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Een plek waar verwondering
en ideeën ruimte krijgen,
midden in een stad die in constante transitie is. In de loods
aan de Stadstuin in Heerlen
vond de STADMAAKWEEK een
tijdelijk thuis, waar alleen samen werd. Of je nou bewoner,
bezoeker, ambtenaar, wethouder of ondernemer bent - een
woonomgeving die we graag
gebruiken en samen vormgeven - maken we samen!

Over de vraag van wie is de
stad? kunnen wij eenduidig
zijn: de stad is van ons! maar
alleen als we dat samen doen!
Verschillen worden overbrugbaar als we elkaar leren kennen en elkaar ruimte geven,
met vertrouwen. Een stad
in transitie biedt kansen en
mogelijkheden om van elkaar
te leren en dat experiment is
geen project maar een permanente staat van zijn.

Tijdens de tweede editie
van de STADMAAKWEEK die
tijdens Cultura Nova werd
georganiseerd kwam inspiratie, energie, gezamenlijkheid
samen. Met meer dan 100
initiatieven zochten we naar
antwoorden op de vragen
van wie is de stad en hoe
maken wij hem samen? Van
workshops compost maken,
lezingen over hoe we de stad
speelser kunnen maken tot de
dag van de burgerkracht.

Tal van parels die een bijdrage leveren aan de toekomst
van onze leefomgeving en
onze stad kwamen tijdens
deze week voorbij en laten
zien dat een stad samen
maken vraagt om een plek
waar permanent geleerd kan
worden en verbinding plaatsvindt. De zaadjes hiervoor
zijn gestrooid. Nu nog water,
compost en aandacht geven!
Doe mee! Samen maken we
de stad.
Tot bij de volgende
STADMAAKWEEK!

Van wie is de stad
en hoe maken wij
haar samen?

→ NOVI-Labyrint
Het NOVI-labyrint in de stadstuin prikkelt bezoekers
eveneens om na te denken over onze toekomst. Hoe
duurzaam leef jij? Het NOVI-labyrint zet je hierover aan
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observatie, waar wijsheden en lessen uit te halen zijn.

→ Aurora – een kleurrijk baken
in Heerlen Noord
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Door de kleurenpracht is het Auroracomplex een nieuw
baken dat de verbinding kan vormen tussen het Maankwartier
en Heerlen Noord, tussen centrum en de wijken. Een kleurrijke
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Steden en bewoners die succesvolle verandering in gang zetten,
volgen bewust of onbewust een aantal uitgangspunten. Onderstaand een mooie start van uitgangspunten die herkenbaar zijn
voor initiatieven die we tijdens de Stadmaakweek hebben gezien.
Met deze en toekomstige ervaringen bouwen we verder aan onze
eigen principes:
creëer open samenwerking: ontwikkel open relaties tussen bewoners
en overheid zo dat ze samen publieke waarde maken;
1

maak kleine stappen: werk vanuit heldere doelen in kleine stapjes die
groei en verandering te weeg brengen. Kijk wat het effect daarvan is en
stuur bij;
2

geef ruimte binnen kaders: stel duidelijke kaders en geef daarbinnen
alle ruimte en ondersteun mensen om zichzelf en hun buurt te versterken;
3
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10

blijf openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën, houd een brede kijk.

Met dank aan www.massivesmall.org/declaration welkom om dit aan te
vullen, te volgen of ter discussie te stellen.
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→ Kunsten

→ De stad als speeltuin

Anoniem

“Wij worden als burgerinitiatief
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”We moeten meer in
gesprek gaan met elkaar.”

“armoede en
eenzaamheid gaan
hand in hand.”
Anoniem

Leonne

“Ik heb het gevoel
dat ik soms tegen
een muur praat.”

Aan inspiratie geen gebrek in Heerlen. In het stadscentrum zijn tal
van tentoonstellingen te bezoeken. Boekhandel Van der Velden Van Dam heeft haar kelder omgedoopt tot galerie, bij jongerencentrum Outpoet hangt een fotoproject van Stichting de Vrolijkheid
met jongeren van het asielzoekerscentrum, bij presentatie-instelling
Anoniem
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→ Caritas 045
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wij dat
eigenlijk?
Er is verschil
tussen burger en overheid: de belangen
volgens
Leonne:
sociaal contact.
zijn anders en soms lijken de verschillen moeilijk overbrugbaar.

→ Degrowth lezing
Botsende
belangen
Naar aanleiding van de Degrowth Daily, een krant die in juli 2021 uitkwam, spraken drie gastNiet
sprekers
alleen
over
overheid
verschillende
en burgerinitiatieven
facetten van het
kunnen
concept
tegenovergestelde
degrowth. Degrowth
belangen
formuleert
hebben,
krimp
in
de
als stad
een ontwikkeling
bestaan allerlei
dieverschillende
als positief gezien
partijen
kan
die
worden
verschillende
en in veel
belangen
opzichten
hebben
juist wenselijk
en “die beis.
langen
Krimp betekent
kunnen botsen”,
bijvoorbeeld
aldus dat
Kheconsumptie
Siang. Overheid,
achteruitgaat
burgerinitiatieven
waar minder
en uitstoot
ondernemers
van fossiele
staan
gezamenlijk
brandstoffenvoor
bijvoorbeeld
de uitdaging
een om
gevolg
tochvan
gemeenschappelijke
kan zijn.
gronden te vinden van waaruit
samengewerkt kan worden. Tijdens gesprekken met mensen is opgehaald dat een mentaliteitsverandering
Als we onze “voetprint”
daaromwillen
wenselijk
verkleinen
is. Eenmoet
lange-termijn
onze economie
denkenkrimpen
en een met
“can80
do”-mentaliteit
procent, een
zijn
schijnbaar
daarbij onmogelijke
suggesties. opgave. Het is moeilijk voor te stellen hoe onze samenleving eruit
zou zien als we economische groei niet meer zouden nastreven, en enkel zouden leven van
De
producten
rol van de
die (gemeentelijke)
we zelf kunnen overheid
produceren.
is bij
Wat
hetmisschien
stadmaken
weleen
eenfactor
acutedie
functie
we niet
kan kunnen
zijn van
negeren.
degrowthZeis zijn
inspiratie
als stakeholder
bieden en
bijonze
veel initiatieven
houding veranderen
betrokken ten
en dragen
opzichte
soms
van zelfs
krimp
deradicaal!
verantwoordelijkheid
Zo wordt duidelijk
voorinde
deopenbare
lezingen. ruimte. Toch voelen veel bewoners dat die invloed van de
gemeente te sterk is en is er behoefte aan een gelijker speelveld tussen overheid en burgers.
Ook op de dag van de burgerkracht gaan veel vragen over samenwerking. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat we niet langs elkaar heen werken? Ervaringen worden gedeeld en tips
worden gegeven.

“in mijn beleving is krimp altijd negatief
geweest, en nu sta ik open voor nieuwe
gedachten daarover.”
Jonathan Widdershoven
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→ Kunsten
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Een andere blik

Gaston Gelissen

“De ideale ambtenaar
bestaat niet.”

→ Hinter der Baustelle

De vele activiteiten die in de Stadmaakweek gepasseerd
zijn laten zien dat de stad actief is. Waardevolle lessen en
initiatief nemen kunnen mogelijke antwoorden bieden op
hoe we de stad samen maken.

Overheid en burger
Er is meer behoefte aan gezamenlijkheid, transparantie, communicatie
→
Kloosterkoolhöfke
en ruimte tussen de partijen. Dit bewerkstelligen is de uitdaging. AmbVlakbij
tenarende
zijnSchaesbergerweg
bijvoorbeeld een vinden
link tussen
we achter
burger de
en oude
overheid,
vrije wat
school,
het
misschien
thans LIMA
lastig
ateliers,
maakt een
om iedereen
buurttuintevreden
genaamd
te stellen.
het Kloosterkoolhöfke.
Hier hebben bewoners van de naastgelegen rij huizen een strook
Omgevingsmanager
braakliggend terrein van
Joost
devan
gemeente
Daal vangezamenlijk
Gemeente Heerlen
aangekocht.
vertelt:
De “dat
tuin
wat
is ingevuld
de burger
met goed
zelf-getimmerde
vindt voor de
houten
stad,bouwwerken
is vaak iets anders
zoals bankjes
is dan wat
en
de
eengemeente
gezellige denkt
hut. In goed
de hutteworden
vinden voor
overigens
de stad”.
bijen
Het
gehouden
lijkt dan ook
om een
het
grote
ecosysteem
uitdaging
te stimuleren,
voor burgers
maar
en overheid
ook om zelf
om te
dichter
lerenbij
imkeren.
elkaar te
Dekomen.
buurtZo
bewoners
kan de hebben
burger veel
elkaar
willen
erg goed
maar vaak
lerenzijn
kennen,
er haken
dooren
toedoen
ogen waar
van de
de
gemeente
tuin, verteltvan
initiatiefnemer
moet zeggen:
Jeroen.
“dat zullen
Inmiddels
we toch
hebben
anders
de moeten
bewoners
doen”,
een
vertelt
vereniging
wethouder
gestichtPeter
en zijn
van
zeZutphen.
niet van plan
Het spanningsveld
het erbij te laten:
dateen
daarmee
oude
ontstaat
schuilkelder
hoeft
uitechter
de Tweede
niet iets
Wereldoorlog,
slechts te zijn,gelegen
“het kan onder
ook voor
de goede
tuin, wordt
dingen
in dezorgen”.
toekomst
Entoegankelijk
dus “oefent”gemaakt
de gemeente
voor publiek.
met burgerparticipatie zoals
omgevingsmanager Joost van Daal het verwoordt.

→
Dobbeltuin
Burgerbetrokkenheid hoeft niet alleen een doel te zijn dat de gemeente najaagt, het kan
ook
In Deeen
Dobbelsteijnstraat
welkom gevolginzijn
Meezenbroek
van stadmaken.
ligt Wouter
de Dobbeltuin.
Huis, initiator
Hier isvan
door
Night Shift, maakt
het
Leonog
eenharder:
diverse“burgerbetrokkenheid
permacultuur gecreëerd
is geen
op doel,
een stuk
maargrond
een gevolg”.
van 1200
Door te laten zien
wat
vierkante
mogelijk
meter.
is, door
In deze
gewoon
tuin is te
een
doen,
breed
door
scala
ruimte
aan planten
te geven,
enworden
diersoormensen enthousiast
ten te
waardoor
ontdekken
ze gaan
die uniek
meedoen
is in onze
met stad.
het stadmaken.
Leo vertelt iedere bezoeker
vol enthousiasme over alle organismen die de tuin bewonen. Hij staat
iedere dag klaar om de tuin te verzorgen. Een tour door de tuin is een
sprookjesachtige ervaring: het pad van houtsnippers moet je eerst even
ontwaren want de planten hebben het er zo naar hun zin dat ze het pad
makkelijk overwoekeren. Een vijver waar salamanders en kikkers in zitten,
en zelfs libelle-larven, vormt het middelpunt van de tuin en de diversiteit
van de flora en fauna is verbluffend.

Lizzie Veldkamp, een kunstacademiestudent die naast een liefde voor Heerlen ook
een drang tot maatschappelijke betrokkenheid en bijbehorende actie tentoonstelt,
biedt inCultura
haar lezing
Novaeen
en de
bijzonder
Stadmaakweek
perspectief:
trekken
betrokkenheid
ook buitenlanders
wordt gegenereerd
aan. Zo waren er Belgen
door verandering.
op vakantieIninde
Heerlen,
vorm van
en stelde
kunstenaarscollectief
er een PhD student
Hinter
uitDer
Londen
Baustelle,
vragen
datover
zij de stad. Als je
zelf heeft
buitenstaanders
opgezet en leidt,
vraagt
voerthoe
ze een
zij de
artistiek
stad ervaren
onderzoek
levert
uitdat
metinteressante
de bouwplaats
inzichten
als op. Zo merkt
centraal concept. “Heerlen lijkt wel
de PhD
éénstudent
grote permanente
Marjan Marjanovic
bouwplaats”.
op dat hij helemaal niet het gevoel
heeft dat Heerlen een krimpstad is. “Hier gebeurt nog steeds van alles,
Lizzie stelt dat deen
fysieke
van de
ruimtes
leegstaande
die gecreëerd
panden zijn
worden
de ramen
door sloop
niet eens gebroken”.
ruimte bieden voor
Misschien
innovatie.
moeten
Maar we
ookwat
leert
meer
Veldkamp
vertrouwen
ons hebben.
dat de Vertrouwen in
bouwplaatsen fenomenen
de gedachte
zijn die
datreacties
het allemaal
uitlokken,
zo slecht
of deze
nog
nu niet
positief
is, moge de Stadof negatief zijn. Wanneer
maakweek
eendaarvan
plek in getuigen
een staatenvan
vertrouwen
transformatie
in devergedachte dat het
keerd gaan mensen
nog
er beter
namelijk
wordt
eendan
kijkje
hetnemen
al is. Mensen
en denken
in dezestad
na lijken
over dan ook bezig
wat er geweest is én
met
wat
vertrouwen
er nieuw gaat
krijgen
komen.
en vertrouwen
Misschien iswinnen.
een staatDat
vanzien we terug in
verandering behouden
gesprekken
dan ook
over
eende
manier
verhouding
om bewoners
tussen de
en burger
gebruikers
en gemeente.
van de stad te blijven betrekken.
Onder andere door het turbulente verleden van Heerlen heeft niet
Een plek die constant
iedereen
verandert,
vertrouwen
verandert
in ook
de gemeente,
haar inwoners.
en Wanneer
er is tijd nodig om dat
de openbare ruimte
vertrouwen
geclaimdterug
wordt
te -winnen.
door deSommigen
gemeente,hebben
door een
het gevoel dat de
vastgoedbeheerder,
gemeente
door eenwaardevolle
tuin, door een
lessen
kunstenaar,
vergeetdoor…
mee te
– moet
nemen van mensen
een ander altijd plaatsmaken.
die al gepionierd
Dus hoe
hebben.
laten we ruimte over om te reageren, en om te blijven bouwen

→ De loods
De loods in de Stadstuin is deze Stadmaakweek een tijdelijke plek die
mensen aantrekt. Een bezoeker formuleert het als: maatschappelijke
magneet. Spontaniteit krijgt de ruimte, waardoor energie ontstaat en
mensen zich betrokken en onderdeel voelen van de invulling van de
Stadmaakweek. De loods fungeert misschien wel letterlijk als een oefenplaats voor samenwerking tussen overheid, ambtenaar en andere partijen
in de stad.

“Ik heb het gevoel
dat de gemeente
waardevolle lessen
vergeet mee te nemen
van mensen die al
gepionierd hebben”
Dirk Smulders
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→ De loods
De loods in de Stadstuin is deze Stadmaakweek een tijdelijke plek die
mensen aantrekt. Een bezoeker formuleert het als: maatschappelijke
magneet. Spontaniteit krijgt de ruimte, waardoor energie ontstaat en
mensen zich betrokken en onderdeel voelen van de invulling van de
Stadmaakweek. De loods fungeert misschien wel letterlijk als een oefenplaats voor samenwerking tussen overheid, ambtenaar en andere partijen
in de stad.

“Ik heb het gevoel
dat de gemeente
waardevolle lessen
vergeet mee te nemen
van mensen die al
gepionierd hebben”
Dirk Smulders
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“Je kunt de stad niet aan iemand geven,
maar je kunt haar wel samen maken.”

“Van mij
van jou
van ons
van jullie!”

“Heerlen is
een mensenstad.”

“En ook van
mieren en andere
kleine beestjes.”

