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Aan de leden van de Vereniging Nabuurschap Driebergen-Noord  
 
Op 23 februari 2015 is de vereniging Nabuurschap Driebergen-Noord opgericht in het 
notariskantoor Maigret. Daar is een proces aan voorafgegaan met buurtbewoners die zich 
graag willen inzetten voor andere mensen in de wijk. Als bestuur zijn we ervan doordrongen 
dat dit een lang en soms stroperig proces is geweest. Vele lange en kortere vergaderingen 
verder verzuchtten we af en toe: ‘Waar blijft de actie en het omzien naar de mensen zelf?’. 
Maar dan kwam er vaak weer een opmerking als: ‘Beter langzaam, goed en duurzaam dan 
snel, veel, maar ook zo weer weg.’ En zo zijn we doorgegaan. We hebben als bestuur veel 
geïnvesteerd in de aanloop en het langzaam uitrollen van de structuur en activiteiten van het 
Nabuurschap Driebergen-Noord. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de acties die wij 
als bestuur hebben ondernomen.  
 
Hulptelefoon: buurtbewoners kunnen bellen 
Een enthousiaste groep van 15 mensen heeft gebrainstormd over de hulptelefoon. Zij hebben 
bedacht hoe deze dienst in onze buurt ingezet kan worden. En met succes: de hulptelefoon is 
op 1 maart in gebruik genomen. Er is een map met instructies en de telefoon rouleert nu 
onder een aantal vrijwilligers. Mensen met een hulpvraag kunnen bellen en degene die 
opneemt exploreert dan de mogelijkheden om de vraag door te zetten naar onze leden en/of 
de website. Met succes hebben wij al de eerste buurtbewoners kunnen helpen. De 
telefooncirkel is gesloten en er zijn op dit moment genoeg mensen die de telefoon onder hun 
hoede willen nemen. 
 
Website: via gemeente gekozen voor Mijnbuurtwelzijn.nl 
Het nabuurschap wilde op het wereldwijde web vertegenwoordigd zijn. Maar hoe doen we dat 
en hoe borgen we de privacy? Wat willen we met een website en hoe krijgen we vraag en 
aanbod bij elkaar? Het nabuurschap heeft vele mogelijkheden gevonden, maar de keuze was 
lastig. De gemeente Utrechtse Heuvelrug had hier ook al over nagedacht en was ons voor. Zij 
hebben besloten om met Mijnbuurtwelzijn in zee te gaan. Dit was een van de kandidaten die 
wij ook op ons lijstje hadden staan. De gemeente wil graag de buurten met elkaar in contact 
brengen en ook sociaal wervend op het net aanwezig zijn. Als nabuurschap was het geen doen 
om zelf een website op te tuigen of nu nog met een andere aanbieder in zee te gaan. Als 
bestuur en bewoners kunnen we met deze website ook zelf een beetje regie voeren. Het is 
aan ons hoe succesvol het wordt. Gelukkig kan het gebruik uitgebouwd worden. Van vraag en 
aanbod tot buurtkringen en een webkrant.  
 
Sociale kaart: overzicht van hulporganisaties 
Een van de wensen van veel buurtbewoners was een sociale kaart van alle organisaties die 
actief zijn in onze buurt. Er zijn heel veel stichtingen/bedrijven die u kunt bellen als u hulp 
nodig hebt. Van de politie tot Welnuh. Van de gemeente tot aan maatje Mobile. Hoe zijn ze te 
bereiken en wie kunt u allemaal inschakelen? Met de sociale kaart bedienen we die mensen 
die graag iets tastbaars in hun handen willen hebben. Iets bij uw telefoon te leggen.  
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Activiteiten: nuttige informatieavond en gezellige high tea 
Als bestuur willen we niet alleen maar vergaderen en de structuur opzetten. Daarom hebben 
we een informatieavond opgezet. Hier is gesproken over hoe en wat. Daarnaast is een grote 
club actieve mensen de motor geweest achter een high tea in Sparrenheide. Twee activiteiten 
waar we elkaar ontmoeten en kunnen leren kennen. Twee activiteiten die tonen hoe we het 
goed kunnen hebben in onze wijk. 
 
Huisvesting: buurthuis nog niet gevonden 
Regelmatig krijgen we de vraag: ‘Wat zijn de mogelijkheden voor een buurthuis?’. Het lijkt 
mensen namelijk mooi om bij elkaar te komen op een vaste plek. We kunnen nu uiteraard al 
gebruikmaken van Sparrenheide en daar zijn we erg blij mee. Maar een eigen stek? Als bestuur 
zijn we aan het aftasten bij verschillende partijen maar eigenlijk is er geen gebouw voor 
handen. Of u moet het weten? 
 
Externe contacten: contact leggen en warm houden 
Als Nabuurschap krijgen we steeds meer in de gaten wat er allemaal gebeurt in Driebergen en 
omstreken. Welke bedrijven, stichtingen en vrijwilligers er zijn. We proberen deze contacten 
warm te houden en uit te breiden. Te kijken wat we kunnen doen met deze contacten en wat 
goed en bruikbaar is voor onze wijk. U kunt hierbij denken aan buurtsportcoördinators van de 
gemeente en sociale makelaars. 
 
Over de wijkgrenzen: meekijken in heel Nederland 
Wij kijken als bestuur ook over de grenzen heen. Wat gebeurt er in den lande. Van Austerlitz 
tot aan Zoetermeer! Er zijn veel projecten en we kijken wat bruikbaar is voor onze wijk. Als 
bestuur lezen en proberen we dit te volgen. Ieder van ons komt in zijn eigen netwerk mooie 
voorbeelden tegen en kan hier weer wat mee. Soms schuiven we aan bij rondetafelgesprekken 
in Utrecht.  
 
Dorpsnetwerk: aanschuiven voor kennisoverdracht, ontmoeten en delen 
Eén keer in de maand komt het dorpsnetwerk bij elkaar. Als nabuurschap draaien wij daar vol 
in mee. Het dorpsnetwerk is bedoeld om van elkaar te horen wat we doen. Naast de 
gemeenten participeren daarin zo veel mogelijk verenigingen, sociaal bewogen clubs en 
bedrijven. Partijen die zich op een of andere manier bezighouden met het sociale domein. Het 
is een groot gezelschap dat elke keer op een andere plek elkaar ontmoet. Het doel is 
kennisoverdracht, ontmoeten en delen.  
 
Een van de bijkomende activiteiten is de vragen die andere buurtnetwerken ons stellen over 
hoe wij bezig zijn. Ook de lokale politiek komt soms persoonlijk poolshoogte nemen en wil 
graag met ons als Nabuurschap Driebergen-Noord praten over onze wijk en wat wij nodig 
hebben van de lokale politiek. 
 
Eigen nieuwsbrief: buurtbewoners informeren 
Als nabuurschap willen we ook zo nu en dan een nieuwsbrief de deur 
uit doen. We willen de leden en betrokkenen blijven informeren over 
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wat er is en wat we doen. Ook houden we via de mail contact over de activiteiten die 
plaatsvinden.  
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Pers: zichtbaarder worden 
Als nabuurschap willen we graag bekender worden. We laten ons zien door goede contacten 
met de pers te onderhouden en persberichten in de krant te plaatsen. 
 
Fondsen en subsidies: welke mogelijkheden zijn er? 
Als nabuurschap kijken we nog steeds naar de fondsen en subsidies. Van de gemeente hebben 
we een subsidie gekregen om het nabuurschap op te zetten. Ook kijken we rond waar we 
eventueel fondsen kunnen aanspreken om onze kosten te dekken. Nu zijn we nog op een 
kleine schaal bezig, maar we willen onze activiteiten graag uitbreiden. Daar is dan meer geld 
voor nodig.  
 
Kerstkaart: oproep aanmelden website 
Met kerst hebben we een kerstgroet uitgedaan met een oproep om aan te melden bij de 
website. Dit is massaal gedaan. 
 
Nu: tijd voor actie 
Als bestuur zien we dat het fundament nu is gelegd en het tijd is om de muren te gaan 
bouwen. Dit vraagt een verschuiving van vergaderen naar motiveren en stimuleren. We 
hebben u als lid hard nodig, want nu komt de tijd om onze handen uit de mouwen te steken! 
 


