit Noord kiezen zelf welke 
plannen budget krijgen. Deze buurtbudgetten zijn verdeeld in de gebieden Noord-Oost, Noord-
West en Oud-Noord. Op dit moment kunnen er plannen ingediend worden voor Noord-Oost tot 
en met 20 maart. Op 3 maart is de startbijeenkomst voor Oud-Noord. Blijf op de hoogte via: 
https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/noord/buurtbudget-noord-2022/  
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De gesprekken hebben geleid tot een aantal beleidsmatige aanbevelingen, welke aangeboden 
worden aan het nieuwe bestuur samen met de tekening van de terugkomsessie. 
 

 In het nieuwe beleid dient er zowel ingezet te worden op het verstevigen van bestaande 
netwerken, maar juist ook inzetten op verbinding van sociale netwerken.  
 

 Daarnaast adviseren we om met regelmaat en op een laagdrempelige, aantrekkelijke 
manier ontmoetingen te organiseren voor (actieve) bewoners.  

 
 In het verlengde van ontmoetingen is het nodig om laagdrempelige plekken met een 

publiekelijk en aantrekkelijk karakter te ondersteunen. Plekken waar alledaagse, 
toevallige ontmoetingen kunnen plaatsvinden en de sociale cohesie verder brengt.  

 Investeer meer in opbouwwerkers in de buurt om initiatieven te ondersteunen en 
onderling met elkaar te verbinden. 

 Vereenvoudig het proces van vergunningen en subsidieaanvragen voor 
bewonersinitiatieven. Dit kan door verder te investeren en ruimte te geven aan 
innovatieve instrumenten zoals Open Poen. 

 

De karavaan resulteerde in mooie gesprekken en inspirerende bijeenkomsten. Wil je graag op 
de hoogte blijven van de activiteiten van de Noordmakers? Houd dan de facebookpagina en 
Instagram van Noordmakers in de gaten. Daarnaast hopen we jullie te zien bij de volgende 
netwerkbijeenkomst. 

 

 
 
 
 


