Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is lid van de NLZVE, het
landelijk netwerk van bewonersinitiatieven rond welzijn, zorg en
wonen.

Kijk voor meer informatie en voor alle stadsdorpen op:

www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

In Amsterdam en omgeving zijn er vele stadsdorpen, die allemaal in hun
eigen wijk of buurt de samenhang tussen bewoners willen bevorderen.

Neem contact met ons op via:

info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl
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Wat is een stadsdorp?
Een stadsdorp is een initiatief van buurtbewoners met als
doel de samenhang in de buurt te versterken. Het unieke
ervan is, dat buurtbewoners zélf bepalen wat er gebeurt.
Zij kiezen zélf voor een vorm, die past bij de buurt en bij
de mensen, die er wonen.
Sommige zijn groot, andere klein. Soms is lidmaatschap nodig,
soms niet. Een stadsdorp kan formeel, maar ook als beweging
georganiseerd zijn. Kortom, er is een grote verscheidenheid
aan stadsdorpen.

Wat doen stadsdorpen?
De activiteiten van alle stadsdorpen richten zich op
ontmoeting. Want zorgen voor meer samenhang begint
bij elkaar (leren) kennen.

‘Buurtgenoten leren elkaar beter kennen,
bieden elkaar hulp en nemen deel aan
activiteiten: dat is nabuurschap.’

Populaire Activiteiten
SOCIALE CLUBS
BURENBORREL
KOFFIEOCHTEND
BUURTETENTJES/EETTAFEL
STADSWANDELINGEN
BINNENBUURTEN
KOOR
STADSDORPCONCERTEN
BUURTFESTIVAL

TOP 10 THEMA’S
SOCIAAL

Wat doet het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen?
De stadsdorpen werken met
elkaar samen in het Netwerk
Amsterdamse Stadsdorpen.
Twee keer per jaar vindt er een
Netwerkbijeenkomst plaats
voor alle stadsdorpen om
ervaringen uit te wisselen,
contact te leggen en
informatie te delen.
Vier keer per jaar
verschijnt de
NetwerkNieuwsbrief.
Het Netwerk onderzoekt
regelmatig hoe stadsdorpen
werken en welke uitdagingen
zij tegenkomen. Het resultaat
wordt gepubliceerd in de
Monitor Amsterdamse
Stadsdorpen.

GEZELLIGHEID
EENZAAMHEID
ZORG
GROEN
INCLUSIVITEIT
DUURZAAMHEID
WONEN
VEILIGHEID
SCHOON

Binnen het Netwerk is de
Kenniskring Zorg & Wonen
actief. Als themagroep brengt
de Kenniskring stadsdorpen
bij elkaar die informatie en
ervaringen willen delen op
het terrein van wonen en
(informele) zorg.

Enkele malen per jaar worden
er workshops of trainingen
georganiseerd waarmee stadsdorpen hun functioneren
kunnen verbeteren.
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Het dagelijkse werk wordt
gedaan door de Coördinatiecommissie. De CoCo bestaat
uit ongeveer 5 leden. De
stadsdorpen wordt bij toerbeurt gevraagd hieraan deel
te nemen. De CoCo verzorgt
de externe contacten van het
Netwerk, zorgt voor publiciteit
over stadsdorpen, informeert
de stadsdorpen en behartigt
de belangen van stadsdorpen
in de stad en daarbuiten.

