
1 
 

Belangrijke (web)adressen, versie 5.1.2014  

www.burgernet.nl    

Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Word deelnemer van 

Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat de politie 

snel een verdacht, of vermist persoon kan opsporen. 

www.buuv.nu  

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners waar vraag en aanbod elkaar vinden. 

Bij BUUV gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen zonder dat er iets 

tegenover staat. 

www.wehelpen.nl   

WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van 

hulp. U kunt met wehelpen.nl hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren – voor 

uzelf of een ander - binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden.  

www.autodelen.nl 

www.thuisafgehaald.nl   

Thuisafgehaald maakt het mogelijk om je kookkunsten te delen met mensen bij jou in de 

buurt. Of je nu culinaire hoogstandjes maakt, of macaroni met kaas... hier kun je je maaltijd 

delen met je buren. Geen zin om te koken? Kijk hier wat er aangeboden wordt en je hebt zo 

iets lekkers op je bord. Ga ook op culinaire ontdekkingstocht in je eigen buurt! Deel, proef 

en geniet! 

www.zorgvoorelkaar.com  

Zorgvoorelkaar biedt een gebruiksvriendelijk platform waar mensen met een hulpvraag 

eenvoudig zelf de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben. Of het nu gaat om een oudere 

die gezelschap vindt in de vorm van een vrijwilliger of een moeder die professionele 

begeleiding zoekt voor haar gehandicapte kind. Zorgvoorelkaar biedt voor iedereen een 

passende oplossing. Door ons lokale karakter ook nog eens bij hen in de buurt. 

www.spullendelen.nl 

Netwerken om spullen te delen zijn fantastisch om aan je spullen zoals gereedschap te 

komen. Je hoeft dan niets te kopen, want je kan gewoon aan je buren vragen of je iets van ze 

kan lenen. Bijvoorbeeld een fietspomp of een schilderstrap. Heel veel mensen doen dit al op 

buurtniveau: "Even aan de buurman vragen of we zijn boor kunnen gebruiken". Door de 

individualisering in de samenleving is het contact tussen mensen minder geworden en delen 

we minder. Aan de andere kant, dankzij het internet zijn er weer mensen die dit gat willen 

opvullen. En zijn er nu sociale netwerken om spullen te delen.  
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www.peerby.com 

Met Peerby kun je spullen lenen van mensen in de buurt 

 

www.adviesraadwmoleiden.nl  

www.leiden.nl/sociaaldomein 

Informatie van de gemeente Leiden over de ingrijpende veranderingen door:  

•De invoering van de Participatiewet per 1-1-2015; 

•De decentralisatie van de Jeugdzorg per 1-1-2015; 

•De decentralisatie van onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1-1-2015. 

Nauw daarmee verbonden zijn de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.  

Boerhaave Innovatieprojecten 

Thuishuizen 

Een Thuishuis is een huis voor ouderen die niet alleen willen wonen of dreigen te 

vereenzamen. Ongeveer vijf tot zeven bewoners wonen in een huis van 400-450 m2, liefst 

gelegen op een locatie waar je op 'pantoffelafstand' boodschappen kunt doen. Iedere 

bewoner heeft een eigen (kleine) woonkamer, slaapkamer, badkamer en pantry. Je deelt de 

keuken, een gemeenschappelijke woonkamer, een hobbyruimte en een logeerkamer. Als het 

nodig is, kan er zorg geregeld worden. In principe wonen de mensen zelfstandig. Het is 

zodanig ingericht dat bewoners maximaal uitgenodigd worden activiteiten te ondernemen 

Zorgcoöperatie 

Een zorgcoöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en 

faciliteiten in buurt of wijk. Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en mensen met een 

beperking, ook bij een toenemende zorgvraag, in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. 

Een coöperatie is een vereniging van leden en kan ook een onderneming zijn. Deze 

organisatievorm geeft de mogelijkheid om samen te werken met reguliere zorgaanbieders 

maar ook om zelf activiteiten te ontplooien en aanbod van zorg en diensten te ontwikkelen 

en uit te voeren. Een coöperatie is uitgesproken democratisch, de leden bepalen wat de 

coöperatie doet. De leden vinden elkaar omdat zij samen een doel willen bereiken of hier 

sympathiek tegenover staan. 

Huis(kamer)restaurant 

In een huiskamerrestaurant worden gasten ontvangen in de huiskamer van een (hobby)kok, 

die zijn of haar kookkunsten en gastvrijheid op een niet-commerciële basis ter beschikking 
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stelt. De meeste huiskamerrestaurants zijn beperkt open en bieden plaats aan een kleine 

groep gasten (maximaal 12 per avond).  

Veilinghuis  (niet duidelijk waarom deze op de lijst staat 

Buurtbeheerbedrijf (groen, stoep, toezicht, veilige looproutes)  

Een buurtbeheerbedrijf is een sociale onderneming die zich richt op de verbetering van de 

leefomgevingskwaliteit in wijken en buurten. Buurtbeheer is een belangrijke toevoeging voor 

de wijk waar veel lijnen samenkomen. Voorbeelden hiervan zijn: leefbaarheid, sociale 

veiligheid, wijkontwikkeling, burgerparticipatie, werk, werkloosheid, re-integratie, 

bewustwording, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand 

(Wwb) en straks de nieuwe Participatiewet. Buurtbuurtbeheerbedrijven er zijn vaak als 

bewonersinitiatief.  Zie www.buurtbeheernetwerk.nl 

Buurtmoestuin 

Van gemeenteplantsoen naar buurtmoestuin. Zie www.buurtmoestuin.nl 

Losloopweide 

Zelfbouwwoning (?) 

Mobiel koffiehuis (?) 

Netwerk inloophuis/-kantoor ZZP-ers (?) 

Telefooncirkel/computercirkel 

Weggeefgroep Facebook 

 

 


