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Hoe kunnen we uitstralen dat jongeren ook welkom zijn? Votes

Muziek aanbieden 4

Organiseer een activiteit die jongeren aanspreekt 2

foto's van jongere mensen op de website gebruiken 1

Door aanlokkelijke activiteiten als kinder noodopvang, 1

Oppas faciliteit bieden 1

Jong iemand in het bestuur vragen 1

Je laten informeren door sleutelfiguren uit de buurt. 1

Inloopmaaltijden organiseren 0

Zoeken naar passende activiteiten,
Met ouders samen in geschikte omgeving.

0

soort eten op de buurtmaaltijd 0

Kijk eens kritisch naar je communicatie: de taal. Gebruik sociale media
en die eens een last minute activiteit

0

Zet ideeenbus naast de glasbak 0

Opzoomeren 0

activiteiten aanbieden die jongeren leuk vinden 0

Mini festivalletje houden 0

een jongere uitnodigen in een bestuursvergadering 0

Beeld krijgen van behoeften aan activiteiten in de buurt 0

Beeld krijgen van behoeften aan activiteiten in de buurt 0

Door digiaanbod 0

door hen verantwoordelijkheid te geven voor activiteiten. 0

Spelletjes competitie in buurthuis organisen 0

Spelletjes competitie in buurthuis organisen 0

Door hen verantwoordelijkheid te geven 0

Hoe krijgen we een beeld van gedeelde zorgen? 0

Doof activiteiten die aansluiten bij hun schoolopdrachten 0



gluren bij de buren 0

Ontzorgende  tijdbesparende dingen bieden bv oppassen, eten,
fietsreparatie,

0

noemt het buurtfeest festival, dat is hip 0

Sociale media gebruiken 0

Hierover in gesprek te gaan op verschillende plekken in de buurt, 0

via hun sociale media 0

activiteiten die jongeren aanspreken vraag het je kind neef buurjongen
wat zij leuk zouden vinden

0

Hoe bereiken we de buurtbewoners in sociale huurwoningen? Votes

contact maken met iemand die daar woont 0

Stop een briefje in de bus voor een avondje spelletjes en vraag om e-mail
adressen voor verder contact

0

Uit te zoeken of er activiteiten zijn die ze bezoeken en dat ook naar toe te
gaan, contact leggen. Dat is een start en dan verder

0

Buurtfeest 0

Koor opzetten 0

Straatfeest 0

praten met mensen die daar wonen 0

ga in gesprek met de huismeester of wijkmanager van de
woningcorporatie, hij/zij kent ze.

0

Welke activiteiten zijn geschikt voor mensen van verschillende
klassen?

Votes

sjoelclub 0

eten 0

wandelen 0

elkaar helpen met klusjes 0

Eten werkt goed, muziek werkt goed, projecties of film werkt goed 0

Straat feest met muziek 0

kerst verbindt, doe eens iets buiten Bv een drankje bij een open vuurtje
met hapjes

0



Maaltijden organiseren 0

iets organiseren voor en met hondenbezitters 0

Buurt huiskamers oprichten waar buurtbewoners betrokken worden en
meedoen , praten en beslissen ..

0

Hoe kunnen we de jongeren (30 - 50) bereiken? Votes

ga gek doen op video, laat je inspireren door Benidorm Bastards 0

Oppassen 0

pakjes bezorg aanneem service aanbieden 0

klussendienst opzetten 0

opasservice aanbieden 0

huiswerkbegeleiding aanbieden 0

Via de kinderen 0

Feest, muziek huiskamer festival 0

maaltijden brengen aan drukke gezinnen 0

bakfietsreparatie 0

Klusadvies en gereedschap uitlenen 0

instagram inzetten 0

Hoe komen we er achter wat de buren die we nog niet bereiken
willen?

Votes

Vragenlijst verspreiden 0

ga allemaal eens in gesprek met een "nog niet bereikte" en rapporteer
aan elkaar

0

Aanbellen 0

Bij Buurtzorg of kerkorganisaties informeren 0

Auto wassen voor de deur 0

Iemand op straat  aanspreken als je je iets afvraagt over iemand. 0

Stap 1 ga in gesprek. Dus nodig ze uit met een briefje in de bus voor iets
leuks en verzamel contact informatie (e-mails app groepje) voor het
vervolg

0

Praatje maken op straat 0



Heb je geen hond.? Leen er een om regelmatig uit te laten en je zit snel
in een netwerk waarin veel info wordt gedeeld in parkjes erc
V

0

x Votes


