
Verslag buurtgesprekken: Esther Lagendijk in gesprek met stadsdeel Noord 

Onderstaande vier verslagen zijn kleine samenvattingen van wat er op de avonden in gesprek met 
bestuurder Esther Lagendijk is gedeeld over het vraagstuk hoe samen te bouwen aan een sterkere 
sociale cohesie in stadsdeel Noord. 

Buurtgesprek 1 - Noord-West  
november 2021 

Het idee of gevoel van “jij hoort niet bij mijn groep” is een bekend fenomeen in Noord, je wordt in 
Noord in een groepje geduwd, je bent een nieuwe of oude noorderling, daar kies je niet zelf voor. 
Mensen mengen niet makkelijk. Mensen hebben de behoefte om te onderscheiden, maar we 
hebben soms ook de behoefte om te verbinden, een brug te leggen met een ander. Dus je moet 
zoeken naar een gemeenschappelijke noemer, iets wat urgentie heeft en noodzakelijk is. Met dit 
fenomeen in het achterhoofd stond deze avond de vraag ‘wat is er nodig om de verbinding met 
elkaar aan te gaan?’ centraal. Reacties die daarop werden gegeven waren: 

- Groepsvorming is niet iets slechts, daar mogen we ook trots op zijn, al die diversiteit en 
eigenheid. De vraag is meer hoe brengen we groepen af en toe samen? Het hoeven geen 
beste vriendjes te zijn maar elkaar wel zien en accepteren en soms ook verbinden en 
inspireren. 

- Lief en Leedstraten zoals in Rotterdam zijn een goed voorbeeld die bijdragen aan sterkere 
sociale banden van bewoners. Hoe fijn is het als je ergens komt wonen en iemand heet je 
welkom? Het ‘ik-ken-jou-nu-gevoel’ wordt hiermee gevoed en verlaagt de drempel om 
contact te maken met elkaar. Een klein gebaar om je buren te leren kennen kan een groot 
gevoel van verbondenheid achterlaten. 

- Activiteiten laten sociale structuren achter en vergroten de sociale cohesie, zoals 
bijvoorbeeld de volkopera’s. 

- Vergunningen maken het realiseren van simpele plannen lastig. 

Buurtgesprek 2 Oud-Noord  
januari 2022 

Tijdens het tweede gesprek is er veel gedroomd over en voor Noord. Daar kwamen de volgende 
wensen en dromen uit: We willen het gevoel van samenhorigheid en de echtheid die bij Noord 
horen vasthouden. Nieuw en oud ontmoet elkaar in deze droom en leert van elkaar, wisselt uit, leert 
elkaar kennen en is daarmee rijk aan kennis en kunde. Wij wensen dat er vanuit de gemeente durf is 
om te investeren in de bottom-up beweging waarbij verbinding wordt gestimuleerd. Met andere 
woorden dat er goede ondersteuning is van actieve bewoners. Concrete ideeën en wensen voor 
noord die uit dit gesprek voortkwamen zijn: 
 

- De bestaande plekken beter in kaart brengen en nieuwe (zachte) plekken voor denkpauzes 
en toeval tussen groepen creëren. 

- Buurtmaaltijden – waarbij mensen worden gekoppeld aan mensen die ze niet kennen. 
Samen eten aan lange tafels. 

- Activiteit om de oude Noorderlingen te leren kennen, Noord heeft zoveel historie en dat 
bindt zowel nieuw (uit nieuwsgierigheid) als oud (uit herkenning en trots). 

- Reizende projecten als een verbindende fietsroute langs alle “dorpen” van noord en een 
terugkerend reizend theater. 

 
  



Buurtgesprek 3 Noord-Oost  
januari 2022 

In het derde gesprek is wederom gedroomd over Noord en gesproken over hoe we het Noordse dat 
Noord zo kenmerkt weer kunnen oppakken, een babbeltje maken met iedereen, maar ook iedereen 
in elkaars waarde laten en onze verschillen accepteren. 

Groepsvorming is namelijk niet iets slechts, we mogen juist trots zijn op alle diversiteit en eigenheid. 
Men hoeft ook geen beste vriendjes te worden, maar het blijft belangrijk elkaar te zien. Hoe zorgen 
we nou dat groepen elkaar treffen. Men wordt niet niet verleid om wat anders [te doen?]. Het is dus 
heel belangrijk dat de verbinding opgezocht wordt. De bruggetjes hiertoe zijn te vinden op 
bijvoorbeeld het sportveld, of in de muziek. We kunnen kijken naar de krachten van bewoners die er 
al zijn. We kunnen van elkaars expertises gebruik maken en op deze manier elkaar en groepen 
verbinden en inspireren. Voorbeelden en ideeën die volgden uit dit gesprek waren: 

- Teambuilding zorgt voor verbroedering, mensen uit verschillende lagen van de samenleving 
komen samen door sport. 

- Gebruik van elkaars ruimtes en expertise, in de avonduren als een ruimte niet gebruikt 
wordt kunnen hier trainingen zijn van andere initiatieven enzovoorts. 

- Verhalen ophalen op het Buikslotermeerplein, om te voelen en ervaren wat voor functie er 
nodig is voor het gebouw van de bowlingbaan. 

- Oefenruimtes en ‘ademruimtes voor de jeugd, bewoners lijken soms steeds meer een kort 
lontje te hebben, maar de jeugd moet zijn ding kunnen doen. 

- Huiskamers op scholen en andere creatieve vormen om verbinden te brengen, ouders die 
met elkaar in contact komen op het schoolplein of platform voor bewoners waar ze 
onderling elkaar kunnen helpen.  

Buurtgesprek 4 Noord-West  
februari 2022 

Tijdens het laatste diner werd ook veel hoop uitgesproken. We zijn op de goede weg om mensen te 
verbinden, te zien en te horen, ook al zien we nog altijd tegenstellingen. Die tegenstellingen zijn van 
alle tijden, dat moeten we niet vergeten. Dingen hebben gewoon tijd nodig. Mensen zijn jaren niet 
gehoord en opeens is er dan nu toch aandacht voor ze, daar moet men ook aan wennen. De 
veranderingen brengen sterke stemmen met zich mee, niet iedereen vindt het leuk dat Noord zo 
verandert en dat hoort men dan terug in de wijken. Waar bewoners elkaar vroeger groetten doet de 
nieuwe buurman met zijn dure auto dat opeens niet meer. Die groet, dat moment van een (eerste) 
ontmoeting, dat is zo’n belangrijk moment. Daar moeten we ruimte voor blijven maken. 

Oog hebben voor de diversiteit die de veranderingen met zich mee brengt is belangrijk, dat 
hoort bij Amsterdam en dat moeten we juist omarmen, daar zit heel veel kracht en eigenheid in, 
juist daarin kan je je vrij voelen. Maar die grote diversiteit brengt ook uitdagingen met zich mee, hoe 
zorgen we ervoor dat mensen elkaar niet overschreeuwen maar met elkaar in gesprek willen en 
nieuwsgierig zijn? We hebben behoefte aan een plek waar we in debat met elkaar kunnen gaan, het 
stille midden meer horen en elkaar kunnen leren respecteren in de verschillen, een soort Pakhuis de 
Zwijger in Noord! Iets samen doen is belangrijk voor de sociale cohesie, wederom werden hier de 
volksopera’s benoemd als een goed voorbeeld van het versterken van de sociale banden. 

Daar ligt ons hart, als doeners en ondernemers willen we graag mensen samenbrengen en 
als er een mooi idee ligt het gelijk kunnen realiseren. Het zou mooi zijn om niet steeds tegen 
subsidieregelingen aan te lopen maar vertrouwen te hebben vanuit het bestuur dat een potje geld 
goed besteed wordt, zo kunnen ook bewoners op een laagdrempelige manier bij ons terecht met 
een mooi plan dat de mensen samenbrengt. Kortom: De weg naar subsidies moet korter en 
simpeler. 


