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29 NOVEMBER 16.15 – 20.00 FEESTELIJKE OPRICHTING COOPERATIEVE VERENIGING DE 

BUURTMAATSCHAP.  

Sinds 2011 is buurthuis De Meevaart in de Balistraat in beheer bij de stichting Meevaart Ontwikkel 

Groep en een flinke groep actieve buurtbewoners. Dat heeft, zo is gebleken, laagdrempelige toegang 

voor wijkbewoners, veel leuke culturele avonden en vooral een intense uitwisseling van ideeën die 

leiden tot een prettiger leefklimaat in de wijk opgeleverd. 

Een andere  organisatievorm  is echter altijd het uitgangspunt geweest van de stichting. Ook spelen 

er meer thema’s dan alleen gebouwenbeheer in de diverse wijken. Daarom hebben de verenigde 

‘communities’ – Karrewiel, Timorplein, Makassarplein en al die andere – sinds 2012 samenwerkend 

in de Indische Buurt Community, winter 2013 het verzoek aan de stichting MOG gedaan om een 

voorstel tot een betere organisatievorm te bedenken.  Zij kwam daarop met het voorstel om een 

coöperatieve vereniging op te richten, als opvolger van genoemde stichting. Dat is democratischer 

(de leden beslissen) en zo’n vereniging staat tegelijk ook open voor geluiden uit de wijk die nog niet 

concreet in de stichting vertegenwoordigd waren.  

De coöperatieve vereniging combineert die geluiden in een verzameld wijkplatform, dat een podium 

wil bieden om samen in vertrouwen te werken aan de actuele thema’s die er onder de bewoners 

leven. Zij werkt daartoe met name aan  faciliteiten nodig voor bewonersactiviteiten. Voorbeelden 

daarvan zijn  het beheer en het (juist) inzetten in de wijk van maatschappelijk vastgoed zoals De 

Meevaart en De Evenaar. Het is daarmee een aanvulling op de al bestaande sociale infrastructuur 

van bewonersinitiatieven in de wijken in Amsterdam Oost.  

Sinds kort is de coöperatieve vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nu is het zaak 

om na te gaan of de actieve kaders in de wijk daadwerkelijk willen gaan deelnemen in de 

coöperatieve vereniging. Daarom vieren we op 29 november de geboorte ven de nieuwe vereniging. 

Dat zal gebeuren met iedereen die zich hierbij betrokken voelen, en die dag zullen er ook al direct 

praktische stappen gezet worden door een interim-beleidsgroep te kiezen en doordat je je op kunt  

geven als aanstaand lid van de organisatie. Natuurlijk is er ook een hapje, drankje en muziekje en ook 

een ontroerende, compacte film over de totstandkoming van dit proces.  

WAT: oprichtingsbijeenkomst Coöperatieve Vereniging De Buurtmaatschap 

WANNEER: vrijdag 29 november, 16.15 – 20.00 (inloop vanaf 15.30).  

WAAR: De Meevaart, Balistraat 48A, Amsterdam Oost 

Heb je vragen of zoek je nog meer informatie? Dat kan via communicatie@meevaart.nl , 

www.meevaart.nl, TW: @meevaart of FB: MeevaartCommunity Balistraat.  

Met hartelijke groet, 

 

Indische Buurt Community.  
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