
 

 

Uitnodiging: Bewoners de Baas! 
Datum: woensdag 10 oktober | Tijd: Inloop vanaf 16.30, start programma 

17.00u, afsluitende borrel om 20.00u | Plaats: hotspot hutspot 

(wijkcentrum Waterkracht), Ruys de Beerenbrouckstraat 106, Zutphen. 

Spectrum en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) 

nodigen je uit voor Bewoners de Baas! in Zutphen. 

Democratische vernieuwing doe je samen met inwoners. Tijdens de 

bijeenkomst Bewoners de Baas! laten vier Gelderse inwonersinitiatieven 

zien hoe democratische vernieuwing er in de praktijk uitziet. En waar ze 

tegenaan lopen. Want als vernieuwer voorop lopen is niet altijd 

gemakkelijk! Samen met gemeentebestuurders, ambtenaren en inwoners 

gaan we aan de slag om oplossingen te bedenken. Zodat alle deelnemers 

aan het eind van de dag met nieuwe ideeën naar huis gaan. 

De vier initiatieven die bij Bewoners de Baas! aan bod komen zijn: 

• hotspot hutspot – samen eten als aanjager voor vernieuwing van een 

wijkcentrum in Zutphen 

• ‘t Broek Omhoog – parkeerbeheer en verbouwen door wijkbewoners in 

Arhem 

• De Mollenhof – zorg en ontmoeting op het platteland 

• Centrum Doorwerth – een heel nieuw masterplan van onderop 

Het programma bestaat uit een flitsende talkshow (De democratie draait 

door!), een gezamenlijke maaltijd van hotspot hutspot en tafelgesprekken 

over de participatie-paradoxen van de initiatieven. Met een creatieve 

omlijsting door een lokale singer-songwriter. 

De bijeenkomst is onderdeel van Gelders Gras. Deelname is gratis. Meer 

informatie: j.vangeene@spectrumelan.nl | 06 137 57 087. Aanmelden kan 

via dit aanmeldformulier. 

Zie volgende pagina voor de vier initiatieven die op de avond aan bod zullen 

komen. 

 

Wat is Gelders Gras?  

De relatie tussen de overheid en inwoners verandert. Maar als je gaat sleutelen aan de 

lokale democratie… wat is dan de rol van de gemeente, van de inwoners en van dorps- en 
wijkraden?  

De leefbaarheidsalliantie Gelderland is daar in nauwe samenwerking met de Provincie 

Gelderland mee aan de slag. Er worden congressen en bijeenkomsten georganiseerd, maar 
er wordt vooral veel geëxperimenteerd, onder de noemer ‘Gelders Gras’.  

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief Gelders Gras! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevfLfr8T4XnMwXLxzjrAxiKVmKf1HdBhYwvJPe5JVMrgAVpg/viewform
mailto:mijngegevens@spectrumelan.nl?subject=inschrijven%20Nieuwsbrief%20Gelders%20Gras


Vier keer Bewoners de Baas! 

hotspot hutspot - Zutphen 

Goed eten voor iedereen! Dat is het motto van de sociale onderneming 

hotspot hutspot. Via hun hotspots, onder andere in Rotterdam versterken 

ze de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen. 

Ze zet voedsel in om mensen te activeren en verbinden. Van teelt in 

buurtmoestuinen, en het samen met kinderen bereiden van goede 

maaltijden van restaurantkwaliteit. Sinds juli beheert hotspot hutspot het 

wijkcentrum Waterkracht in het waterkwartier, Zutphen. Een spannende 

vernieuwing in de wijk. Meer informatie: hotspothutspot.nl 

 

‘t Broek Omhoog - Arnhem 

In de wijk Het Arnhemse Broek werkt ’t Broek Omhoog aan meer vitaliteit 

en sociale samenhang. Onder de naam Dienst P7 beheert het 

parkeerplaatsen en op de Rietgrachtstraat knapt het een vervallen pand op 

tot een gebruiksklare plek in een leerwerktproject. Droom is om met de 

buurt van ’t Broek een Wijk van Handel en Distributie te maken. Ze houden 

‘kofferbakverkopen’ en kleinschalige marktjes en dromen van een heuse 

markthal. Meer informatie: broekomhoog.demo.026hosting.com 

 

De Mollenhof - Brummen 

Een prachtige kleinschalige inloop-locatie in het buitengebied van Oeken, 

opgestart door inwoners. En een erkende 'Algemene Voorziening' van de 

gemeente. Samen zijn, een luisterend oor, genieten in en met de natuur, 

participeren en talenten ontplooien. Daarnaast biedt het ondersteuning op 

het gebied van zorg met indicatie en voor cliënten met een 

persoonsgebonden budget (PGB). Vaak ook ter ondersteuning van 

mantelzorgers. Er zijn mogelijkheden voor het begeleiden van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie: mollenhof.org 

 

Centrumplan Doorwerth 

Vijf jaar werkten inwoners aan een nieuw Masterplan voor het centrum van 

Doorwerth. Geboren als een inwonersinitiatief, maar met steun van de 

gemeente Renkum en professionele ontwerpers. Varianten passeerden de 

revue, vlekkenplannen werden ontwikkeld. De gemeenteraad stemde in 

2018 in met het masterplan. Nu volgt de stap naar de uitvoering, ook van 

onderop. Meer informatie: doorwerth.onzegebiedsvisie.nl 

 

http://hotspothutspot.nl/
http://broekomhoog.demo.026hosting.com/
https://www.mollenhof.org/
https://doorwerth.onzegebiedsvisie.nl/

