
Spijkerkwartier, het is tijd voor actie! 
 
Plons! Het is tijd voor een steen in de vijver! De tijden veranderen en het Spijkerkwartier 
moet zich daar op voorbereiden. Vandaar deze steen in de vijver. Het Spijkerkwartier is 
een mooie wijk met veel negentiende eeuwse huizen, horeca, kunst, cultuur en 
bedrijvigheid. Waar mensen, ondernemers en instellingen met veel kennis, passie en 
ervaring samenleven. Maar u, bewoners, ondernemers en instellingen, moet straks 
meer zelf doen 
 
Zelf roer in handen 
De gemeente en instellingen zich terug. Allerlei voorzieningen vervallen of worden sterk 
verminderd. De gemeente handelt niet altijd in het belang van de wijkbewoners. Willen 
we een fijne wijk houden, dan moeten we het roer in eigen handen nemen en meer zelf 
doen. Kortom, we moeten in actie komen. 
 
Vrij, veilig en thuis 
Dat vraagt nogal wat van ons als bewoners, ondernemers en lokale instellingen. We 
moeten elkaar beter weten te vinden en samen aan de slag gaan. In het verleden is veel 
bereikt, maar we kunnen elkaars kennis en kunde en passie nog veel beter benutten 
door die te bundelen.  
Zodat we kunnen zorgen dat we als wijk over duurzame energie beschikken, over zorg 
en zodat we zelf buurtdelen kunnen herontwikkelen. Een wijk waar we met veel plezier 
wonen en werken, waar we ons vrij, veilig en thuis voelen. Door samen de handen uit de 
mouwen te steken en zelf de regie te voeren. 
 
Denk mee, doe mee!  
En wat vraagt dan onze regie en onze actie? Voorbeelden te over:  
Duurzame energie, straatdiner, renovatie, kunstfestival, eettuintjes, muziek op straat, of 
iets heel anders? Ben je wijkbewoner, vrijdenker, marketeer, een organisatietalent, 
ondernemer en wil je meedoen? 
 
Maak bekend wat je kan en wil. Laat het ons weten via steen@spijkerkwartier.net  
 
Wij nemen het op ons om mensen en ideeën te bundelen en met elkaar in contact te 
brengen en met voorstellen daarover te komen en aan de bewoners voor te leggen. Zo 
nemen we gezamenlijk de regie over het Spijkerkwartier. 
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