
Strategisch handboek
Onderhoud openbare ruimte

Opgesteld in het kader van het INTERREG-project 

“Onderhoud openbare ruimte 2.0”. 

Met behulp van het digitale strategisch handboek kunt u als een "bouwpakket" 
strategieën selecteren voor de meest uiteenlopende wensen en 

probleemsituaties van bewoners in uw stadsdeel of wooncomplex.

De strategieën vormen de opbrengst van een inventarisatie van INFA en van 
pilots die in het kader van het INTERREG-project zijn uitgevoerd door de 

onderstaande partners: 



Strategisch handboek
Onderhoud openbare ruimte

Combineer uw vraag naar de strategie door op één van onderstaande 
selectiecriteria te klikken:





Strategisch handboek
onderhoud openbare ruimte

Specificeer uw vraag naar de strategie door op één van de onderstaande
selectiecriteria te klikken:



Ongewenste situaties in de openbare
ruimte



Ongewenste situaties in de openbare ruimte
Specificeer uw vraag naar de strategie door op een van de 

selectiecriteria te klikken:



Zwerfvuil



Selecteer een strategie door op de betreffende maatregel te klikken:



Schoonmaakacties



Schoonmaakacties

Beschrijving Schoonmaakactie

Maatregel Gemeenschappelijke schoonmaak van een hele stad of wijk; georganiseerd door de gmeente of het 
gemeentelijk bedrijf voor afvalbeheer en stadsreiniging. Aan het einde wordt het afval opgehaald en is er 
samen een maaltijd. Acties vinden meestal jaarlijks plaats.

Doelgroep Individuele bewoners, bewonersorganisaties of verenigingen

Onder leiding
van

Gemeente

Doelen Bewustwording van zwerfvuil en het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen

Links diverse links naar gemeentelijke websites
o.a. ook:
Plogging - Müllsammeln beim Joggen (deutschlandfunk.de)
Sporten in tijden van corona? Ga eens een rondje ploggen (maatschapwij.nl)

https://www.deutschlandfunk.de/plogging-muellsammeln-beim-joggen-100.html
https://maatschapwij.nu/blogs/plogging-nederland/


Partners openbare orde/boetes



Partners openbare orde/boetes

Beschrijving Partners openbare orde/ Ronde tafel

Maatregel Verschillende groepen (zoals politie, sociale instellingen, winkeliersverenigingen, zelfhulpgroepen, federale 
grenswachten, de spoorwegen, stadsbestuur, enz.) vertrouwen op een gebundeld concept voor een wijk of 
een enkele straat dat is overeengekomen tussen alle partners.
Het gaat om maatregelen van preventie en repressie.

Doelgroepen Bewoners van een wijk

Onder leiding
van

Ronde tafel van de hierboven genoemde groepen

Doelen Orde en netheid scheppen in bijzonder sterk getroffen delen van de openbare ruimte

Links bijv. Business Improvement Districts in verschillende steden:
Innovationsquartiere / BID - hamburg.de
Business Improvement Districts in Nederland: draagvlak, vormgeving en voorwaarden voor toepassing -
Regioplan

https://www.hamburg.de/bid/
https://www.regioplan.nl/project/business-improvement-districts-in-nederland-draagvlak-vormgeving-en-voorwaarden-voor-toepassing/


Partners openbare orde/boetes

Beschrijving Gemengde patrouilles/boetes

Maatregel Gemengde patrouilles van politie / openbare ordedienst / milieudienst / stadsreiniging controleren de 
openbare ruimte om boetes uit te voeren met betrekking tot zwerfvuil. Politie en openbare orde kunnen 
boetes opleggen tegen zwerfvuil.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Gemeentelijke afdeling openbare orde en veiligheid

Doelen Bewustwording en repressie tegen zwerfvuil met toenemende netheid in de buurt

Links Umweltministerium veröffentlicht neuen Bußgeldkatalog für den Bereich Abfall | Land.NRW
Zwerfvuil en sluikstort | Vlaanderen.be

https://www.land.nrw/pressemitteilung/umweltministerium-veroeffentlicht-neuen-bussgeldkatalog-fuer-den-bereich-abfall
https://www.vlaanderen.be/zwerfvuil-en-sluikstort


Afvalpedagogiek



Afvalpedagogiek

Beschrijving Acties met kinderen

Maatregel Projecten met kinderen om de waarde van afval onder de aandacht te brengen; bijv. carnavalskostuums 
maken van afval, spelletjes maken van hergebruikt materiaal, tassen naaien van oud textiel of stoeltjes/kleine 
meubels die als grofvuil zijn afgedankt kleurrijk beschilderen en weggeven.

Doelgroep Basisschoolleerlingen

Onder leiding
van

(Gemeentelijke) adviesdienst afval

Doelen Kinderen leren dat veel afval nog hergebruikt kan worden

Links www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
Met de Piraminder aan de slag in de kleuterklas | De Transformisten

http://www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
https://www.detransformisten.be/artikel/met-de-piraminder-aan-de-slag-de-kleuterklas


Afvalpedagogiek

Beschrijving Leerpad afval

Maatregel In een parcours naast een recyclingcentrum maken de kinderen bij verschillende haltes kennis met vele 
aspecten van afvalbeheer: composteren, afvalscheiding, afvalverbranding, afvalsoorten/samenstelling, 
afvalvolume per huishouden, etc.

Doelgroep Scholieren

Onder leiding
van

(Gemeentelijk) afvalverwerkingsbedrijf

Doelen Kinderen leren op een speelse manier alles over het thema afval

Links https://www.wb-duisburg.de/Umweltpaedagogik/abfalllernpfad.php
Onderwijs over zwerfafval (nederlandschoon.nl)

https://www.wb-duisburg.de/Umweltpaedagogik/abfalllernpfad.php
https://www.nederlandschoon.nl/zwerfafvalaanpakken/aanpakken/voorlichting-educatie/


Voorlichting



Voorlichting

Beschrijving Kunstprojecten

Maatregel Kunstprojecten om zwerfvuil in een wijk onder de aandacht te brengen, bijv. met krijt een cirkel maken 
rondom weggegooide voorwerpen of een stok met oude rubberen laarzen naast hondenpoep op grasvelden 
in een park te plaatsen. 

Doelgroep Kinderen (Kinderopvang / Basisschool)

Onder leiding
van

Gemeentelijke dienst afvalvoorlichting

Doelen Volwassenen bewust maken van zwerfvuil

Links www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
Maria Koijck maakt kunstproject met afval van eigen operatie - RTV Noord

http://www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/788870/maria-koijck-maakt-kunstproject-met-afval-van-eigen-operatie


Voorlichting

Beschrijving Reclame-acties

Maatregel Er zijn verschillende reclame-acties om zwerfafval onder de aandacht te brengen: posters op vuilniswagens, 
opvallende stickers op prullenmanden, spots op de radio en in de bioscoop. Belangrijk is het 
herkenningseffect via een terugkerende slogan of een “mascotte”.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

(Gemeentelijk) afvalverwerkingsbedrijf

Doelen Het thema zwerfvuil permanent onder de aandacht brengen

Links Bijzonder creatief was altijd de stadsreiniging in Berlijn. Hiervan bestaat inmiddels een eigen fanshop:
https://www.bsr.de/bsr-shop-19869.php
Anti Zwerfafval | Urban Publicity

https://www.bsr.de/bsr-shop-19869.php
https://urbanpublicity.nl/dienst/anti-zwerfafval/


Apps om gebreken te melden



Apps om gebreken te melden

Beschrijving Apps om gebreken te melden

Maatregel Via een app kunnen bewoners vervuilde plekken in het gebied melden. Daarbij zijn er applicaties om direct
de precieze plek vast te leggen en de mogelijkheid om foto‘s mee te sturen. Zo kan de stadsreiniging direct en 
doelgericht reageren. 

Doelgroep Alle bewoners met een smartphone

Onder leiding
van

Gemeenten / afvalbedrijven

Doelen Op een eenvoudige manier zwerfvuil (of andere gebreken als gaten in de weg, defecte verlichting etc.) 
kunnen melden

Links Diverse aanbieders: veel gemeenten hebben al geschikte systemen geinstalleerd



Wijkconciërges



Wijkconciërges

Beschrijving Wijkconciërges / Aanspreekpunt

Maatregel Een medewerker van de gemeente rijdt regelmatig met een klein elektrisch voertuig of een bakfiets en is het 
aanspreekpunt voor de burgers. Ook spreekt hij of zij burgers aan als op hun grondstuk de verkeersveiligheid 
in het geding is. Kleine vormen van verontreiniging of snoeibeurten worden door de wijkconciërge 
uitgevoerd. Deze maatregel vervangt echter niet de verkeersveiligheidscontroles.

Doelgroep Alle wijkbewoners

Onder leiding
van

(Gemeentelijk) afvalverwerkingsbedrijf/gemeente

Doelen Onderhoud van de openbare ruimte krijgt een gezicht. Kleinere gebreken worden snel opgelost. 

Links Stadtteilkümmerer mit Visionen - Hamburger Wochenblatt
Zaanstad.nl - Wat is een wijkmanager? - Wat is een wijkmanager?

https://hamburgerwochenblatt.de/alle-ausgaben/stadtteilkmmerer-mit-visionen/
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=906&mAlle=J


Zakgeldprojecten



Beschrijving Zakgeldproject (Kolonie Neustadt, gemeente Ahlen)

Maatregel Door jongeren (het ‘Greenteam’) te betrekken wordt de wijk ontdaan van afval en schoon gehouden. De 
jongeren worden hiervoor betaald in het kader van een zakgeldproject. Het Greenteam komt bij elkaar in een 
trailer in een gemeenschappelijke tuin.

Doelgroep Jongeren

Onder leiding
van

Stadsdeelbureau/ VIVAWEST

Doelen Een schonere omgeving; bewust maken van jongeren voor het thema zwerfvuil (via contactpersonen van het
Greenteam)

Link
Overige links

Es grünt so grün im Ostenstadtteil (wn.de)
Jugendliche engagiert beim Taschengeldprojekt - Bauhilfe Pirmasens GmbH (bauhilfe-pirmasens.de)
Rigtersbleek zet zich in voor een schonere wijk - ontmoetingsclusters

Zakgeldprojecten

https://www.wn.de/muensterland/kreis-warendorf/ahlen/es-grunt-so-grun-im-ostenstadtteil-992967
https://www.bauhilfe-pirmasens.de/das-taschengeldprojekt-sinnstiftende-freizeitbeschaeftigung-fuer-jugendliche/
https://ontmoetingsclusters.nl/rigtersbleek-zet-zich-in-voor-een-schonere-wijk/


Beschrijving Zakgeldproject(Domijn, Gemeente Enschede)

Maatregel Kinderen, jongeren en mensen met een beperking verzamelen met de plaatselijke voetbalvereniging
zwerfvuil en zorgen zo voor een schonere omgeving om te spelen, te sporten en te wonen. Aan het eind van 
de inzamelingsactie krijgen de kinderen zakgeld voor hun inzet. 

Doelgroepen Bewoners, leden van de vereniging, kinderen uit de wijk

Onder leiding
van

Voetbalvereniging

Doelen Verbetering van de wijk door minder afval; kinderen leren sparen en bewust omgaan met geld

Link
Overige links

Rigtersbleek zet zich in voor een schonere wijk – ontmoetingsclusters
Es grünt so grün im Ostenstadtteil (wn.de)
Jugendliche engagiert beim Taschengeldprojekt - Bauhilfe Pirmasens GmbH (bauhilfe-pirmasens.de)

Zakgeldprojecten

https://ontmoetingsclusters.nl/rigtersbleek-zet-zich-in-voor-een-schonere-wijk/
https://www.wn.de/muensterland/kreis-warendorf/ahlen/es-grunt-so-grun-im-ostenstadtteil-992967
https://www.bauhilfe-pirmasens.de/das-taschengeldprojekt-sinnstiftende-freizeitbeschaeftigung-fuer-jugendliche/




Selecteer een strategie door op de betreffende maatregel te klikken:



Innovatieve prullenbakken



Innovatieve prullenbakken

Beschrijving Innovatieve prullenbakken

Maatregel Slimme prullenbakken registreren het actuele vulniveau. De stadsreiniging kan dan op de hoogte worden 
gebracht van het vulniveau en deze zo nodig leegmaken voordat deze overvol zijn.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van 

(Gemeentelijke) reiniging / gemeente

Doel Tegengaan van overvolle prullenbakken

Links Smarte Abfallbehälter für Hannovers City | Service 2021 | Aktuelles | Hannover.de | Presse & Medien | 
Service
SenseFox - Slimme vuilnisbakken - Smart City Dordrecht

https://www.hannover.de/Service/Presse-Medien/Hannover.de/Aktuelles/Service-2021/Smarte-Abfallbeh%C3%A4lter-f%C3%BCr-Hannovers-City
https://www.smartcitydordrecht.nl/projecten-innovatiefonds/sensefox-slimme-vuilnisbakken


Ondergrondse containers



Ondergrondse containers

Beschrijving Ondergronds containers

Maatregel Aanleg van ondergrondse containers op plaatsen waar veel vuilnis ligt of bovengrondse vuilniscontainers
sterk vervuild zijn. 

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van 

Stadsreiniging / gemeente

Doel Voorkoming van overvolle prullenbakken door grotere containervolumes en betere controle van het 
vulniveau

Links Unterflursysteme | EAD - Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (darmstadt.de)
Bochum bekommt einen weiteren Glas-Container „unter Tage“ - waz.de
Ondergrondse containers | Gemeente Utrecht

https://ead.darmstadt.de/unser-angebot/privathaushalte/abfallverwertung/unterflursysteme/
https://www.waz.de/staedte/bochum/bochum-bekommt-einen-weiteren-glas-container-unter-tage-id229343922.html
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/ondergrondse-containers/


Meer prullenbakken



Meer prullenbakken

Beschrijving Meer prullenbakken

Maatregel Door meer bakken te plaatsen, worden de onderlinge afstanden kleiner en wordt er minder afval 
geproduceerd. Seizoensgebonden grote afvalbakken in populaire horecagelegenheden (bijv. recreatieplassen) 
verminderen picknickresten.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Stadsreiniging / gemeente

Doel Afval wordt beter verdeeld, waardoor overvolle prullenbakken worden voorkomen

Links Für mehr Sauberkeit: Stadt kauft noch mehr Papierkörbe | MMH (moz.de)
Antwerpen bestrijdt zwerfvuil met nieuwe campagne en meer toezicht (Antwerpen) | Gazet van Antwerpen 
(gva.be)

https://www.moz.de/lokales/hennigsdorf/fuer-mehr-sauberkeit-stadt-kauft-noch-mehr-papierkoerbe-49170638.html
https://www.gva.be/cnt/dmf20150929_01893054


Aangepaste ophaalroutes



Aangepaste ophaalroutes

Beschrijving Aangepaste ophaalroutes

Maatregel Analyse van het lokale afvalvolume en aangepaste ophaalroute afhankelijk van het lokale niveau van vulling.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van 

Stadsreiniging / gemeente

Doelen Weinig gebruikte prullenbakken worden minder vaak geleegd om de vrijkomende capaciteit te gebruiken om
overvolle prullenbakken vaker te legen

Links Hiervoor is speciale software noodzakelijk, verschillende aanbieders





Selecteer een strategie door op de betreffende maatregel te klikken



Gebieden met alcoholverbod



Gebieden met alcoholverbod

Beschrijving Gebieden met alcoholverbod

Maatregel Bepaalde gebieden met overlast krijgen een alcoholverbod

Doelgroep “Probleemgroepen”

Onder leiding
van

Dienst openbare orde en veiligheid

Doelen Veiliger gevoel in deze gebieden en minder afval

Links Mustersatzung (dueren.de)
Mag ik alcohol drinken op straat? | Rijksoverheid.nl

https://www.dueren.de/assets/userfiles/pdfbereich_verwaltunundpolitik/S3-03b_Alkoholkonsumverbot_ab_01_11_2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/mag-ik-alcohol-drinken-op-straat


Extra reiniging/extra prullenbakken



Extra reiniging/extra 
prullenbakken

Beschrijving Extra reiniging / extra prullenbakken

Maatregel Op zeer sterk gebruikte plekken in de openbare ruimte wordt er vaker gereinigd en worden extra 
prullenbakken geplaatst. In het bijzonder voetgangersgebieden, markten of stationspleinen. Er wordt voor en 
na de spitsuren schoongemaakt met een combinatie van kleine veeg- en veegmachines.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van 

Stadsreiniging/gemeente

Doel Waar veel mensen onderweg zijn,  is meer kans op vervuiling en moet de openbare ruimte schoon blijven. Dit 
kan ook het gevoel van veiligheid van de bewoners vergroten

Links Pressestelle des Senats - Sauberer Ohlenhof: Weniger Müll, mehr Sauberkeit, mehr Sicherheit (bremen.de)
Nieuwe afvalbakken in de openbare ruimte | Kliknieuws

https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/sauberer-ohlenhof-weniger-muell-mehr-sauberkeit-mehr-sicherheit-357764?asl=bremen02.c.732.de
https://www.kliknieuws.nl/regio/oss/159711/nieuwe-afvalbakken-in-de-openbare-ruimte


Afschrikkende maatregelen



Afschrikkende maatregelen

Beschrijving Afschrikkende maatregelen

Maatregel Handhaving van barbecue- en glasverboden, het plaatsen van felle lampen, verblijfsverboden door 
wetshandhavers.

Doelgroep Feestvierders in de openbare ruimte (vaak jongeren, jongvolwassenen)

Onder leiding
van

Dienst openbare orde en veiligheid / gemeente

Doel De openbare ruimte wordt door deze maatregelen onaantrekkelijker om te feesten

Links Stadt Münster: Amt für Kommunikation - Pressemeldungen (muenster.de)
Mosquito’s tegen overlast door hangjongeren: zoemende zin of averechtse aanpak? - Rijnmond

https://www.muenster.de/pressemeldungen/web/frontend/output/standard/design/standard/page/1/show/1074135
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1295257/Mosquito-s-tegen-overlast-door-hangjongeren-zoemende-zin-of-averechtse-aanpak


Videobewaking



Videobewaking

Beschrijving Videobewaking

Maatregel Installatie van videocamera's voor bewaking van bepaalde plaatsen. Bepaalde 
gegevensbeschermingsaspecten moeten in acht worden genomen.

Doelgroep Probleemgroepen

Onder leiding
van

Dienst openbare orde en veiligheid

Doelen Verhoogd gevoel van veiligheid, vermindering van administratieve overtredingen en strafbare feiten op het 
betreffende gebied door preventieve maatregelen en vereenvoudigde strafrechtelijke vervolging

Links Videoüberwachung - Fragen und Antworten | Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Cameratoezicht in de openbare ruimte | Gemeente Enschede

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/faqs_zur_ds_gvo/videouberwachung/fragen-und-antworten-zur-videoueberwachung-175245.html
https://www.enschede.nl/bestuur/veiligheid/cameratoezicht-in-de-openbare-ruimte


Streetworkers



Streetworkers

Beschrijving Streetworkers

Maatregel Streetworkers moeten contact leggen met jongeren, daklozen en drugsverslaafden en hen snel en 
ongecompliceerd helpen.

Doelgroep Alcohol- en drugsverslaafden, jongeren, daklozen

Onder leiding
van

Gemeente

Doelen Passende hulp kan behoeftige groepen in zo’n mate helpen dat ze niet meer hoeven te "hangen" in bepaalde 
gebieden. Hierdoor kan de openbare ruimte worden opgewaardeerd en het gevoel van veiligheid vergroot.

Links in div. Städten, z. B.:
GANGWAY e.V. | Gangway e.V. Strassensozialarbeit in Berlin | Straßensozialarbeit mit jugendlichen und 
erwachsenen Menschen in Berlin | Straßensozialarbeit mit jugendlichen und erwachsenen Menschen in 
Berlin
Streetcornerwork - Jeugdhulpverlening en verslavingszorg

https://gangway.de/
https://www.streetcornerwork.eu/?popup=false


Ungepflegte 
Beete / 

Baumscheiben



Selecteer een strategie door op de betreffende maatregel te klikken



Adoptieprojecten bewoners



Beschrijving Speeltuinen adoptieprojecten

Maatregel Bewoners bezoeken regelmatig een speeltuin als sponsor en hebben deze vooraf opgeknapt (nieuw 
schilderwerk). De sponsoring vervangt echter niet de verkeersveiligheidscontroles.

Doelgroep Vrijwilligers

Onder leiding
van

Gemeente / plantsoenendienst

Doelen Verbetering sociale controle en schonere omgeving

Links www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
Speelplaatsen - Buitengewoon Zaanstad

Adoptieprojecten bewoners

http://www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/speelplekken


Adoptieprojecten bewoners

Beschrijving Boomschijven adoptieproject

Maatregel Bewoners of eigenaren van een bedrijf adopteren een boomschijf voor hun gebouw, daarbij horen ook extra 
prullenbakken bij de ingang van bedrijven. 

Doelgroep Vrijwilligers

Onder leiding
van

Gemeente / plantsoenendienst

Doelen Verbetering sociale controle en schonere omgeving

Links www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
Adopteer een boomtuintje - Gemeente Amsterdam

http://www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/groene-schone-buurt/adopteer-boomtuintje/


Sponsoring door bedrijven



Sponsoring door bedrijven

Beschrijving Sponsoring door bedrijven

Maatregel Schoonmaak- en onderhoudstaken kunnen door middel van sponsoring aan het bedrijf worden overgedragen 
of het bedrijf kan door middel van sponsoring financiële steun verlenen. Op deze manier kunnen rotondes of 
groenvoorzieningen op toegangswegen worden verfraaid met struiken en bloemen.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Gemeente / bedrijven

Doelen Verfraaiing van het stadsbeeld door te zorgen voor een hogere standaard dan bij het overige groen langs de 
weg

Links Patenschaften für Baumbeete und Grünflächen - Stadt Köln (stadt-koeln.de)
Groen | Gemeente Katwijk

https://www.stadt-koeln.de/artikel/05239/index.html
https://extra.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/leefomgeving/groen


Wijziging van het
reinigings- en verzorgingssysteem



Wijziging van het
reinigings- en verzorgingssysteem

Beschrijving Wijziging van het reinigings- en verzorgingssysteem

Maatregel Opwaarderen van geselecteerde groene ruimtes door gazon of bodembedekker te vervangen door vaste 
planten en bloemperken / bloeiende weiden. Coördinatie van verantwoordelijkheden voor het onderhouden 
en verzorgen van bermgroen, aangezien de ervaring leert dat onverzorgde boomroosters sneller bevuild 
raken.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Gemeentelijke bedrijven voor groenonderhoud

Doelen Verfraaiing van de openbare ruimte; hogere drempel om zwervuil te plaatsen

Links Umgestaltung von Straßenbegleitgrün PlanungsBA (mags.de)
Bloemweide – aanleg en beheer | Geesteren GLD

https://mags.de/Medien/2._Downloads/6._Gr%C3%BCn/5._Stra%C3%9Fenbegleitgr%C3%BCn/mags_Umgestaltung-Stra%C3%9Fenbegleitgruen-PlanungsundBauausschuss_201712.pdf
https://www.geesterengld.nl/pages/dorpsplein/bloemweide-ndash-aanleg-en-beheer.php


Herinrichting



Beschrijving Herinrichting groenstroken en voortuinen (Kolonie Neustadt, gemeente Ahlen)

Maatregel Aan de bewoners wordt een “voortuin startpakket” uitgedeeld met daarin de planten en de benodigde 
informatie voor aanplant en verzorging. De voortuinen worden "opgeruimd" en de tegels verwijderd.
Door jongeren te betrekken (het ‘Greenteam') worden ook beplantingsmaatregelen doorgevoerd op een 
verkeerseiland met het oog op herinrichting.

Doelgroep Bewoners

Onderleiding Gemeentelijk bedrijf voor groenonderhoud

Doelen De ontwikkeling van een modelstraat met een gemeenschappelijk straatbeeld (in het bijzonder in de 
beplanting).

Link Stadtteilbüro Ahlen Süd/Ost - „Green Team“ setzt Zeichen (vorortinahlen.de)

Herinrichting

https://vorortinahlen.de/pages/topics/bdquogreen-teamldquo-setzt-zeichen.php




Selecteer een strategie door op de betreffende maatregel te klikken



Betere verlichting



Betere verlichting

Beschrijving Betere verlichting

Maatregel Een betere verlichting kan worden gerealiseerd door een hogere verlichtingssterkte, meer straatverlichting en 
langere verlichtingstijden.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Gemeente

Doelen De verbeterde verlichting is bedoeld om het veiligheidsgevoel van burgers in de betreffende gebieden te 
vergroten en criminaliteit te verminderen.

Links „Mitlaufendes Licht“: Klimafreundliche Beleuchtung entlang des Fuß- und Radweges zwischen Kreuztal und 
Ferndorf in Betrieb genommen « Aktuelle Nachrichten « Stadtverwaltung, Stadt Kreuztal
„Dial4Light“: Per Telefon Laternen anschalten | Kölnische Rundschau (rundschau-online.de)
Eerste stap naar betere straatverlichting? - GemeenteBelangen (gemeentebelangenrenkum.nl)

https://www.kreuztal.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/1162/
https://www.rundschau-online.de/region/rhein-sieg/-dial4light--per-telefon-laternen-anschalten-5190904?cb=1639733068608&
https://gemeentebelangenrenkum.nl/eerste-stap-naar-betere-straatverlichting/


Betere zichtlijnen



Betere zichtlijnen

Beschrijving Betere zichtlijnen

Maatregel Met name in bosschages kan door het gericht snoeien van bomen en struiken de zichtbaarheid en daarmee 
de sociale controle door wandelaars verbeteren. Er moeten zichtlijnen worden gecreëerd en nauwe 
doorgangen door dicht bos moeten worden weggehaald. 

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Gemeentelijk bedrijf voor groenonderhoud

Doelen Het verbeterde zicht in de relevante gebieden is bedoeld om het veiligheidsgevoel van burgers in deze 
gebieden te vergroten en criminaliteit te verminderen.

Links Sich sicher fühlen / Flensburg

https://www.flensburg.de/startseite/sich-sicher-f%c3%bchlen.php?object=tx,2306.5&ModID=7&FID=2306.8393.1


Preventieve maatregelen



Preventieve maatregelen

Beschrijving Preventieve maatregelen

Maatregel Burgers kunnen tijdens een grootschalige campagne contact opnemen met de stad en hun ervaringen met 
‘enge’ gebieden uiten (wanneer, waar, hoe). De stad clustert de feedback, geeft bevindingen door aan de 
betrokken afdelingen en voert ook inspecties ter plaatse uit.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Dienst openbare orde en veiligheid

Doelen ‘Enge’ gebieden worden zichtbaar door bewoners te betrekken, zodat deze met passende maatregelen beter 
kunnen worden bestreden. Bewoners moeten zich het hele jaar door veilig kunnen voelen in hun buurt.

Links RV_38_2021_1Erg_Aktionsplan_geschlechtergerechte_Stadt_DIN_A4_DIGITAL zur Vorlage RV-38/2021 
1.€Ergänzung (lsvd.de)
Gemeente plaatst nieuwe verlichting in Paasbos om overlast te verminderen | StadNijkerk

https://www.lsvd.de/media/doc/4980/2021_05_aktionsplan_geschlechtergerechte_stadt_flensburg.pdf
https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/wonen/683265/gemeente-plaatst-nieuwe-verlichting-in-paasbos-om-overlast-te-v




Selecteer een strategie door op de betreffende maatregel te klikken



Gebieden voor graffitisprayers



Gebieden voor graffitisprayers

Beschrijving Gebieden voor graffitisprayers

Maatregel Er worden gebieden voor legale graffiti gekozen waardoor illegale graffiti in andere gebieden wordt
tegengaan. 

Doelgroep Graffiti-kunstenaars

Onder leiding
van 

Gemeente

Doelen Reductie van illegale graffiti

Links Praventionskonzept-Graffiti-der-Stadt-Leipzig.pdf
Ede heeft nu een vrijplaats om graffiti te spuiten: ‘Als je snel weg moet zijn, kun je nooit iets moois 
achterlaten’ | Ede | gelderlander.nl

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.3_Dez3_Umwelt_Ordnung_Sport/32_Ordnungsamt/KPR/Praventionskonzept-Graffiti-der-Stadt-Leipzig.pdf
https://www.gelderlander.nl/ede/ede-heeft-nu-een-vrijplaats-om-graffiti-te-spuiten-als-je-snel-weg-moet-zijn-kun-je-nooit-iets-moois-achterlaten~a95353a2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Vandalismebestendig meubilair



Vandalismebestendig meubilair

Beschrijving Vandalismebestendig meubilair

Maatregel Installatie van vandalismbestendige meubelen in openbare ruimtes. Deze meubelen kunnen brandveilig en 
stabiel zijn en hebben speciale oppervlakken waardoor graffiti makkelijker te verwijderen is.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Gemeente

Doelen Langdurig functioneel meubilair en netheid in openbare ruimte

Links Vandalismebestendige parkbanken, verlichting etc. vindt u bij diverse aanbieders



Schoonmaakacties door graffitisprayers



Schoonmaakacties door
graffitisprayers

Beschrijving Schoonmaakacties door graffitisprayers

Maatregel De sprayers moeten zelf betrokken worden bij het verwijderen van de graffiti. De daders worden zich bewust 
van de hoeveelheid werk die het kost om de graffiti te verwijderen.

Doelgroep Graffitisprayers

Onder leiding
van 

Dienst openbare orde en veiligheid

Doel Demotiveren van de sprayers om illegale graffiti te plaatsen

Links Jugenddelinquenz: sozialwissenschaftliche Analyse von Grafittistrafverfahren ... - Xenia Valeska Jeremias -
Google Books

https://books.google.de/books?id=RC9M4RatbnkC&pg=PA210&lpg=PA210&dq=entfernung+durch+verursacher+sprayer&source=bl&ots=WS763WV6vF&sig=ACfU3U32qqcl2CkMgadpvd88TCOidrc0FA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi90ZPapOP0AhUn7rsIHVxvBUkQ6AF6BAgREAM#v=onepage&q=entfernung%20durch%20verursacher%20sprayer&f=false


Snelle verwijdering



Snelle verwijdering

Beschrijving Snelle verwijdering

Maatregel Graffiti moet snel worden gemeld en verwijderd. Dit wordt mogelijk gemaakt door preventieve maatregelen 
(bijvoorbeeld beschermende coatings), speciale teams en technische apparatuur.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Stadsreiniging

Doelen Het snel verwijderen van graffiti zou de sprayer moeten demotiveren om opnieuw in dit gebied te spuiten.

Links Flyer Anti-Graffiti-Projekt.424030.pdf (rostock.de)
Beleid Graffitibestrijding Gemeente Kampen (overheid.nl)

https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Flyer%20Anti-Graffiti-Projekt.424030.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602759




Selecteer een strategie door op de betreffende maatregel te klikken



Ondergrondse containers



Beschrijving Ondergrondse containers i.p.v. vuilcontainers (Klein Driene, Gemeente Hengelo)

Maatregel Er zijn optisch aantrekkelijke ondergrondse containers opgesteld (bijvoorbeeld door lokale graffitikunstenaars 
en door beplanting). Deze worden ‘geadopteerd’ door bewoners die met de aanwezige bezems de omgeving 
rond de bakken kunnen schoonhouden en eventueel onderhoud in de gaten kunnen houden. Op verzoek van 
de bewoners worden de containers bewaakt door camera's.

Doelgroep Vooral bewoners die in de buurt van een afvalcontainer wonen en deze adopteren.

Onder leiding
van

Gemeente / afvalbedrijf

Doel Vermindering van illegale bijplaatsingen bij de containers

Links Neue Unterflurbehälter an den Flachsbeckwiesen bringen Müll „unter Tage“ (kommunalwirtschaft.eu)
Welk afval waar (hengelo.nl)

Ondergrondse containers i.p.v. 
vuilcontainers

https://kommunalwirtschaft.eu/tagesanzeiger/detail/i11342
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Welk-afval-waar.html#accordion-heading-1


Vuilnisdetectives



Vuilnisdetectives

Omschrijving Vuilnisdetectives

Maatregel Vuilnisdetectives kunnen stortplaatsen in de gaten houden en de gevonden voorwerpen gebruiken om de 
oorzaak van ongecontroleerd dumpen te achterhalen. De vuilnisdetectives zijn medewerkers van de 
openbare ordedienst, de milieudienst of de stadsreiniging.

Doelgroep Alle bewoners

Onder leiding
van

Dienst openbare orde en veiligheid / Afvalverwerkingsbedrijf

Doelen Dump van illegaal moet vermeden worden en indien nodig moet de veroorzaker een boete krijgen.

Links Berlin bekommt 100 Müll-Sheriffs - Berliner Morgenpost
Is er écht niets te doen tegen Bossche afvaldetectives? | FHJ Factcheck (wordpress.com)

https://www.morgenpost.de/berlin/article212701293/Berlin-bekommt-100-Muell-Sheriffs.html
https://fhjfactcheck.wordpress.com/2012/09/24/is-er-echt-niets-te-doen-tegen-bossche-afvaldetectives/




Selecteer een strategie door op de betreffende maatregel te klikken



Hondenpoepzakjeshouder



Hondenpoepzakjeshouder

Beschrijving Hondenpoepzakjeshouder

Maatregel Plaatsen van houders met hondenpoepzakjes in de openbare ruimte

Doelgroep Hondenbezitters

Onder leiding
van

Gemeente / gemeentelijke groendiensten

Doelen Vermindering van hondenpoeop op de stoep, in het park etc. 

Links Hundekotbeutel : Stadt Willich (stadt-willich.de)
Gratis hondenpoepzakjes - Gemeente Noordwijk

https://www.stadt-willich.de/de/dienstleistungen/hundekotbeutel/
https://noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Wonen_en_woonomgeving/Woonomgeving/Honden/Gratis_hondenpoepzakjes


Hondenveld



Beschrijving Aanwijzen van hondenveld (Klein Driene, Gemeente Hengelo)

Maatregel Een voorheen weinig gebruikt veld in de wijk wordt aantrekkelijker gemaakt voor bewoners door het om te 
vormen tot een ‘groen gebied’. Een deel van het heringerichte veld is bestemd als hondenpark. Hiervoor 
werden hondenbezitters uitgenodigd voor een feest en kregen hondentassen en voer om ze te betrekken bij 
de herinrichting en om ze te kunnen inspireren voor het nieuwe gebied. Ook sociale contacten tussen 
hondenbezitters werden versterkt. 

Doelgroep Bewoners, hondenbezitters

Onder leiding
van

Gemeente

Doelen Door het aanwijzen van een hondenveld moet de overlast door hondenpoep afnemen, waardoor het
heringerichte veld en ook de omgeving aantrekkelijker worden. 

Links Bürgerbeteiligung zu Hundewiesen – BÜRGERPLATTFORM CHEMNITZ-MITTE (buergerplattform-chemnitz-
mitte.de)
Ingelmunster opent hondenweide, Izegem plant er drie extra (Ingelmunster) - Het Nieuwsblad

Hondenveld

https://buergerplattform-chemnitz-mitte.de/?p=726


Gewenste diensten in de wijk



Gewenste diensten in de wijk:

Specificeer uw vraag naar de strategie door op een van de 
selectiecriteria te klikken:





Specificeer uw vraag naar de strategie door op een van de 
selectiecriteria te klikken:



Bewonersbureau / Stadsdeelbureau



Beschrijving Bewonersbureau/stadsdeelbureau (Kolonie Neustadt, Ahlen)

Maatregel In een wijk met veel migranten is een gebouw beschikbaar als wijkkantoor (“Glückaufheim”), dat dient als 
aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk. Hier vinden o.a. ook bijeenkomsten van het INTERREG-project 
plaats. Andere taken zijn onder meer: Conceptontwikkeling / financiering van ondersteunende maatregelen 
Evenement uitvoering, buurtfeesten, werkgelegenheids- en kwalificatiemaatregelen, onderwijsmaatregelen, 
inburgeringscursussen

Doelgroep Wijkbewoners (veel migranten)

Onder leiding
van

Gemeente

Doelen Aanspreekpunt voor bewoners, versterking van de aantrekkelijkheid van de wijk

Links https://vorortinahlen.de
Stadtteilmütter in Neukölln | Diakoniewerk Simeon (diakoniewerk-simeon.de)

Bewonersbureau/stadsdeelbureau

https://vorortinahlen.de/
https://www.diakoniewerk-simeon.de/beratung-integration/stadtteilmuetter-in-neukoelln/


Beschrijving Bewonersbureau/stadsdeelbureau

Maatregel Oprichting van een bewonersbureau in een voormalige winkel als ontmoetingspunt voor het drinken van 
thee, aanspreekpunt voor vragen, ruil van tweedehands spullen, ruimte voor bijeenkomsten van verenigingen 
en burgerinitiatieven ("Veedels huiskamer").

Doelgroep Wijkbewoners (veel migranten)

Onder leiding
van

Gemeente

Doelen Contactpunt voor alle bewoners in de wijk (o.a. ook tegen eenzaamheid)

Links www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html

Bewonersbureau/stadsdeelbureau



Bewonerswinkel



Beschrijving Bewonerswinkel (Bewonersbedrijf Beien; Gemeente Enschede)

Maatregel Als burgerinitiatief heeft Beien onder andere een werkplaats voor kleine reparaties, is er de mogelijkheid om 
samen te tuinieren in de moestuin en wordt duurzaam en gezond koken ondersteund.

Doelgroep Wijkbewoners

Onder leiding
van

Bewonersbedrijf

Doelen Ondersteunen van bewoners bij verschillende vragen, betrekken van scholen bij projecten, duurzame en 
voordelige mogelijkheden voor bewoners (koken, reparaties)

Links Beien – Bewoners Initiatief Enschede Noord

Bewonerswinkel

https://www.beien.nl/


Buurthulp



Beschrijving Buurthulp (Sinningen, Stadt Emsdetten)

Maatregel In het kader van het project in Sinningen werd er een buurtmanager aangesteld die als een soort "oppasser " 
optreedt. De netheid moet samen met de scholen worden verbeterd. De grote betrokkenheid van de lokale 
vereniging voor plaatselijke alledaagse hulp (Verein für Ortsnahe Alltagshilfen e.V.) was doelgericht.

Doelgroep Bewoners van de wijk

Onder leiding
van 

Burgerinitiatieven

Doelen Doel van het project is het veiligstellen (wegens dreigende veroudering) en verder ontwikkelen van het 
initiatief "Cultureel bezit Sinningen"

Links Ortsnahe Alltagshilfen – Emsdetten (ortsnahe-alltagshilfen.de)
Hoe helpen wij | Sociaal Wijkteam Leiden

Buurthulp

https://ortsnahe-alltagshilfen.de/
https://www.sociaalwijkteamleiden.nl/hoe-helpen-wij/




Selecteer een strategie door op de desbetreffende maatregel te 
klikken:



Repaircafe‘s



Repaircafe‘s

Beschrijving Repaircafe‘s

Maatregel In Repaircafe's kunnen defecte artikelen worden gerepareerd of gerepareerde artikelen worden gekocht.

Doelgroep alle burgers

Onder leiding
van 

Burgerinitiatieven

Doelen Behoud van grondstoffen door hergebruik en reparatie

Links Repair Cafe Münster - RepairCafe Vernetzung Münster (repaircafe-muenster.de)
repair cafe zuiderspeeltuin (wordpress.com)

https://repaircafe-muenster.de/
https://repaircafeenschedezuiderspeeltuin.wordpress.com/


Open boekenplanken



Beschrijving Open boekenplanken (Sinningen, Emsdetten)

Maatregel Realisatie van een openbare boekenplank met Duitse en Nederlandse literatuur

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van 

Burgerinitiatieven (met toestemming van de gemeente)

Doelen Behoud van grondstoffen door hergebruik/vermijding van nieuwe aankopen, realisatie van een openbare 
ontmoetingsruimte

Link Im Bücherschrank „neuer Stoff für Leseratten“ – Ortsnahe Alltagshilfen (ortsnahe-alltagshilfen.de)

Open boekenplanken

https://ortsnahe-alltagshilfen.de/im-buecherschrank-neuer-stoff-fuer-leseratten/


Secondhand winkel



Secondhand winkel

Beschrijving Secondhand winkel

Maatregel Oprichting van tweedehandswinkels door de gemeente of het gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf (meestal 
samen met een organisatie zonder winstoogmerk). Inname van gebruikte voorwerpen in de kringloopcentra 
of rechtstreeks aan de tweedehandswinkel: verkoop van de voorwerpen tegen kostprijs (soms in samenhang 
met > repair cafés)

Doelgroep alle burgers

Onder leiding
van 

Non-profit instellingen / afvalverwerkingsbedrijven

Doelen Behoud van grondstoffen en vermijden van afval door hergebruik

Links Stadt Münster: AWM - Abfallvermeidung - Alternativen zum Neukauf (stadt-muenster.de)
Alle Kringloopwinkels

https://awm.stadt-muenster.de/abfallvermeidung/alltagstipps-und-angebote/alternativen-zum-neukauf
https://allekringloopwinkels.nl/zoeken/winkel


Ruil- en weggeefmarkten



Ruil- en weggeefmarkten

Beschrijving Ruil- en weggeefmarkten

Maatregel Op digitale ruil- en weggeefmarkten kan men niet meer ongecompliceerd gebruikte spullen doorgeven en 
spullen die men nodig heeft goedkoop of gratis krijgen.
De platforms worden vaak ter beschikking gesteld door gemeenten of gemeentelijke 
afvalverwerkingsbedrijven.

Doelgroep alle burgers

Onder leiding
van 

Afvalverwerkingsbedrijven / commerciële leveranciers

Doelen Behoud van grondstoffen en vermijden van afval door hergebruik

Links Verschenkmarkt (awm-tauschmarkt.de)
Amsterdam BLEND Weggeefmarkt * NLdoet - Evenementen in Amsterdam

https://www.awm-tauschmarkt.de/
https://evenementen.amsterdam.nl/evenementen/2020/03/amsterdam-blend/




Kies een strategie door op de betreffende maatregel te klikken:



Bezorgdiensten



Bezorgdiensten

Beschrijving Bezorgdiensten

Maatregel Verschillende aanbieders hebben bezorgdiensten voor hun goederen. Daardoor kan het lokale aanbod van 
levensmiddelen voor iedereen eenvoudiger worden.

Doelgroep alle burgers, vooral lichamelijk gehandicapte mensen

Onder leiding
van

Commerciële aanbieders (deels burgerinitiatieven))

Doelen Lastenverlichting voor bepaalde groepen mensen door het leveren van levensmiddelen

Links div. supermarkten, restaurants en dienstverleners



Buurthulp



Buurthulp

Beschrijving Buurthulp (bijv. met een Next-door-App)

Maatregel Door buren met elkaar in contact te brengen, kan burenhulp worden georganiseerd, bijvoorbeeld met behulp 
van apps. Buren kunnen dan boodschappen doen voor andere buren, kleine reparaties uitvoeren of op 
kinderen/dieren passen.

Doelgroep alle bewoners

Onder leiding
van 

Commerciële aanbieders (deels burgerinitiatieven)

Doelen Ondersteuning van bepaalde groepen mensen door middel van burenhulp

Links Bijv.:
Das Netzwerk für dich und deine Nachbarn (nebenan.de)
Nextdoor

https://nebenan.de/
https://nextdoor.nl/




Kies een strategie door op de betreffende maatregel te klikken:



Verhuur van gereedschap



Verhuur van gereedschap

Beschrijving Verhuur van gereedschap

Maatregel Een plaatselijke dienstverlener stelt gereedschap ter beschikking dat zelden wordt gebruikt. In tegenstelling 
tot de bouwmarkten, die meestal met de auto op een industrieterrein moeten worden bezocht, worden de 
gereedschappen in de wijk verhuurd

Doelgroep alle burgers

Onder leiding
van 

Commerciële aanbieders (deels burgerinitiatieven)

Doelen Door het lenen van gereedschap worden grondstoffen gespaard en wordt verspilling voorkomen. Bovendien 
bespaart u ruimte en geld.

Links Bijv.:
LEIHOTHEK
Peerby - Spullen huren van de buren- Leen gereedschap, feestartikelen, electronica, vervoer en nog veel 
meer

https://leihothek.de/
https://www.peerby.com/


Car-Sharing



Car-Sharing

Beschrijving Car-Sharing

Maatregel De stad/gemeente (vaak het openbaar nutsbedrijf) of particuliere aanbieders geven klanten de mogelijkheid 
een auto te gebruiken, zodat zij geen eigen auto hoeven te kopen.

Doelgroep alle burgers met een rijbewijs en zonder eigen auto

Onder leiding
van 

Commerciële leveranciers (deels gemeentelijke diensten))

Doelen Door auto's te delen, worden grondstoffen gespaard en wordt parkeerruimte bespaard. Bovendien heeft de 
burger geen uitgaven voor olieverversing, bandenwissel, reiniging en verzekering, enz. 

Links In veel steden bijv.: 
Stadtwerke Ahlen - E-Carsharing in Ahlen (stadtwerke-ahlen.de)
Auto huren Enschede doe je voordelig bij Munsterhuis Autoverhuur (munsterhuis-autoverhuur.nl)

https://www.stadtwerke-ahlen.de/elektromobilitaet/e-carsharing-in-ahlen
https://munsterhuis-autoverhuur.nl/auto-huren-enschede/


Dagopvang



Dagopvang

Beschrijving Dagopvang

Maatregel Door de vergrijzing van de bevolking neemt de behoefte aan dagopvang toe. Hier is het nuttig om een  
aanbod in de buurt aan te bieden.

Doelgroep Oude mensen

Onder leiding
van 

Commerciële aanbieders

Doelen lokale dagopvang

Links diverse aanbieders



Wijkbeheerder



Beschrijving Wijkbeheerder (Kolonie Neustadt, Stadt Ahlen)

Maatregel In het kader van het districtskantoor is ook een huismeester aangesteld die naar de huishoudens in de wijk 
gaat voor kleine reparaties waarvoor niet tijdig een vakman kan worden gevonden.

Doelgroep Bewoners van de wijk

Onder leiding
van 

Gemeente

Doelen Snelle lokale voorziening met klussendienst

Links www.vorortinahlen.de
Quartiershausmeister+ | HUstadt (huisthu.de)

Wijkbeheerder

http://www.vorortinahlen.de/
https://www.huisthu.de/hukultur-unsere-leistungen/quartiershausmeister/


Inzamelpunt voor groenafval



Beschrijving Inzamelpunt voor groenafval (Rigtersbleek, Gemeente Enschede) 

Maatregel Bewoners kunnen groenafval brengen of laten ophalen. Het afval wordt versnipperd en hergebruikt als 
grondstof.

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van 

Burgerinitiatieven

Doelen Vereenvoudiging van het verwijderen van groenafval, samenkomst van bewoners

Links Ook in Duitsland bijv.:
Gartenabfall-Sammelaktion – Gütersloh (guetersloh.de)

Inzamelpunt voor groenafval

https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/umweltschutz/abfallberatung/wohin-mit-den-abfaellen/gartenabfall-sammelaktion.php




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende 
maatregel:



Verhuur van bakfietsen



Verhuur van bakfietsen

Beschrijving Verhuur van bakfietsen

Maatregel Bij verschillende aanbieders is het mogelijk om bakfietsen te huren, die o.a. geschikt zijn voor het vervoer van 
bijv. boodschappen.

Doelgroep alle burgers

Onder leiding
van 

Commerciële aanbieders

Doelen Ontlasting van het verkeer en vermindering van diverse emissies door minder auto's en meer verplaatsingen 
per fiets

Links in div. steden, bijv.: 
Verleih - Radstation Köln (radstationkoeln.de)
Gratis bakfiets in Groningen voor wegbrengen grofvuil (gemeente.nu)

https://www.radstationkoeln.de/de/verleih/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/gratis-bakfiets-in-groningen-voor-wegbrengen-grofvuil/


Fietsverhuur



Fietsverhuur

Beschrijving Fietsverhuur

Maatregel Aanbieders kunnen een fietsverhuurdienst faciliteren die zich uitstrekt over het hele stadsgebied.

Doelgroep alle burgers

Onder leiding
van 

Commerciële aanbieders

Doelen Ontlasting van het stadsverkeer en vermindering van emissies door minder autoverplaatsingen, verbeterde 
mobiliteit

Links Fietsverhuur in div. steden en regio‘s, bijv.:
Fahrradverleih im Ruhrgebiet | metropolradruhr
Fietsen huren | Fietsverhuur.nl

https://www.metropolradruhr.de/de/
https://www.fietsverhuur.nl/fietsverhuur/fietsen-huren/?gclid=EAIaIQobChMI5oys4vri9AIVxJTVCh2VOg4bEAAYAiAAEgK0A_D_BwE


Burgerbus



Burgerbus

Beschrijving Burgerbus

Maatregel Burgerinitiatieven kunnen met financiële steun burgerbussen invoeren.

Doelgroep alle burgers, vooral die zonder auto/rijbewijs

Onder leiding
van

Commerciële aanbieders (deels burgerinitiatieven))

Doelen Opvullen van hiaten in de dienstregeling van het openbaar vervoer

Links Bijv. de grensoverschrijdende burgerbus Winterswijk-Südlohn: 
Wir über uns - Bürgerbus - Bürgerbus (suedlohn.de)
Reizen van en naar Duitsland - Gemeente Winterswijk

https://buergerbus.suedlohn.de/wir-ueber-uns/der-buergerbusverein
https://www.winterswijk.nl/Inwoners_Ondernemers/Parkeren_verkeer/Reizen_van_en_naar_Duitsland




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende 
maatregel:



Burgercafé



Burgercafé

Beschrijving Burgercafé

Maatregel Door een burgercafé te openen kunnen alle belangstellenden elkaar in een gemeenschappelijke ruimte 
ontmoeten.

Doelgroep alle burgers (met name senioren)

Onder leiding
van 

Burgerinitiatieven

Doelen Ontmoetingsplaatsen tegen vereenzaming bevorderen

Links in veel gemeentes en steden, bijv.:
Gemeinde Zornheim | Bürgercafé
Sociaal Café | Vincentiusvereniging Den Haag (vincentiusdenhaag.nl)

https://www.zornheim.de/freizeit-kultur/buergercafe/
https://www.vincentiusdenhaag.nl/activiteiten/sociaal-cafe


Buurtontbijt



Beschrijving Buurtontbijt (Sinningen, Stadt Emsdetten)

Maatregel Regelmatig wordt er een gezamenlijk ontbijt gehouden. Het ontbijt wordt door de bewoners meegebracht en 
dan gedeeld.

Doelgroep alle bewoners (met name senioren)

Onder leiding
van

Burgerinitiatieven

Doelen Burgers samenbrengen, brainstormen over projecten om de buurt verder te ontwikkelen

Link Ortsnahe Alltagshilfen – Emsdetten (ortsnahe-alltagshilfen.de)

Buurtontbijt

https://ortsnahe-alltagshilfen.de/




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende 
maatregel:



Sport aanbod



Beschrijving Speel- en sportveld op braakliggend terrein 
(Dekkersveld, Gemeente Hengelo)

Maatregel Het veranderen van een weinig gebruikt terrein in een "groene zone". Op het nieuw gestructureerde terrein 
zullen diverse activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door en met de bewoners (bijv. 
beachvolleybaltoernooien). Bovendien zullen er op verzoek van de bewoners speeltoestellen worden 
geplaatst.

Doelgroep Bewoners (met name jongeren en kinderen)

Onder leiding
van 

Sportvereniging

Doelen Gezamenlijke sportactiviteiten van bewoners (vooral jongeren)

Links Bijv. ook hier:
Speeltuin op braakliggende bouwgrond Kamperland | Bevelanden | pzc.nl

Sport aanbod

https://www.pzc.nl/bevelanden/speeltuin-op-braakliggende-bouwgrond-kamperland~ad10b164/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Ruimte voor een jongerenclub



Beschrijving Ruimte voor een jongerenclub (Kolonie Neustadt, Stadt Ahlen)

Maatregel Er is een "groen team" opgericht met meer dan 15 jongeren. De jongeren houden samen de buurt schoon in 
het kader van een zakgeldproject. Zij zijn ook actief op het gebied van tuinieren (herinrichting van een 
vluchtheuvel) en hebben nu een gemeenschappelijke tuin ingericht met een bouwwagen als 
ontmoetingsplaats.

Doelgroep Jeugdige bewoners

Onder leiding
van 

Burgerinitiatieven

Doelen Versterking van samenwerking, organisatiecapaciteit en ecologisch bewustzijn

Link Es grünt so grün im Ostenstadtteil (wn.de)

Ruimte voor een jongerenclub

https://www.wn.de/muensterland/kreis-warendorf/ahlen/es-grunt-so-grun-im-ostenstadtteil-992967




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende 
maatregel:



Bebossing



Beschrijving Bebossing van een braakliggend terrein (Gemeente Enschede)

Maatregel Er werd een "Tiny Forrest" met een wormenhotel aangelegd. De faciliteit wordt gebruikt in het onderwijs 
voor schoolprojecten.

Doelgroep Scholieren, bewoners

Onder leiding
van 

Burgerinitiatieven

Doelen Naast de bevordering van de biodiversiteit moeten de leerlingen ook de voordelen en de noodzaak van 
dergelijke kleine biotopen worden bijgebracht door de nauwe praktische relevantie ervan

Link Tiny Forest – Beien

Bebossing

https://www.beien.nl/tiny-forest/


Beschrijving Aanplant van fruitbomen (Gemeente Hengelo)

Maatregel Een gebied dat voorheen nauwelijks werd gebruikt, werd zodanig heringericht dat het aantrekkelijker lijkt 
voor de bewoners. Daartoe worden onder meer fruitbomen en struiken geplant.

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van

Burgerinitiatieven

Doelen Aantrekkelijk ontwerp van de aangrenzende groene ruimte, toename van de biodiversiteit

Verdere links Obstbäume in der Stadt - Hannover.de
Fruitbomen midden in de stad - Stadstuinieren

Bebossing

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Naturschutz/Mehr-Natur-in-der-Stadt/Projekte-f%C3%BCr-%E2%80%9EMehr-Natur-in-der-Stadt%E2%80%9C/Obstb%C3%A4ume-in-der-Stadt
https://stadstuinieren.nl/stadstuinieren/fruitbomen-in-de-stad/


Urban Gardening



Beschrijving Urban Gardening (schooltuin Sinningen, Stadt Emsdetten)

Maatregel In een schooltuin werd met de hulp van senioren en scholieren een moestuin aangelegd en onderhouden.

Doelgroep Scholieren en senioren

Onder leiding
van

Gemeente / burgerinitiatieven

Doelen Door de samenwerking van senioren en leerlingen kan zeldzaam geworden kennis over groenteteelt worden 
doorgegeven. De biodiversiteit wordt bevorderd door een groter voedselaanbod voor insecten en de buurt 
als geheel wordt ecologisch verbeterd.

Veredere links in div. steden, bijv.: 
Köln: Gärtnern in der Stadt (stadt-koeln.de)
New York: Die neuen Gartenstädte (uni-kassel.de)

Urban Gardening

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf67/g%C3%A4rtnern_in_der_stadt.pdf
https://kobra.uni-kassel.de/bitstream/handle/123456789/2015012147238/VonDerHaideGartenstaedte.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Beschrijving Urban Gardening (moestuin Enschede und Hengelo)

Maatregel In beide gemeenten zijn moestuinen aangelegd, die door de plaatselijke bevolking worden onderhouden. 
Onderdeel van het project is het voorkweken van zaden op particuliere balkons en het vervolgens 
overplanten van de planten in de tuinen.

Doelgroep Bewoners, scholieren

Onder leiding
van

Gemeente / burgerinitiatieven

Doelen De biodiversiteit wordt bevorderd door een groter voedselaanbod voor insecten en de buurt als geheel wordt 
ecologisch verbeterd. Bovendien wordt veel kennis over groenteteelt doorgegeven door deskundigen en in 
schoolprojecten.

Links in div. steden, bijv.: 
Amsterdam: Rooftop Farm in Zuidpark, Amsterdam | ZinCo Green Roof Systems (zinco-greenroof.com)
Wien: Die neuen Gartenstädte (uni-kassel.de)

Urban Gardening

https://zinco-greenroof.com/references/rooftop-farm-zuidpark-amsterdam
https://kobra.uni-kassel.de/bitstream/handle/123456789/2015012147238/VonDerHaideGartenstaedte.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Gemeenschappelijk composteren



Beschrijving Gemeenschappelijk composteren (wormenhotel Enschede)

Maatregel Er werd een "Tiny Forrest" met een wormenhotel gemaakt. Bewoners kunnen groenafval composteren in dit 
wormenhotel.

Doelgroep Scholieren, bewoners

Onder leiding
van

Gemeente / burgerinitiatieven

Doelen Ecologische opwaardering, het aanleren van compostering met betrokkenheid van de scholieren

Verdere links Elte: "Wir haben Würmer" (elte-rheine.de)
Wormenhotel voor basisschool de Biezenkamp | Berg en Dal

Gemeenschappelijk composteren

http://www.elte-rheine.de/2021/04/wir-haben-wurmer.html
https://www.bergendal.nl/wormenhotel-voor-basisschool-de-biezenkamp


Bloemenweiden



Beschrijving Bloemenweiden (Sinningen, Stadt Emsdetten / Gemeente Enschede)

Maatregel Op verschillende plaatsen worden braakliggende terreinen ingezaaid met wilde bloemen.

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van 

Gemeente / burgerinitiatieven

Doelen Bevordering van de biodiversiteit, verfraaiing van de buurt

Links Pflanzaktionen in Emsdetten | Stadt Emsdetten
Bloemenlinten | Gemeente Enschede

Bloemenweiden

https://www.emsdetten.de/bauen-wohnen-umwelt-verkehr/neuigkeiten/2021/pflanzaktionen-in-emsdetten/
https://www.enschede.nl/afval-milieu-duurzaamheid/duurzaam053/biodiversiteit/enschede-bloeit-op/bloemenlinten


Flatgebouwen



Strategiehandboek
Stadtbildpflege

Specificeer uw vraag over de strategie door te klikken op de 
desbetreffende verdere keuzecriteria:



Ongewenste situaties in de 
omgeving en het gebouw



Ongewenste situaties in de omgeving en het gebouw

Specificeer uw vraag over de strategie door te klikken 
op de desbetreffende verdere keuzecriteria:





Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende maatregel:



Informatie / advies over afval



Informatie / advies over afval

Beschrijving Informatie / advies over afval

Maatregel De mensen informeren over het correct vullen van vuilnisbakken door middel van flyers, reclamecampagnes, 
informatie over verkeerd gevulde vuilnisbakken, enz. De gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven kunnen 
hierbij ondersteuning bieden.

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van 

Woningbouwvereniging

Doelen Het doel van het voorlichtingswerk is het percentage onjuist weggeworpen afval te verminderen om de 
verwerking van het afval te vergemakkelijken.

Links Fehlbefuellung_INFO_102_RZ-WEB_DS.pdf (vku.de)
Welk afval in welke bak | Gemeente Utrecht

https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Publikationen/2021/Fehlbefuellung_INFO_102_RZ-WEB_DS.pdf
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/welk-afval-in-welke-bak/


Videobewaking



Beschrijving Videobewaking bij afvalinzamelpunt (Kleine Driene, Gemeente Hengelo)

Maatregel Een nieuw geïnstalleerde ondergrondse afvalcontainer wordt op verzoek van de bewoners met een 
videocamera bewaakt.

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van 

Woningbouwvereniging

Doelen Het verminderen van illegale afvaldumping

Links Camera bij afvalcontainers werkt: geen enkele illegale stort meer op populaire dumpplek in Almelo | Almelo | 
tubantia.nl
Stadt: Ehingen: Videoüberwachung an Müllcontainern | Südwest Presse Online (swp.de)

Videobewaking

https://www.tubantia.nl/almelo/camera-bij-afvalcontainers-werkt-geen-enkele-illegale-stort-meer-op-populaire-dumpplek-in-almelo~a484e3ae/
https://www.swp.de/lokales/ehingen/ehingen_-videoueberwachung-an-muellcontainern-27381522.html


Ondergrondse container



Beschrijving Ondergrondse container (Kleine Driene, Gemeente Hengelo)

Maatregel Er werden enkele ondergrondse containers geïnstalleerd en door de bewoners optisch opgefleurd met 
beschilderingen en beplanting.

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van

Woningbouwvereniging

Doelen Het doel is het aantal illegaal gedumpt afval te verminderen.

Links Diverse aanbieders voor grote woonwijken en depotcontainerplaatsen in de openbare ruimte

Ondergrondse container



Grofvuildagen



Beschrijving Grofvuildagen voor huurders (VIVAWEST, Ahlen)

Maatregel Een grootschalige inzamelingscampagne van grofvuil, gezamenlijk gecoördineerd door een 
woningbouwvereniging en de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven. De actie gaat gedeeltelijk vergezeld van 
een begeleidend kaderprogramma van de woningbouwvereniging (barbecuestand).??

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van

Woningbouwvereniging (samen met afvalverwerkingsbedrijf)

Doelen De bewoners kunnen hun grofvuil gemakkelijk kwijt, waardoor illegaal storten in het gebouw en daarbuiten 
wordt voorkomen.

Verdere links Dichterviertel vom Sperrmüll befreit - waz.de

Grofvuildagen

https://www.waz.de/staedte/duisburg/nord/dichterviertel-vom-sperrmuell-befreit-id8560218.html


Toegangsbeperkingen



Beschrijving Toegangsbeperkingen bij het afvalverzamelpunt (Kleine Driene, Gemeente Hengelo)

Maatregel De geïnstalleerde afvalcontainers kunnen alleen worden gebruikt door een code in te voeren.

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van 

Woningbouwvereniging

Doelen Vermindering van verkeerd weggegooid afval als gevolg van "afvaltoerisme”

Verdere links Toegangsbeperkingen door codes en toegangspassen in verschillende Nederlandse gemeenten, bijv.: 
Afvalcontainers - Gemeente Leiden

Toegangsbeperkingen

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/afvalcontainers/




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende maatregel:



Herinrichting



Herinrichting

Beschrijving Herinrichting buitenruimte als gemeenschappelijke tuin (WGEMS, Emsdetten)

Maatregel In de grote woonwijk van de WGEMS (Brandskamp) werden banken geplaatst en fruitbomen geplant, 
waardoor in het achterste deel van de groene ruimte een ontmoetingsplaats voor de bewoners werd 
gecreëerd. 

Doelgroep alle bewoners

Onder leiding
van 

Woningbouwvereniging

Doelen Verbetering van de groene ruimte, ontmoetingsplaats ter bevordering van het samenleven van de bewoners

Verdere links Neue Stadtgärten Recklinghausen – VIVAWEST

https://www.vivawest.de/ueber-vivawest/referenzen/neue-stadtgaerten-recklinghausen/
https://www.das-marburger.de/2016/02/urban-gardening-in-marburg-kraeuter-obst-und-gemuese-im-oeffentlichen-raum/
https://www.vivawest.de/ueber-vivawest/referenzen/neue-stadtgaerten-recklinghausen/


Urban Gardening



Beschreibung Gemeenschappelijke perken (WGEMS, Emsdetten)

Maatregel Op een ongebruikte buitenruimte (Brandskamp) werden verhoogde perken voor de teelt van kruiden en 
groenten aangelegd..

Doelgroep alle bewoners

Onder leiding
van 

Woningbouwvereniging / vrijwilligers

Doelen Aantrekkelijk ontwerp van de buitenruimte, het bijeenkomen van de bewoners

Verdere links das Marburger Online-Magazin » Urban Gardening in Marburg: Kräuter, Obst und Gemüse im öffentlichen 
Raum (das-marburger.de)
Urban Gardening verbessert das Zusammenleben – WELT

Urban Gardening

https://www.das-marburger.de/2016/02/urban-gardening-in-marburg-kraeuter-obst-und-gemuese-im-oeffentlichen-raum/
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article150133348/Wie-Urban-Gardening-in-Problemvierteln-hilft.html


Beschrijving Tuin voor bewoners

Maatregel Herinrichting van een weiland dat vroeger alleen als "hondentoilet" werd gebruikt, tot een tuin voor eigen 
gebruik

Doelgroep Huurders van de GAG-woningbouwvereniging

Onder leiding
van

Woningbouwvereniging / vrijwilligers

Doelen Sociale controle over de gemeenschappelijke ruimte, ontmoetingsplaats voor de huurders, 
gemeenschappelijk tuinieren

Links www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
Collectieve bewonerstuin in Rotterdam - Tuinatelier Herman & Vermeulen (hvtuinontwerp.nl)

Urban Gardening

http://www.stadt-koeln.de/artikel/62440/index.html
https://hvtuinontwerp.nl/portfolio/collectieve-bewonerstuin-in-rotterdam/


Sponsoring door huurders



Sponsoring door huurders

Beschrijving Sponsoring door huurders

Maatregel De huurders nemen de sponsoring voor het onderhoud van de buitenfaciliteiten op zich.

Doelgroep Huurders van grote wooncomplexen

Onder leiding
van

Woningbouwvereniging / vrijwilligers

Doelen Constante verzorging, onderhoud en verfraaiing van de buitenfaciliteiten, het onderhouden van contacten 
tussen bewoners

Links „Fast alle mögen es doch schön und gepflegt“ - Wir im Quartier - VIVAWEST

https://www.vivawest.de/bei-uns/fast-alle-moegen-es-doch-schoen-und-gepflegt/




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende maatregel:



Aanwezigheid ter plaatse



Beschrijving Aanwezigheid ter plaatse door de huismeester (VIVAWEST, Ahlen)

Maatregel Gebruik van een leegstaande flat in de grote woonwijk Föhrenweg als permanent contactpunt voor de 
bewoners om de huismeester daar op vaste openingstijden te bereiken.
Gebruik van de ruimte voor bijeenkomsten van de bewoners (op afspraak).
Meer aanwezigheid van een permanente huismeester die vaker ter plaatse is.

Doelgroep alle huurders

Onder leiding
van 

Woningbouwvereniging

Doelen Meer aanwezigheid ter plaatse (sociale controle), contactpunt en ontmoetingsplaats voor de bewoners.

Verdere links Bijv.: 
VIVAWEST erhält Auszeichnung für die Dortmunder Woldenmey-Siedlung - Wir im Quartier - VIVAWEST

Aanwezigheid ter plaatse

https://www.vivawest.de/bei-uns/vivawest-erhaelt-auszeichnung-fuer-die-dortmunder-woldenmey-siedlung/


Verfraaiing van de afvalverzamelplaatsen



Beschrijving Verfraaiing van de afvalverzamelplaatsen (Kleine Driene, Hengelo)

Maatregel De geplaatste ondergrondse verzamelcontainers werden verfraaid met foto's en beplanting

Doelgroep Bewoners

Onder leiding
van

Woningbouwvereniging

Doelen Optisch aantrekkelijke afvalverzamelpunten moeten de drempel voor het illegaal dumpen van afval en 
zwerfvuil verhogen. Bovendien dienen de afbeeldingen als eyecatcher voor het inzamelpunt.

Verdere links Bijv.:
Ondergrondse containers aangekleed aan met kunstbuxushaagjes (weertdegekste.nl)

Verfraaiing van de 
afvalverzamelplaatsen

https://www.weertdegekste.nl/2020/08/ondergrondse-containers-aangekleed-aan-met-kunstbuxushaagjes/




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende maatregel:



Gewenste diensten in grote 
flatwijken



Gewenste diensten in grote flatwijken
Specificeer uw vraag over de strategie door te klikken op de 

desbetreffende aanvullende keuzecriteria:





Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende maatregel:



Ontmoetingsplek voor kinderen



Beschrijving Ontmoetingsplek voor kinderen (Ahlen)

Maatregel In een grote flatwijk (Stockpiper) werd een ontmoetingsplaats voor huurders opgezet, waar in samenwerking 
met het districtskantoor van Südost recreatieve activiteiten voor kinderen en moeders worden aangeboden.

Doelgroep Moeders en kinderen

Onder leiding
van 

Woningbouwvereniging

Doelen Bijeenkomst van bewoners, vrijetijdsbesteding

Verdere links MBWSV_NRW_InWIS_Zuhause-im-Quartier.pdf S.57

Ontmoetingsplek voor kinderen

https://www.inwis.de/fileadmin/user_upload/team/PDFs/MBWSV_NRW_InWIS_Zuhause-im-Quartier.pdf


Gemeenschappelijke ruimte voor senioren



Beschrijving Gemeenschappelijke ruimte voor senioren (WGEMS, Emsdetten)

Maatregel In een pilotproject (Hemberger Damm) is een ontmoetingsplaats voor senioren ingericht, inclusief een post 
voor een mobiele zorgdienst. Een "conciërge" is als contactpersoon ter plaatse.

Doelgroep Senioren

Onder leiding
van 

Woningbouwvereniging

Doelen Ruimte voor senioren om samen te komen om eenzaamheid tegen te gaan

Verdere links Quartiersmanagerin "Kümmerin" - Gemeinde Ried (gemeinde-ried.de)
Buurtvereniging de Hoven seniorenmiddag | Buurthuis De Hoven

Gemeenschappelijke ruimte voor
senioren

https://gemeinde-ried.de/bildung-soziales/seniorenarbeit/quartierskonzept-kuemmerin/
https://www.buurthuisdehoven.nl/nieuws/buurtvereniging-de-hoven-seniorenmiddag/




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende maatregel:



Huurder app



Huurder app

Beschrijving Huurder app

Maatregel Een huurders app kan bijvoorbeeld bevatten: Gemakkelijk opvragen van formulieren (huurcontracten, 
huurbewijzen, ...); snel invoeren van gewijzigde persoonlijke gegevens; schaderapporten incl. het versturen 
van foto's.

Doelgroep Huurders en verhuurders

Onder leiding
van

Woningbouwvereniging

Doelen Door digitalisering wordt de communicatie voor beide partijen vereenvoudigd.

Links Bijv.:
Mieter Login / Anmeldung (leg-wohnen.de)
WocoAPP (e-vontuur.nl)

https://portal.leg-wohnen.de/site/mieterlogin/anmeldung
https://wocoapp.e-vontuur.nl/




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende maatregel:



Dagopvang



Beschrijving Inlooppunt voor dagopvang geïntegreerd in gemeenschapsruimte (WGEMS, Emsdetten)

Maatregel In de ontmoetingsplaats voor senioren (Hemberger Damm) is er een thuiszorgorganisatie die werkt volgens 
de principes van de buurtzorg.

Doelgroep Senioren, andere bewoners

Onder leiding
van

Woningbouwvereniging / zorginstelling

Doelen De bewonersorganisatie moet de toegang tot dagopvang voor senioren vergemakkelijken. Daardoor moet het 
mogelijk worden om ook op oudere leeftijd in de wijk te blijven wonen.

Links „Alt werden im Quartier“ – WGEMS
Buurtzorg Deutschland – ambulante Pflege braucht Zeit (buurtzorg-deutschland.de)

Dagopvang

https://www.wgems.de/aktuelles/alt-werden-im-quartier/
https://www.buurtzorg-deutschland.de/




Kies een strategie door te klikken op de desbetreffende maatregel

:


