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21 juni  

Maak je Dorp in de Stad 
URBAN CONFERENCE tijdens het festival WeMakeThe.City  

van 20-24 juni in de Regio- Amsterdam 

 

De themaconferentie Maak je Dorp in de Stad gaat over sociale stedelijke opgaven en wordt belicht 

vanuit drie steden die voorop lopen in Nederland: Amsterdam, Utrecht en Den Haag.   

Een dag vol inspirerende bewonersinitiatieven en dialogen. Hoe zorgen deze initiatieven voor grotere 

sociale cohesie. En hoe kunnen we van elkaar leren o.a. Stadsdorpen, burgerinitiatieven en de Helpdesk 

van Nederland zorgt voor elkaar.   

 

Programma 

Inspirerende dialoogsessies onder leiding van Fred Beekers. Maatschappelijk ondernemer, oprichter 

Resto van Harte en medeoprichter Artsen zonder Grenzen. 

Vanuit Amsterdam vertelt Maria Goos, scenarioschrijfster, over haar visie op Stadsdorp, Jacques 

Allegro initiator en eerste voorzitter van StadsdorpZuid en Frans Oostrik als de huidige voorzitter 

schetsen aanpak, groei en ontwikkelingen van Stadsdorpen in Amsterdam.  

Voor Utrecht geeft Jitske Tiemersma als trekker van de Stichting Omzien, inzicht in deze stichting die een 

sterk netwerk van initiatieven in de stad Utrecht heeft.  

Voor Den Haag licht Gardien de Jongh, programmamanager gemeente Den Haag de samenwerking 

tussen bewonersinitiatief en gemeente toe.  

In de middag worden drie dialoogsessies rond de thema’s  Eenzaamheid; Zorg en Wonen gehouden en 

geleid door experts op deze terreinen. 

 

Tijden 

Inloop 9:30 uur Programma 10:00 - 16:00 uur (inclusief lunch)  Netwerken 16:00-17:00 uur. 

 

Deze conferentie is bestemd voor:  

- bewoners en (toekomstige) initiatiefnemers, studenten uit grote steden die een bewonersinitiatief 

(Stadsdorp) willen opzetten, onderhouden of verdiepen.  

- lokale beleidsmakers, projectontwikkelaars en maatschappelijke ondernemers die met vormen van 

zelforganisatie en innovaties in wonen, zorg en welzijn aan de slag willen, bijvoorbeeld zorgaanbieders, 

wooncorporaties en overheden. 

https://mailchi.mp/cafdb84218da/maak-je-dorp-in-de-stad?e=%5bUNIQID%5d
http://www.wemakethe.city/
https://wemakethe.city/nl/programma-item?programid=4214


 

Wilt u zich aanmelden? 
Stuur een mail naar info@stadsdorpzuid.nl. Graag met uw naam, eventueel uw organisatie, 

telefoonnummer en wel/geen lunch. 

U krijgt per ommegaande van ons bericht terug. 

 

Ticket 

Bijdrage voor bewoners; stadsdorpers; stadspassers; studenten € 20,- 

Bijdrage deelnemers van organisaties € 40,- 

Bijdrage voor de lunch € 12,50 (facultatief) 

 

 

Waar is de conferentie? 
Resto vanHarte  

Gebouw van Syntrus Achmea, 

Gatwickstraat 1, 1043 GK 

Amsterdam. 
 

 

Routebeschrijving:  

Deze locatie is zeer goed bereikbaar per trein/metro station Amsterdam Sloterdijk. Vanuit station Sloterdijk ligt het gebouw 

op enkele minuten loopafstand: richting centrum/oostelijke richting (uitgang Hatostraat). Bij de ingang staat een bord Syntrus 

Achmea. Alternatieven om betaald te parkeren zijn er niet veel want P+R Sloterdijk is al vroeg volledig bezet. Advies: kom 

met openbaar vervoer! 
 

Maria Goos 

Nederlandse schrijfster en actief 

Stadsdorplid. Maria heeft vooral 

bekendheid verworven als scenario-

schrijfster van televisieseries en 

Toneelstukken. 

 

Fred Beekers           

Stond aan de wieg van “Artsen 

Zonder Grenzen” en “Resto 

VanHarte”. Zet zich in voor projecten 

die mensen bij elkaar brengen. 
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Jacques Allegro 

Was o.m part-time hoogleraar in 

Leiden en grondlegger van het 

eerste Stadsdorp in Amsterdam. 

Actief rond vele burgerinitiatieven en 

zorgcoöperaties. 

  

 

Frans Oostrik 

Voorzitter StadsdorpZuid. Als 

zelfstandig organisatie adviseur 

heeft Frans vooral in de Zorg 

gewerkt, daarnaast een aantal 

scholen opgericht in Amsterdam en 

Almere. 

 

 

Jitske Tiemersma  

Trekker van de Stichting Omzien die 

een sterk netwerk van initiatieven in 

de stad Utrecht heeft. 

  

 

Gardien de Jongh 

Programmamanager gemeente Den 

Haag samenwerking tussen 

bewonersinitiatief en gemeente. 
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