
15 jaar Gouda Bruist – van buurttuin tot Grootste Stroopwafel

In 2007 verzamelt zich een groepje Gouwenaars 
die meer plezier, creativiteit en verbondenheid 
in de samenleving wil brengen. Dit gebeurt 
door het brouwen van ideeën, organiseren van 
ludieke acties en het verspreiden van positief 
nieuws. Onder de naam Ideeënbrouwerij 
verwerft de groep brede steun in Gouda met 
acties als de complimentenlijn en de Telegraag.

Het netwerk van actieve mensen groeit 
en met steun van de gemeente en de 
woningbouwcorporaties ontstaat in 2010 
Gouda Bruist. Gouda Bruist inspireert en 
enthousiasmeert, boort creativiteit in de stad 
aan, genereert frisse ideeën, legt verbindingen 
tussen actieve bewoners, mobiliseert nieuwe 
mensen om mee te doen en verbetert de 
leefbaarheid door een groeiend aantal 
initiatieven en initiatiefnemers. Ideeën en 
initiatieven krijgen via Bruispunten (= open 
podium voor initiatieven) en Ideeënbrouwerijen 
een vliegende start. Initiatieven zijn stedelijk of 
buurtgebonden en variëren van het bakken van 
de Grootste Stroopwafel tot ontwikkeling van 
mobiel podium Goudkistje XL en van de opzet van 

een Breicafé, Wijkeethuis en Ontmoetingscafé tot 
transformatie van een braakliggend terrein tot 
Pauzelandschap. 
Alles komt samen op het online 
communityplatform goudabruist.nl waar 
iedereen een account aan kan maken en zelf 
activiteiten kan plaatsen.
Het online platform telt begin 2022 ongeveer 
2500 leden, 500 organisaties, 200 projecten, 300 
locaties en een goed gevulde agenda. Wekelijks 
ontvangen de leden de nieuwsbrief in hun 
mailbox. Daarnaast heeft Gouda Bruist een 
actieve Twitter- en Facebookaccount met vele 
volgers.

Als Gouda Bruist werken we samen met 
allerlei organisaties. Van de gemeente Gouda 
tot wijkteams, van welzijnsorganisaties tot 
bedrijven. Van culturele instellingen tot 
woningbouwcorporaties.

Samen maken we de stad
bruisender, socialer, duurzamer… van onderop!

ENERGIETRANSITIE

EETBAAR GOUDA ALLEMAAL GOUWENAARS

VERBINDING IN DE BUURT

VERNIEUWING DEMOCRATIE

Over Gouda Bruist

Gouda Bruist is sinds 2013 een stichting met 
een bestuur. Het bestuur bestaat uit 
3 leden. Voor de werkzaamheden van Gouda 
Bruist is op zzp-basis een klein kernteam van 

professionals actief. Financiering komt uit 
opdrachten en subsidies (o.a. met bijdragen 
van Oranje Fonds en VSBfonds, gemeente 
Gouda en woningcorporaties).

Heleen van Praag Eva Kosto Monica Maassen
voorzitter 

Peterpaul Kloosterman Arie Jan van de Wetering Hans Braker
penningmeester

Rens Rutten
secretaris

Meld je aan op 
goudabruist.nl en 
ontvang wekelijks 
de nieuwsbrief 
boordevol inspiratie 
en activiteiten.

     goudabruist  
  samen@goudabruist.nl

Communitybuilding volgens de BRUISmethode
Onze aanpak gaat uit van onderstaande principes. Deze zijn geïnspireerd door Asset Based 
Community Development (ABCD). Sterke uitgangspunten om je buurt mooier en leuker te maken. 
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januari 2023 
185  gangmakers
102  straten
42  buurten
12  wijken

‘Als iedereen naar elkaar omkijkt 
en aan een of twee buren af en toe 
vraagt hoe ’t gaat, maken we van 
Gouda een hele lieve stad.’ 
Franziska van Haperen (gangmaker Albrechtsveld)

‘Net voor de lockdown nog een 
gezellig samenzijn gehad met de 
buurt. De boom brengt veel moois 
met zich mee!’

Naar een fijnmazig netwerk van gangmakers in alle buurten

Lief & Leed actie Blije Buren richt zich op 
bewoners die de verbinding in hun straat 
willen versterken. Het Lief & Leedpotje is 
daarbij een hulpmiddel.  
In Lief & Leedstraten kijken buren meer naar 
elkaar om. Is er iemand ziek, heeft iemand 
een partner verloren, is er een nieuwe inwoner 
in de straat of heeft iemand iets te vieren? 
Zogenaamde gangmakers in de straat zorgen 
dan voor een bloemetje, iets lekkers of een 
ansichtkaart. Het is de bedoeling dat komende 
jaren steeds meer straten in Gouda mee gaan 
doen! Gangmakers kunnen ook deelnemen aan 
het leertraject Buurtverbinders.

Goudse Vlaggenlijnen: meer dan 30 groepen 
verspreid over alle wijken van Gouda 
maken ruim 5 km duurzaam te gebruiken 
vlaggenlijnen om op te hangen in buurten en 
bij evenementen.

In coronatijd is ‘Lichtpuntjes Gouda’ 
geboren met laagdrempelige acties 
die bijdragen aan gezelligheid en 
verbondenheid in de buurt. We gaan 
door met het aanbod waar alle buurten 
op in kunnen tekenen zoals een 
buurtkerstboom, een bloembollenpakket 
of materialen om samen Goudse 
vlaggenlijnen mee te maken.  
Elk seizoen faciliteren we een actie!

Verbinding door Buurtacties

Wat is jouw idee?
Kom langs bij ons 
BruisLAB

Eetbaar Gouda
Via groene (voedsel)initiatieven bijdragen aan een gezonde, 
groene en duurzame leefomgeving en meer verbinding in de 
buurt. Door stedelijk samen te werken en kennis en ervaring 
te delen, dragen we bij aan het uitbreiden en in stand 
houden van initiatieven van Eetbaar Gouda. 
Zo is er jaarlijks een fietstocht 
Eetbaar Gouda langs alle 
buurtmoestuinen. 
eetbaargouda.nl

Energietransitie
Het Energienetwerk Gouda gaat over 
alle kennis en kennissen die je in Gouda 
kunt vinden op het gebied van de 
energietransitie.
energienetwerkgouda.nl

Allemaal Gouwenaars
Onder de noemer ‘Allemaal Gouwenaars’ 
stimuleren we samen met de gemeente de 
inclusieve stad en samenwerking tussen de 
vele initiatieven en organisaties die hierbij 
betrokken zijn. 
Vanuit Gouda Bruist zien we community-
building als de belangrijkste manier om 
daadwerkelijk bij te dragen aan inclusieve 
straten en buurten.

allemaalgouwenaars.nl

Vernieuwing democratie 
Maar de helft van de stemgerechtigden 
heeft zijn stem uitgebracht bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hoe houden 
we iedereen betrokken en hoe blijf je 
met elkaar in gesprek ondanks grote 
tegenstellingen? Gouda Bruist helpt graag 
mee om nieuwe participatievormen in te 
zetten zoals een Burgerbegroting of een 
Burgerberaad (bijv. G1000).

We gaan door met wat we al jarenlang doen en waar we goed in zijn: bewonersinitiatieven op 
gang brengen en verder helpen door inzet van ons online platform goudabruist.nl, ons netwerk 
van stadmakers, BruisLAB, Bruispunten, Ideeënbrouwerijen en Inspiratietochten. 
We werken voorbij hokjes en scheidslijnen en juist daardoor zien we voortdurend nieuwe, 
waardevolle verbindingen ontstaan. Het is onze droom dat alle Gouwenaars onderdeel worden van 
het netwerk dat de stad bruisender, socialer en duurzamer maakt. 

Meer aandacht voor elkaar

Meer burenhulp

Terugdringen eenzaamheid

Meer verbinding in de straat

liefenleedgouda.nl

Doet jouw straat
al mee?
Word gangmaker!

bruisLAB
Enkele reacties op de 150buurtkerstbomen actie:

KERSTBOMEN-ACTIE

‘We waren blij verrast met de opkomst. Het is 
de eerste keer dat er iets gedaan werd bij het 
Halewijnplein. Iedereen was super enthousiast 
en er zijn meteen plannen ontstaan voor de 
toekomst! Wij zijn helemaal gelukkig en gaan 
met een warm gevoel de kersttijd in.’

LENTE-ACTIEGOUDA BLOEIT VLAGGENLIJNEN GOUDA750

Aansluiten op actuele thema’s en bewonersinitiatieven op gang brengen

‘Wat ontzettend mooi om zo samen de buurt op te fleuren.’
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