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Inleiding
Bouwnetwerk (BNW) bestaat sinds 1984 en viert in 2009 haar 25 jarig jubileum. BNW is een
pluriform, vakinhoudelijk vrouwennetwerk. Van architect tot zakelijk adviseur, alle disciplines
zijn vertegenwoordigd. Binnen BNW kunnen vrouwen op diverse manieren hun ervaringen
uitwisselen en hun kennis delen. Ongeveer 160 vrouwen zijn aangesloten. BNW is kleurrijk
als het gaat om beroepsgroepen, werkervaring, leeftijd, aansluitingsduur en geografische
spreiding.
Doelstelling van BNW is de doorstroom van vrouwen in de bouw naar maatschappelijk
invloedrijke posities. Daarnaast wil BNW een contactgroep voor vrouwen in de bouw zijn,
waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
Het thema voor het lustrum is: ‘Zichtbaarheid’.
Het gaat hierbij om externe als interne zichtbaarheid. Externe zichtbaarheid draagt bij aan de
doorstroommogelijkheden van vrouwen in de bouw en aan de maatschappelijke positie van
het BNW. Interne zichtbaarheid maakt het uitwisselen van ervaringen en het netwerken
onderling mogelijk. In het kader van de externe zichtbaarheid en vanuit de behoefte om de
ervaring van Bouwnetwerk in te zetten voor het maatschappelijk nut is het idee voor een
artistiek sociaal bouwproject ontstaan.
Artistiek sociaal bouwproject
Met dit project wil BNW middels een bijdrage leveren aan één van de (kansarme-)wijken van
Nederland. BNW wil samen met de buurt, met behulp van sponsoren, een bouwwerk
ontwerpen en ontwikkelen, ter plekke bouwen en aanbieden aan de wijk. Bouwen en
Vrouwen zijn kernwoorden in dezen.
Projectopzet
Het project is een intensieve samenwerkrelatie tussen BNW en welzijnsorganisatie Raster.
Het project bestaat concreet uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit het geven van een
aantal workshops met als resultaat een ontwerp voor een jongeren ontmoetingsplek (JOP).
Fase twee bestaat uit het bouwen en opleveren van de JOP.
BNW
De workshops worden ontwikkeld door BNW-vrouwen. Beide fasen worden vakinhoudelijk
begeleid door teams van 3-4 BNW-vrouwen. De werkzaamheden van BNW bestaat uit de
volgende stappen:
Stap 1: ontwikkeling workshop;
Stap 2: een startavond voor jongeren (met workshop);
Stap 3: verwerken uitkomsten workshop tot schetsontwerp;
Stap 4: een tweede workshopavond voor de jongeren;
Stap 5: het uitwerken van het schetsontwerp naar het definitieve ontwerp en
het aanvragen van de bouwvergunning en de voorbereidingen voor de uitvoering;
Stap 6: een informatie avond voor wijkbewoners en jongeren en presentatie definitief
ontwerp;
Stap 7: de bouwbegeleiding van ontwerp tot realisatie;
Stap 8: begeleiding meewerkdeel door de jongeren;
Stap 9: de opening van de JOP.
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Projectleider namens BNW is Wilja Jurg.
Raster
Het opbouwwerk van Raster ondersteunt mensen in de aanpak van vraagstukken op
buurtniveau, zodat de leefbaarheid in de wijk toeneemt. Daarbij gaat het niet alleen om het
realiseren van concrete voorzieningen, maar ook om met en van elkaar leren, om sfeer,
gezelligheid en het idee dat mensen samen ergens hun schouders onder zetten.
Het belang van draagvlak en betrokkenheid van bewoners van de wijk waarin het project
moet gaan plaatsvinden is dermate groot dat dit het project kan maken of breken. Raster is
een bij de bewoners van de wijk bekend en vertrouwd orgaan en is bereid in dit project te
participeren. De rol van Raster ligt met name op het gebied van het onderhouden van het
persoonlijk contact met bewoners uit de wijk. Dit kan liggen op het gebied van het informeren
van de buurtbewoners over doel en voortgang van het project, het verkrijgen van draagvlak
onder buurtbewoners voor het project en het selecteren en begeleiden van in het project
participerende buurtbewoners. Raster wordt ook betrekken tijdens de planvorming van het
project. Immers Raster kan als geen ander de ontwikkelde ideeën toetsen op wenselijkheid
voor de wijk en haar bewoners.
Projectleider namens Raster is Molly Dost.
De projecten
Raster werkt in de wijken van Deventer met diverse jongeren groepen. Er zijn verschillende
gebieden te onderscheiden die zich lenen voor dit project. Gekozen is voor de wijken
Colmschate (wijk 5) en Oranjekwartier (wijk 4)
Traject 1: Colmschate
In traject 1 zullen BNW en Raster intensief samenwerken
met de gemeente Deventer. Het zwaartepunt voor dit
project zal liggen in de maanden maart en april.
Colmschate is een nieuwbouwwijk waar op dit moment door de gemeente i.s.m. het
jongerenwerk en politie een aantal ontmoetingsplekken worden gebouwd. Het is logisch hier
de jongeren uit de wijk bij te betrekken. Raster begeleidt een aantal jongerengroepen in de
wijk. Recent is een voetbal kooi gerealiseerd. Jongeren hebben uitgesproken dat zij behoefte
hebben aan een JOP in de nabijheid van deze voetbalkooi. Hierbij is de wens geuit dat deze
JOP ook dienst kan doen als tribune.
Gekozen is om de eerste JOP te realiseren in Colmschate. In de wijk Colmschate zijn al een
aantal van de in de Nota JOP benoemde stappen doorlopen. Zo heeft er al een 1e
bewonersavond plaatsgevonden. Geen van de omwonenden heeft hierbij bezwaren of
bedenkingen geuit. Dit vereenvoudigd en versneld het proces aanzienlijk waardoor
oplevering voor 4 juni realistisch lijkt.
Gemeente Deventer
Binnen de gemeente Deventer is de plaatsing van JOP’s een actueel thema. De gemeente
heeft een stappenplan ontwikkeld voor het plaatsen van een JOP om zo slagvaardig te
kunnen werken en voldoende draagvlak te creëren bij omwonenden. (zie nota JOP wijk 5,
augustus 2008) Uitgangspunt bij het project ‘Iets Bouwen’ is de gemeentelijke notitie
aangaande JOP’s.
Betrokken wethouder van wijk 5 is Jos Fleskes. Dhr Fleskes (PVDA) is sinds 2002
wethouder en is als wijkwethouder van wijk 5 het bestuurlijke aanspreekpunt voor zowel het
college van B&W als de bewoners van wijk 5 voor zaken die in de wijk spelen. De
wijkwethouder kan, indien nodig, op verzoek overleggen met de bewoners(taak)groepen die
een wens of vraag hebben.
Ambtelijk is Anne Venema, projectleider eenheid ruimte en samenleving, verantwoordelijk
voor de plaatsing van JOP’s in de wijken.
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Traject 2: Oranjekwartier
In traject 2 zullen BNW en Raster intensief samenwerken met
Woonbedrijf ieder1. Het zwaartepunt voor dit project zal liggen in de
maanden mei en juni.
Gekozen is om de tweede JOP te realiseren in het Oranjekwartier. Binnen dit traject zal het
proces van groot belang zijn. Verdere uitwerking van het project is in afwachting van de
uitkomsten van de eerste bewonersbijeenkomst in Oranjekwartier begin februari. Waar nodig
zullen de stappen aangepast worden naar de specifieke omstandigheden binnen de
jongerengroep en wijk.
Woonbedrijf ieder1
Woonbedrijf ieder1 vernieuwt samen met de gemeente Deventer de wijk Keizerslanden.
Oranjekwartier is onderdeel van de wijk Keizerslanden. Keizerslanden wordt een wijk waar
mensen ook in de toekomst graag komen wonen en blijven wonen; een wijk waar
volwassenen en kinderen kansen krijgen en waar mensen oud willen en kunnen worden.
Naast het bouwen van nieuwe woningen en het opknappen van wegen, pleinen en groen
worden ook investeringen op sociaal vlak gedaan. Voor de vernieuwing van Keizerslanden is
daarom het Sociaal Programma ‘Ruimte voor bewoners’. Bij de uitvoering van het
programma zijn vele partijen betrokken zoals bewoners(organisaties), ondernemers,
educatieve instellingen en educatieve, culturele en maatschappelijke instellingen.
Het sociaal artistiek project zal aansluiten bij de geplande ruimtelijke en sociale
vernieuwingen. Woonbedrijf ieder1 zal de workshops faciliteren en ondersteunen.
Projectleider namens Woonbedrijf ieder1 is Edwin Broekman.
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