
Manifest G-buurt Moving Forward   

Hervat de buurtbudgetten voor onze G-

buurt Datum: 13 oktober 2020   

Inleiding en aanleiding  

Recente ontwikkelingen in de G-buurt vragen om een nieuwe koers en vernieuwende aanpak.  

De concrete aanleiding van G-buurt Moving Forward is de fraude met de buurtbudgetten die  

heeft plaatsgevonden. We hebben onszelf herpakt na deze heftige gebeurtenis die onze hele G 

buurt heeft geshockeerd. Wij van Moving Forward hebben laten zien dat wij in moeilijke tijden  

kunnen schakelen en verder kunnen gaan om met z’n allen samen te werken aan de opbouw  

van de G-buurt.   

Daarnaast was er een nieuwe en andere energie nodig om het bewonersplatform G-buurt weer  

te activeren en te vernieuwen en om krachten tussen verschillende organisaties, bewoners en  

ondernemers te bundelen.  

G-buurt Moving Forward bouwt hiermee voort op het uitvoeren van het buurtplan G-buurt  

Zuidoost en al het goede en krachtige wat gerealiseerd is sinds het bewonersplatform G-buurt  

in leven is geroepen.   

Wie we zijn   

G-buurt Moving Forward is een beweging van actieve bewoners en buurtprofessionals  

binnen het bewonersplatform G-buurt. We hebben het bewonersplatform nieuw leven  

ingeblazen en een samenwerkingsverband gevormd met organisaties, waaronder  

bewonersorganisaties en gevestigde organisaties uit de G-buurt. Wij zijn gericht op het  

betrekken van alle bewoners en organisatie die samen met ons de buurt willen  

ontwikkelen, dus bottom up voor, door en samen met bewoners uit de G- buurt.   

Geschiedenis buurtplan en bewonersplatform   

Het buurtplan G buurt Zuidoost is samengesteld door leden van de kerngroep van de G- buurt  

Zuidoost. De totstandkoming van dit buurtplan is mogelijk geweest door een grote groep actieve  

bewoners die gehoor hebben gegeven aan de oproep van het stadsdeel Zuidoost om te helpen  

meedenken over de G-buurt.  

Op 12 september 2018 is dit prachtige initiatief in gang gezet en op deze dag zijn er door meer  

dan 210 bewoners 11 aandachtsgebieden geformuleerd waaraan gewerkt moet worden. Het  

bleef niet bij dit initiatief. Op deze dag werd ook het bewonersplatform G buurt geboren.  
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Onze visie   

Onze G-buurt is inclusief, veilig, leefbaar en fijn om in te wonen   

G-buurt Inclusieve buurt en vooruitstrevend  

We bouwen aan een G-buurt waar iedereen welkom is, kan meepraten en kan meedoen. Waar  

iedereen meetelt en gelijk is. We zorgen in de kern van onze organisatie voor een goede  

representativiteit, zodat we een voorbeeldfunctie vervullen voor de buurt, in ons zijn en in ons  

doen en laten.   

G-buurt veilige en leefbare buurt   

We bouwen aan een G-buurt waar het schoon en veilig is voor iedereen, zowel feitelijk als  

gevoelsmatig.   

G-buurt gelukkige, saamhorige en harmonieuze buurt   

We bouwen aan een gelukkige en harmonieuze G-buurt.   

Onze missie   

Samen bouwen we aan onze G-buurt   

We bouwen samen aan onze G-buurt waarin bewoners saamhorigheid ervaren en zich  

betrokken voelen en meedoen. Dit doen we door:   

- een veerkrachtige en vooruitstrevende community en eenheid te vormen waar iedereen  

welkom is.   

- oog te hebben voor alle verschillende subbuurten met verschillende activiteiten en  

aanpak.  

- onze handen uit de mouwen te steken met positieve energie   

- organisch te groeien, bottom up en met behulp van co-creatie.   

- te versterken wat er goed gaat en ons in te zetten voor een betere leef- en  

woonomgeving   

- Niet weg te kijken van de problemen die er zijn in onze buurt, zoals overlast, onveiligheid  

en armoede.  

- Ons in te spannen om met alle organisaties samen te werken. Samenwerken brengt een  

betere ontwikkeling. Met het bundelen van de expertise van organisaties die ook hart  

voor de G-buurt hebben komen wij tot een bredere ontwikkeling.   

Wat we hebben bereikt tussen 3 juni en 1 oktober 2020  

● We hebben onszelf herpakt na tegenslag in de buurt, in het bijzonder de fraude met de  

buurtbudgetten en Corona.   

● We hebben een aantal activiteiten voor de hele buurt op co-creatie basis georganiseerd  

die enthousiast ontvangen zijn. Alle activiteiten zijn georganiseerd conform Corona  

maatregelen:   

○ 3 juni: eerste online buurtmeeting gericht op herpakken na het collectief trauma 
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○ 22 augustus: samen bouwen we aan onze G-buurt, met o.a. prikactie,  



buurtwandeling, voetbaltoernooi en open podium  

○ Uit de actiedag van 22 augustus is de maandelijkse schoonmaakactie Prikken en  

Pannenkoeken voortgekomen. Deze activiteit wordt in co-creatie met bewoners  

van Geldershoofd, Boerderij Gliphoeve en Rochdale uitgevoerd, elke laatste  

zaterdag van de maand  

○ 12 september: viering van de dag van de G-buurt, met strakke organisatie,  

getrokken door bewoners en buurtprofessionals en met vele partners uit de wijk  

waaronder Swazoom, kinderboerderij Gliphoeve, Radio Mart, Buurtwerkkamer,  

Lola Buitenpost, !Woon, Rochdale en Moving Arts Projects.   

○ 19 september ‘cleanup my neighbourhood’: prikactie tijdens de landelijke  

opschoondag bij Grubbehoeve, Groeneveen, Geldershoofd en Gravestein.  ○ 

26 september burendag: Team Gooioord heeft tijdens de burendag een  

opschoonactie gehouden.   

● De activiteiten zijn georganiseerd op co-creatie basis met een groeiende groep  bewoners 

en andere partners uit de wijk. We hebben hiervoor diverse online meetings  gehouden 

en hybride meetings (combi fysiek en online), met ook livestream via youtube.  

● We hebben veel bewoners en organisaties en initiatieven uit de buurt gemobiliseerd en  

weten te bereiken. We hebben een nieuw enthousiasme bij buurtbewoners teweeg  

gebracht.   

● We hebben het vertrouwen teruggewonnen   

Wat hebben we nodig van de gemeente en politiek   

We verzoeken:   

1.De buurtbudgetten te hervatten volgens de bottom up werkwijze vanuit het bewonersplatform  

G-buurt waarbij we ons richten op:   

a. Het verder uitvoeren van het buurtplan   

b. Ruimte scheppen voor nieuwe plannen en initiatieven passend bij 

onze aandachtsgebieden.   

c. Blijven investeren in community building en de groeiende beweging die we in gang  

hebben gezet.   

2. Het experiment te hervatten door samen met ons bewoners kaders op te stellen: transparant,  

inclusief & gelijkwaardig.  

Toelichting op ons verzoek   

Buurtbudgetten   

Om bovenstaande ambities waar te kunnen maken en om de energie en de groeiende  

beweging die ontstaan is vast te houden hebben we buurtbudgetten nodig. In het bijzonder om  

een doorstart te maken met het uitvoeren van het buurtplan en ruimte te scheppen voor nieuwe  
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initiatieven. We zijn van mening dat de buurtbudgetten thuis horen bij het platform waar  

draagvlak is met een goede vertegenwoordiging/representativiteit van de buurt.  Als G-buurt 



Moving Forward zijn we in staat om taken van de overheid over te nemen en snel te  schakelen 

en te anticiperen op de energie en behoeftes van de buurt.  

Gelijkwaardige samenwerking   

Betrek ons bij de manier waarop de buurtbudgetten hervat kunnen worden. Wij staan klaar en  

hebben volop ideeën met een heldere strategie en visie. Laten we samen kaders stellen en  

kijken hoe we dit kunnen hervatten op een vernieuwende manier, wat aansluit bij de G-buurt,  

haar dynamiek en wat we sinds 2018 hebben opgebouwd  

Experimenteerruimte   

Vanuit deze gelijkwaardige samenwerking en kaders die we samen stellen helpt experimenteer  

ruimte en vertrouwen ons om de innovatieve en organisch groeiende aanpak te kunnen  

vasthouden. Zo kunnen we blijven leren en groeien.   

Onze principes en kernwaarden   

Transparant  

Wij zijn Transparant en open naar de buurt, de gemeente en naar elkaar: met o.a. een 

kascommissie, open meetings, online verslaglegging en een whatsapp groep waar  ook 

stadsdeel commissie leden en ambtenaren onderdeel van uitmaken. We werken vanuit  

vertrouwen en gaan conflicten en ongemakkelijke gesprekken niet uit de weg. Zo zijn we het  

gesprek over de fraude met de buurt aangegaan in alle openheid via nieuwsbrieven en  

bijeenkomsten, fysiek en online. Wij staan ook open in het bijdragen aan oplossingen in de  

nasleep van de fraude en geven dit een belangrijke plek in die zin dat wij geleerd hebben van  

deze situatie en dat wij betere voorzieningen en waarborgen hebben getroffen om deze  

gemaakte fout in de toekomst te voorkomen.   

Inclusief   

Wij zijn uitnodigend, inclusief en toegankelijk naar alle bewoners en andere stakeholders  

om mee te doen en een onderdeel uit te maken van G-buurt Moving Forward. Op deze manier  

groeien we organisch, zijn we inclusief en bevorderen we diversiteit. Verschillende meningen en 

ideeën zijn welkom. We zijn een luisterend oor voor de buurtbewoners. Wij gaan ook in gesprek  

met andersdenkenden en hebben oog en oor voor verschil in inzichten en proberen daarin de  

middenweg te vinden in het belang van de ontwikkeling van onze buurt. Hier staat  

samenwerken en tot elkaar komen in het belang van onze buurt telkens weer centraal. 
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Co-creatief   

Wij werken vanuit co-creatie, we zijn vernieuwend en we schakelen snel. Door ideeën,  



talenten, organisaties en perspectieven samen te brengen bereiken we dingen die je in je eentje  

nooit kan bereiken. We werken vanuit de energie van de betrokkenen en vanuit kansen die zich  

voordoen.   

Ondernemend   

We zijn actief, creatief, kleurrijk en vernieuwend: we hebben een speelruimte gecreëerd  

voor onszelf waarin het experimentele karakter van de buurtbudgetten weer tot recht komen en  

er innovatieve oplossingen en aanpakken ontstaan. Met behulp van onze creativiteit en  

flexibiliteit weten we constant te schakelen, bijvoorbeeld in het omgaan met Corona  

maatregelen.   

We vieren diversiteit en successen. We waarderen en vieren ieders individuele inbreng. We  

waarderen onze buurt en we benutten kansen in hoe dingen beter kunnen. Dit maakt ons  

vooruitstrevend.  

Onze ambities en plannen   

1. Een doorstart maken met het uitvoeren van het buurtplan, gericht op de 11  

aandachtsgebieden:   

- onderwijs  

- sociale cohesie   

- groepsmannen   

- arbeid en werk   

- buurthuizen  

- schoon en heel  

- handhaving  

- drugsproblematiek   

- woningnood en jongerenhuisvesting  

- armoede  

- eenzaamheid ouderen  

2. ruimte scheppen voor nieuwe plannen en initiatieven passend bij onze 11  

aandachtsgebieden   

3. blijven investeren in community building en de groeiende beweging die we in gang  

hebben gezet.   

4. nog meer mensen verbinden met het bewonersplatform G-buurt, ook de mensen die  

zich niet zo snel laten horen.  

5. nog meer buurtbewoners laten participeren in de buurt. Dit doen we o.a. door:  

a. bewoners te begeleiden met hun initiatieven en het aanvragen van   

bewonersinitiatief subsidies 
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b. bewoners, initiatieven, netwerken en organisaties met elkaar te verbinden zodat  

de slagkracht en het bereik wordt vergroot   

6. een duurzaam bewonersplatform en samenwerkingsverband te zijn die  



toekomstbestendig is.   

Ondertekening  

Dit manifest is gezamenlijk opgesteld met de betrokkenen. De volgende bewoners en  

betrokkenen hebben concreet bijgedragen aan het manifest en/of aan G-buurt Moving Forward:   

- J. Lok-Hin, bewoner G-buurt   

- N. Belgrave, bewoner G-buurt  

- S. Chikoe, bewoner G-buurt  

- E. Werter, bewoner G-buurt  

- L. Ruskamp, bewoner G-buurt   

- O. Okafor, bewoner G-buurt  

- H. Starke, bewoner G-buurt   

- D. Hoost, bewoner G-buurt  

- D. van Embden bewoner G-buurt   

- W. Koetsier, bewoner G-buurt  

- E. Marfo, bewoner G-buurt  

- R. Renfurm, bewoner G-buurt   

- N. Wilson, bewoner G-buurt   

- S. Mcalmon, bewoner G-buurt  

- M. David, bewoner G-buurt   

- M. Flinkenvögel bewoner G-buurt  

- J. Ommen, bewoner G-buurt  

- R. Mettendaf, bewoner G-buurt   

- W. Mual, Groeneveen   

- M. Bos, bewoner G-buurt  

- I. Dunnewind, bewoner E-buurt   

- D. Vers, bewoner F-buurt   

- A. Clausen, buurtboerderij Gliphoeve  

- L. Bijker, Stichting !Woon  

 

Samenwerkingspartners   

De volgende organisaties zijn samenwerkingspartner en hebben concreet bijgedragen aan de  

beweging van G-buurt Moving Forward. De partners hebben uitgesproken om (thematisch) te  

blijven bijdragen en samenwerken:  

 

- Buurtboerderij Gliphoeve   
- BuurtTeam Gooioord  
- Stichting Kelly en Shelly   
- Restaurant Elixer  

- Bewonerscommissie Geldershoofd 

- Stichting OBP (Opvang Begeleiding Para)  

- Natuur voor kinderen 

- CoachDaniels  

- Stichting Metro Projects  



- Winkeliersvereniging Ganzenpoort 

- Lola Buitenpost 

- Jongerenplatform G-Buurt 

- Stichting !WOON  

- Rochdale   
- Swazoom 

- Ibu Bos  

 

In de volgende fase richten we ons op het verduurzamen en nader formaliseren van het  

samenwerkingsverband (juridische vorm), ook met de andere organisaties waar we mee 

hebben samengewerkt die op pagina 3 genoemd staan.   

Meer Informatie  

- Facebook: G-buurt Moving Forward  

- Email: gbuurtmovingforward@gmail.com  

- Column: https://ma.ak020.nl/bericht/49657/column-g-buurt-moving-forward--herpakken 

na-tegenslag  

- Inspreken in stadsdeelcommissie:   

https://zuidoost.notubiz.nl/document/9085204/1/inspraakreactie%20270820%20

- %20M_%20Bos  

- Google drive docs:   

https://drive.google.com/drive/folders/1brABEho1bFBbh6Ct1Z8b8bbtPXIY8ah7?usp=s

h aring 
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