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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Al geruime tijd wordt door beleidsmakers en bestuurders betoogd 

dat de sociale cohesie in buurten met de inzet van Informatie- en 

Communicatietechnologie (ICT) kan worden versterkt (zie ook 

Boogers & Lips, 2004). Ook denktanks verwachtten begin deze 

eeuw veel van de mogelijkheden van ICT’s, en met name van 

internet (Tijdelijke adviescommissie ICT en de stad, 2000; RMO, 

2000). Inmiddels een decennium verder, zijn er in den lande vele 

lokale initiatieven opgekomen op het gebied van ICT. Een van de 

meest in het oog springende ontwikkelingen is de opkomst van 

vele wijk- en buurtwebsites; zie bijvoorbeeld www.droombeek.nl, 

www.vitaalpendrecht.nl, www.buurtleven.nl en www.heuvel 

breda.nl.  

Ook in Eindhoven zijn de afgelopen jaren veel buurtwebsites 

opgekomen; enkele voorbeelden zijn www.doornakkers.tv 

(opgericht in opdracht van een corporatie) en www.kronehoef.nl 

(opgericht door wijkbewoners). Er blijkt – met name bij de 

gemeente – behoefte aan (1) beter zicht op de grote hoeveelheid 

van en diversiteit aan buurtwebsites, en (2) meer inzicht in de 

maatschappelijke betekenis en impact van dergelijke 

buurtwebsites (de verwachting is doorgaans dat buurtgenoten 

elkaar makkelijk(er) vinden door de websites). Een antwoord op 

beide vragen kan de gemeente houvast bieden bij het beoordelen 

en eventueel stimuleren of ondersteunen van web-based 

bewonersinitiatieven in buurten. 

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft de Tilburgse 

School voor Politiek en Bestuur (TSPB) van de Universiteit van 

Tilburg een verkennend onderzoek uitgevoerd naar buurtwebsites 

in Eindhoven, waarvan dit rapport verslag doet. Centraal in dit 

onderzoek stonden de volgende vier vragen: 
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1. Wat is een passend analysekader om de maatschappelijke 

betekenis en impact van buurtwebsites in kaart te kunnen 

brengen? 

2. Welke (typen) buurtwebsites zien we in de praktijk? 

3. Wat is de maatschappelijke betekenis en impact van 

buurtwebsites? 

4. Wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor de gemeente 

in het omgaan met of ondersteunen van buurtwebsites? 

1.2. Onderzoeksaanpak 

In overleg met de opdrachtgever is besloten dit verkennende 

onderzoek te richten op drie stadsdelen: Tongelre, Woensel-

Noord en Woensel-Zuid. Dit op basis van de verwachting dat 

deze stadsdelen een voldoende aantal en een voldoende variatie 

aan buurtwebsites laten zien om betekenisvolle antwoorden op de 

gestelde vragen te kunnen geven. Het onderzoek is georganiseerd 

in vijf fasen. 

1. Verkenning van achtergronden en context 

In de eerste fase van het onderzoek is de lokale context (politiek 

en maatschappelijk) onder de loep genomen en hebben de 

onderzoekers zich verdiept in de relevante achtergronden en 

histories. Hiervoor zijn beschikbare achtergronddocumenten 

bestudeerd en zijn diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen. 

In deze eerste fase van het onderzoek is ondermeer een 

groepsgesprek gevoerd met de gebiedscoördinatoren van de drie 

genoemde stadsdelen. 
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2. Conceptualisering 

In fase twee is vervolgens een wetenschappelijke 

literatuurverkenning uitgevoerd. Wat is er reeds bekend in de 

wetenschappelijke literatuur over buurtwebsites en hun 

maatschappelijke betekenis? Om de maatschappelijke betekenis 

en impact van buurtwebsites te verkennen en inzichtelijk te 

maken wordt een analysekader geïntroduceerd, gebruik makend 

van de begrippen ‘sociale dynamiek’ en ‘kennisdynamiek’. De 

sociale en kennisdynamiek tezamen geven een beeld van de 

‘maatschappelijke dynamiek’ van buurtwebsites. Bij ‘sociale 

dynamiek’ betreft het de vragen in hoeverre buurtwebsites 

bijdragen aan de verbreding van (nieuwe) sociale verbindingen en 

aan de verdieping van (bestaande) sociale verbindingen. Bij 

‘kennisdynamiek’ betreft het de vragen in hoeverre er bij 

buurtwebsites sprake is van vooral kennis aanbieden, of juist ook 

van kennis delen/samen maken. 

3. Breedtestudie (inventarisatie en typologie) 

In fase drie van het onderzoek zijn de diverse web-based 

bewonersinitiatieven in Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-

Zuid geïnventariseerd. Hierbij hadden we ook specifiek oog voor 

buurtwebsites met een meer ‘web 2.0’ karakter, waarbij gebruikers 

zelf content kunnen maken en er meer ruimte is voor interactie 

(denk aan straathyves) dan in de ‘klassieke’ websites. In dit 

gedeelte van het onderzoek heeft zowel een uitgebreide 

inventarisatie (via een webscan) plaatsgevonden, alsook een 

analyse van de gevonden websites. Er is een eerste ordening 

gemaakt op basis van enkele aandachtspunten: Wat biedt de 

website?; Wie doet het beheer? / waar lag het initiatief?; Wat zijn 

de dominante functionaliteiten? (onder andere mate van 

interactiviteit); Wie, wat en hoe verbindt de website? Deze 

inventarisatie en analyse hebben – met behulp van sensitizing 
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concepts uit eerder gepubliceerd onderzoek (Boogers & Lips 

2004) – geresulteerd in een typologie van buurtwebsites. 

4. Dieptestudie (patronen en mechanismen)  

Om een beter beeld te krijgen van de maatschappelijke betekenis 

en impact van de buurtwebsites zijn daarna – fase vier van het 

onderzoek – van ieder type twee websites (of web 2.0 initiatieven) 

geselecteerd en zijn de websites aan de hand van het analysekader 

bestudeerd. Vervolgens zijn diepte-interviews gehouden met de 

trekkers van de websites om verder zicht te krijgen op de 

achtergrond, betekenis en dynamiek van de buurtsites. Deze 

interviews zijn semigestructureerd opgezet aan de hand van het 

analysekader. Deze dieptestudie biedt een inkijk in de patronen en 

mechanismen achter de websites. Ook is er gevraagd naar de 

mogelijkheid en wenselijkheid van gemeentelijke ondersteuning 

van de buurtwebsites, vanuit het perspectief van de 

bewoners/initiatiefnemers. 

5. Expertmeeting 

Vervolgens zijn in fase vijf van het onderzoek de eerste 

uitkomsten en analyses van het onderzoek gepresenteerd in een 

expertmeeting met deelnemers uit de ambtelijke organisatie en 

een externe deskundige. Deze bijeenkomst diende niet alleen om 

de onderzoeksbevindingen te toetsen en verder te interpreteren, 

maar tevens om verschillende gemeentelijke 

handelingsperspectieven te bespreken in de omgang met of 

ondersteuning van buurtwebsites. 

1.3. Leeswijzer 

Wat komt in welke volgorde aan bod in deze rapportage? Na deze 

inleiding wordt in hoofdstuk twee verslag gedaan van de 

literatuurstudie en zal het analysekader worden geïntroduceerd 
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(beantwoording van vraag één). Hoofdstuk drie zal daarna in het 

teken staan van de inventarisatie van buurtwebsites in de 

Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid. De websites zullen 

in dit hoofdstuk worden getypeerd en elk type zal worden 

toegelicht aan de hand van een concreet voorbeeld 

(beantwoording vraag twee). In hoofdstuk vier worden aan de 

hand van het analysekader de betekenis en impact van 

buurtwebsites verkend (beantwoording vraag drie). In dit 

hoofdstuk wordt tevens ingegaan op noemenswaardige zaken die 

en marge van het onderzoek zijn opgevallen. Het rapport eindigt in 

hoofdstuk vijf met conclusies en aanbevelingen. Bij de 

aanbevelingen wordt ingegaan op handelingsperspectieven voor 

de gemeente in omgaan met en ondersteuning van buurtwebsites. 
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2. ICT in buurten en wijken: 
literatuuroverzicht 

Er zijn de afgelopen jaren diverse beleidsnota’s en 

onderzoeksrapporten verschenen waarin de inzet van ICT en dan 

met name het internet in stedelijke gebieden is bepleit (Tijdelijke 

adviescommissie ICT en de Stad 2000; RMO 2000; KCGS 2004). 

De trend in Nederlandse steden om wijkgericht te werken bij 

stedelijke dienstverlening en beleidsontwikkeling en daarmee zich 

in sterkere mate dan voorheen te richten op de vragen, behoeften 

en verbanden die zich op wijk- en buurtniveau in de stad 

voordoen, sluit eveneens nauw aan bij de sociale gevolgen die van 

ICT worden verwacht. Vanuit het perspectief van de bevordering 

van wijkgericht werken kan ICT immers allerlei nieuwe 

mogelijkheden bieden om burgers meer te betrekken bij lokaal 

bestuur en lokale beleidsontwikkeling (Tsagarousianou, Tambini 

& Bryan, 1998; Boogers & Lips 2004). Daarnaast heeft ICT 

functies die sociale cohesie en participatie in wijken kunnen 

stimuleren. Redenerend vanuit de centrale functies van ICT 

(informeren, communiceren en organiseren) kan ICT worden 

ingezet om: meer te weten te komen over de buurt; anderen te 

leren kennen in de buurt; elkaar te ontmoeten; dingen samen te 

doen. 

Of dat gebeurt, hangt niet alleen af van ICT, maar ook van 

de sociale processen van en tussen mensen en organisaties. ICT 

kan hierbij waardevol zijn voor: burgers zelf om eigen activiteiten 

te ontplooien en die een wijkfunctie te geven; burgers onderling 

om activiteiten met buurtgenoten te ontwikkelingen zichtbaar te 

maken in de wijk; wijkorganisaties om samen met burgers en 

professionals activiteiten in gang te zetten die onderlinge 

contacten stimuleren (KCGS 2004, p. 16-17). 
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2.1. Bewoners, buurten en netwerken 

In de wetenschappelijke literatuur komt men vooralsnog 

tegenstrijdige hypothesen tegen over de maatschappelijke 

betekenis van ICT in buurten en wijken. Zo wijzen verschillende 

auteurs op de versterking van individualisering en fragmentatie 

van sociale interacties als gevolg van het gebruik van ICT-

toepassingen zoals het internet (zie bijvoorbeeld Putnam 2000). 

ICT vergemakkelijkt immers de mogelijkheid om selectief om te 

gaan met communicatie en daarmee om contacten met 

ongewenste groeperingen of meningen uit de weg te gaan of zelfs 

uit te sluiten (Sunstein 2001). Volgens sommigen zouden mensen 

door toedoen van allerlei online activiteiten steeds meer 

georiënteerd zijn op hun woonlocatie en daarmee steeds minder 

verbonden zijn met hun sociale leven in hun directe leefomgeving 

(zie bijvoorbeeld Graham & Marvin 1996). Virilio (1993) deed 

zelfs de voorspelling dat mensen genoeg zouden hebben aan de 

online contacten die ze vanuit hun huiskamer konden 

onderhouden. Hij voorzag dan ook het verval van stedelijke 

publieke ruimten in de fysieke wereld. 

Gemeenschapsontwikkeling 

Tegenover deze sombere voorspellingen over de gevolgen van 

ICT voor sociale cohesie in buurten en wijken, staan de 

verwachtingen van andere wetenschappers die benadrukken dat 

ICT juist de mogelijkheid biedt om gemeenschapsontwikkeling te 

bevorderen of zelfs nieuwe gemeenschappen te vormen. Volgens 

de Canadese socioloog Barry Wellman zou ICT de potentie 

hebben om sociale contacten te faciliteren die aansluiten bij de 

wensen van de geïndividualiseerde burger. Wellman spreekt in dit 

verband van networked individualism: mensen hebben een 

individueel netwerk van verbanden en voelen minder voor 

georganiseerde verbanden. Internettoepassingen zouden zo 
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bezien de sociale cohesie kunnen verstevigen, ook in buurten en 

wijken (Wellman & Haithornthwaite 2002). Ander empirisch 

onderzoek bevestigt de conclusie dat ICT lokale sociale structuren 

ondersteunt. Het internet blijkt vaak gebruikt te worden relaties 

met de lokale gemeenschap verder te intensiveren (Preece 2000; 

Harrigan 2001; Evans 2004), en leidt in de praktijk ook tot een 

versterking van het bereik en de intensiteit van sociale 

verbindingen. In vergelijking met de wijkbewoners die geen 

aansluiting hadden op het internet constateerde Hampton (2001: 

p. 301-302) voor de bewoners die wel aangesloten waren dat ze 

drie keer zoveel medebuurtbewoners kenden en daarmee twee 

keer zoveel sociale contacten hadden, 50% meer bezoeken in de 

wijk aflegden, vier keer meer gebruik maakten van lokale 

telefoongesprekken en hun communicatie met 

medebuurtbewoners verder intensiveerden met behulp van e-

mail. Deze buurtbewoners benutten hun wijknetwerk voorts om 

lokale bijeenkomsten te organiseren (bijvoorbeeld feesten, 

barbecues) en om vraagstukken waar verschillende wijkbewoners 

mee geconfronteerd worden gezamenlijk aan te pakken. 

Volgens een recent Eindhovens onderzoek naar de effecten 

van glasvezelinfrastructuur in het stadsdeel Tongelre, lijkt het 

gebruik van ICT een zelfde invloed te hebben op de sociale 

cohesie in wijken. Inwoners die via de lokale provider Ons Net 

een breedband internetverbinding hebben, gebruiken internet 

vaker om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te 

onderhouden. Dat geldt vooral voor groepen met lage inkomens 

en lage opleidingen (Sadowski, Matzat & Kwaaitaal 2008). Ook 

gebruiken zij vaker internet om anderen hulp of informatie te 

vragen. 
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2.2. De maatschappelijke betekenis van internet 
in buurten 

Een blik op de literatuur over maatschappelijke of sociale 

betekenis van ICT leert allereerst dat de meeste empirische 

studies een duidelijk waarneembaar effect van internet op de 

sociale verbanden in buurten en wijken waarnemen. Door de 

grote verschillen in begripsdefinities, onderzoeksvragen en 

onderzoeksaanpak, kunnen er deze onderzoeken echter geen 

algemene conclusies worden afgeleid. Wat zich vooral wreekt, is 

het ontbreken van een eenduidig perspectief op de sociale 

betekenis en impact van internet (websites en web 2.0-

toepassingen) in buurten en wijken. Omdat deze vaak niet 

duidelijk zijn omschreven, worden soms wat al te gemakkelijk 

sociale effecten toegeschreven aan internettoepassingen voor een 

wijk, of worden die effecten juist veronachtzaamd. Om die reden 

wordt er in het volgende hoofdstuk stilgestaan bij de 

verschillende typen maatschappelijke effecten – wij hanteren de 

term ‘maatschappelijke dynamiek’ – die internettoepassingen in 

wijken en buurten teweeg kunnen brengen. 

2.3. Analysekader maatschappelijke dynamiek 

Om de maatschappelijke betekenis en impact van buurtwebsites 

te verkennen en inzichtelijk te maken introduceren we een 

analysekader, gebruik makend van de begrippen ‘sociale 

dynamiek’ en ‘kennisdynamiek’. De sociale en kennisdynamiek 

tezamen geven een beeld van wat wij de ‘maatschappelijke dynamiek’ 

van buurtwebsites noemen. Bij zowel sociale dynamiek als 

kennisdynamiek onderscheiden wij twee dimensies. In tabelvorm 

ziet het analysekader maatschappelijke dynamiek er als volgt uit: 
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Figuur 2.1: Analysekader maatschappelijke dynamiek 

Maatschappelijke dynamiek 

 Dragen buurtwebsites bij aan... 

Sociale dynamiek 

...verbreding van (nieuwe) sociale 

verbindingen 

...verdieping van (bestaande) sociale 

verbindingen 

Kennisdynamiek 

...kennis aanbieden 

...kennis delen 

 

Sociale dynamiek: verbreding en verdieping 

Sociale dynamiek gaat over het al dan niet toenemen en/of 

verstevigen van sociale verbindingen door buurtwebsites. Deze 

sociale dynamiek maken we verder inzichtelijk aan de hand van 

twee dimensies: ‘verbreding’ en ‘verdieping’ (vlg. Oude Vrielink & 

Van de Wijdeven 2007; Boogers et al. 2008). 

Verbreding: door een buurtwebsite kunnen nieuwe sociale 

verbindingen ontstaan (verbindingen die er vóór het webinitiatief 

nog niet waren). Mensen die elkaar nog niet kenden kunnen met 

elkaar in contact komen via buurtwebsites. 

Verdieping: door een buurtwebsite kunnen (reeds bestaande) 

sociale verbindingen zich verder verdiepen en verstevigen. 

Mensen – die elkaar al kenden – kunnen elkaar wellicht (nog) 

beter leren kennen via een buurtwebsite. Hetzelfde geldt voor 

bewoners en instanties. 

 

Oude Vrielink & Van de Wijdeven (2007) onderscheiden drie 

soorten sociale verbindingen. Verbindingen kunnen bestaan 
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tussen bewoners onderling, tussen bewoners en instanties, en 

tussen instanties onderling. Onder instanties worden gemeenten 

en andere maatschappelijke partijen zoals opbouwwerk of 

woningcorporaties verstaan. In dit buurtwebsites onderzoek 

wordt echter vooral gefocust op de eerste soort verbindingen: die 

tussen bewoners onderling. 

Kennisdynamiek: aanbieden en delen 

Naast sociale dynamiek onderscheiden we ook ‘kennisdynamiek’ 

als een onderdeel van maatschappelijke dynamiek. Zoals reeds te 

zien in figuur 2.1 maken we een subonderscheid binnen 

kennisdynamiek tussen het aanbieden van kennis en het delen van 

kennis. 

Aanbieden: bij het aanbieden van kennis gaat het over met 

name de informatieve kant van buurtwebsites; bewoners kunnen 

er informatie vinden, over de wijk, over elkaar, over instanties etc. 

Bij het aanbieden van kennis betreft het doorgaans 

eenrichtingsverkeer van bewoners richting bewoners, en/of van 

instanties (in samenwerking met bewoners) richting bewoners. 

Delen: bij het delen van kennis gaat het over met name het 

interactieve element in buurtwebsites; bewoners en instanties 

kunnen samen inhoud maken, op een interactieve wijze. Dit kan 

met web 2.0 techniek; denk aan wikipedia en hyves-achtige 

communities waar gebruikers niet alleen informatie halen, maar ook 

zelf content maken. 
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3. Buurtwebsites in Eindhoven 

Dit hoofdstuk beantwoordt de vraag: welke typen buurtwebsites 

zien we in de Eindhovense praktijk? In paragraaf één wordt een 

overzicht gepresenteerd van de buurtwebsites in de stadsdelen 

Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid. Op basis van dit 

overzicht en op basis van bestaande literatuur (o.a. Boogers en 

Lips, 2004) hebben we een typologie ontwikkeld van 

buurtwebsites. Deze wordt in paragraaf twee toegelicht. In 

paragraaf drie bespreken we illustratieve buurtwebsites uit de 

stadsdelen Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid, 

behorende bij de onderscheiden typen. In paragraaf vier gaan we 

in op de maatschappelijke betekenis en impact van deze 

buurtwebsites. 

3.1. Buurtwebsites in Eindhoven 

Op basis van een webscan zijn zoveel mogelijk buurtwebsites in 

de gemeente Eindhoven bezocht en verzameld. Figuur 3.1 geeft 

een totaalbeeld en laat zien dat er 68 buurtwebsites zijn 

aangetroffen. 
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Figuur 3.1: Een overzicht van 68 buurtwebsites in de stadsdelen 

Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid 

 

Stadsdeel en Naam Webadres 

Tongelre (Doornakkers) - 
Buurtplatform Doornakkers 

http://www.doornakkers.nl/ 

Tongelre (Doornakkers West) - 
Speeltuinvereniging Sint Joseph 

http://www.sintjosephspeeltuin.nl/ 

Tongelre (Lakerlopen) -  
Bewonersorganisatie Stichting Wijk- 
en Huurdersbelangen Lakerlopen 

http://www.delakerlopen.nl/ 

Tongelre (Geestenberg) - 
Geestenberg 

http://www.geestenberg.nl/ 

Tongelre (Geestenberg) - Bakske 
Doen 

http://www.bakskedoen.dse.nl/ 

Tongelre ('t Hofke, Muschberg, 
Geestenberg) - Tongelre Info 

http://www.dse.nl/~tongelre-info/  

Tongelre (’t Hofke) -  Stichting 
Wijkcentrum 't Oude Raadhuis 

http://www.ouderaadhuis.dse.nl/ 

Tongelre (Vlinderflats) -  
Huurdersvereniging Vlinderflats 

http://www.huurdersvereniging-vlinderflats.nl/  

Tongelre (Villapark) -  
Buurtvereniging Villapark 

http://www.villaparkeindhoven.nl/ 

Tongelre (Doornakkers) - 
DoornakkersTV 

http://www.doornakkers.tv  

Tongelre (Lakerlopen) - Lakerlopen http://lakerlopen.hyves.nl/  
Tongelre -  040(*tongelre*)040 http://tongere.hyves.nl/ 
Tongelre (Koudenhoven) -  
Wijkvereniging Koudenhoven 

http://www.dse.nl/~koudenhoven/ 

Tongelre - Eindhoven Tongelre http://tongelre.hyves.nl/ 
Tongelre (Centraal) - Central 
Tongelre 

http://tongelre040.hyves.nl/  

Tongelre (Geestenberg) -  
Geestenberg in tongelre 

http://geestenberg.hyves.nl/ 

Tongelre (Ouwenberg) - Ouwenberg http://ouwenbergers.hyves.nl/ 
Tongelre -  Beauregard Tongelre http://tanimbarlaan.hyves.nl/ 
Tongelre - - http://www.dse.nl/blog/18831 
Tongelre (Wasven) -  Stichting 
Groendomein Wasven 

http://www.wasven.nl/ 

Tongelre (Lakerlopen) - Lakerlopen http://www.lakerlopen.com/  
Tongelre -  Stadsdeel Tongelre http://www.eindhoven.nl/web/show/id=4652

61  
Tongelre (Beauregard) - Beauregard http://www.beauregard.dse.nl/  
Woensel-Noord - Stadsdeel 
Woensel-Noord  

http://www.eindhoven.nl/web/show/id=4786
88  

Woensel-Noord (Roussillonhof) - 
Roussillonhof 

http://buurtlink.nl/5627KM 

Woensel-Noord (Roussillonhof) -  
Roussillonhof 

http://buurtlink.nl/5627KN  

Woensel-Noord (Cognachof) -  
Cognachof 

http://buurtlink.nl/5627LD 

Woensel-Noord (Achtse Barrier) -  ’t 

Brierke; Wijkkrant voor de 
Achtse Barrier 

http://www.brierke.nl/index.html 

Woensel-Noord (Lismortel) -  
Centraal Wonen Lismortel 

http://www.cwlismortel.nl/weblog/?page_id=
16 

Woensel-Noord (Blixembosch) -  
Wijkvereniging Blixembosch 

http://www.blixembosch.com/ 

Woensel-Noord - stadsdeelteam http://woenselnoord.hyves.nl/ 
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Woensel-Noord 
Woensel-Noord (Bokt, Heesterakker 
en Vaartbroek) - Wijkraad VHB 

http://www.wijkraadvhb.nl/ 

Woensel-Noord (Prinsejagt en 
Driehoeksbos) -  Belangenvereniging 
Prinsejagt 1&2 en Driehoeksbos 

http://www.prinsejagt-
driehoeksbos.nl/index.htm 
 

Woensel-Noord (Heesterakker) - 
Stichting Wijkactiviteiten 
Heesterakker 

http://www.heesterakker.nl/ 

Woensel-Noord ('t Ros Beyaard) -  
Buurtvereniging 't Ros Beyaard 

http://www.hetrosbeyaard.nl/ 

Woensel-Noord (Jagershoef) - 
Wijkkrant Jagershoef 

http://www.jagershoef.nl/1327337.htm 

Woensel-Noord (Prinsejagt) -  
Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 
3 

http://prinsejagt3.dse.nl/index.htm 

Woensel-Noord (Het Hool) -  
Stichting Gemeenschappelijke 
Voorzieningen 't Hool 

http://www.hethool.nl/ 

Woensel-Noord (In de Bergen) -  
Bewonersvereniging In de Bergen 

http://www.indebergen.net/index.htm 

Woensel-Noord (Vlokhoven) - 
Vlokhoven 

http://vlokhoven.com/ 

Woensel-Noord (Blixembosch) - 
Blixembosch 

http://blixembosch1.hyves.nl/?&pageid=AMR
S152S1AO804CKG  

Woensel-Noord (Achtse Barrier) -  
Achtse Barrier 

http://achtste-barrier.hyves.nl/  

Woensel-Noord (Vaartbroek, 
Eckart, Heesterakker) -  
Vaartbroek/Eckart/Heesterakker 
Eindhoven 

http://vbeindhoven.hyves.nl/ 

Woensel-Noord (Woenselse Heide) - 
Woenselse Heide 

http://woenselseheide.hyves.nl/  

Woensel-Noord (Woenselse Heide) -  
Heidehonk Jeugddisco Woenselse 
Heide 

http://heidehonkdisco.hyves.nl/  

Woensel-Noord (Achtse Barrier) - 
Achtse Barrier 

http://abwoensel.hyves.nl/  

Woensel-Noord (Woenselse Heide) -  
Buurtpreventie Woenselse Heide I 

www.woenselseheide1.dse.nl 
 

Woensel-Noord (Woenselse Heide) - 
Buurtpreventie Woenselse Heide 2  

www.bpwh2.dse.nl 

Woensel-Noord (’t Zwin) -  
Stichting 't Zwin 

http://www.t-zwin.nl/  

Woensel (Venbergsemolen) - 
Bewonersvereniging 
Venbergsemolen 

http://www.hbvvenbergsemolen.nl/  

Woensel - Woensel the best! http://woensel-040.hyves.nl/  
Woensel (Winkelcentrum) - 
Winkelcentrum woensel 

http://woensxl.hyves.nl/  

Woensel -  Echte woenselse http://bbbertbartenzozo.hyves.nl/   
Woensel (Acht) -  Acht http://acht.hyves.nl/     

Woensel - I  Woensel http://dewijkwoensel.hyves.nl/  

Woensel-Zuid -  Woensel-Zuid http://www.woenselzuid.nl/  
Woensel-Zuid (Generalenbuurt) - 
Generalenbuurt.info 

http://www.generalenbuurt.info/ 

Woensel-Zuid (Rapenland) - 
Buurtvereniging Rapenland 

http://www.buurtverenigingrapenland.com/in
dex.php 

Woensel-Zuid (Oud Woensel) -  
Vereniging Oud Woensel 

http://www.oudwoensel.nl/ 

Woensel-Zuid  - Stadswandelingen 
Eindhoven 

http://www.stadswandelingeneindhoven.nl/?q
=stadswandelingen  

Woensel-Zuid (Kronehoef) - http://www.kronehoef.nl/ 
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Kronehoef 
Woensel-Zuid (Mensfort) - Leefbaar 
Mensfort 

http://www.clubs.nl/community/default.asp?c
lubid=31174 

Woensel-Zuid -  Wijk Woensel Zuid 
Eindhoven 

http://woenselzuid.hyves.nl/ 

Woensel-Zuid (Beukenlaar) - 
Vereniging Van Eigenaren 
Beukenlaar 

http://www.beukenlaar.nl/index.html  

Woensel-Zuid -  
Winkeliersvereniging Winkelhart 
Oud Woensel 

http://www.winkelhartoudwoensel.nl/ 

Woensel-Zuid (Oude Gracht West) -  
Buurtvereniging Oude Gracht West 

http://oudegrachtwest.nl/wordpress/  

Woensel-Zuid (Hudsonlaan) -  
Belangenvereniging Bewoners 
Hudsonlaan 

http://www.hudsonnieuws.nl/  

Woensel-Zuid (Cliostede) - 
Bewoners Cliostede 

http://cliostede.come2me.nl/  

 

In figuur 3.1 gaat het steeds om ‘zelfstandige websites’ in de 

stadsdelen Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid. 

3.2. Naar een typologie van buurtwebsites 

In paragraaf 2.3 is een analysekader ontwikkeld waarin de 

dimensie maatschappelijke dynamiek en sociale dynamiek zijn 

uitgewerkt. Dit analysekader wordt hier als sentisizing concept 

gebruikt om de verzamelde websites in Eindhoven (zie figuur 3.1) 

te typeren. Opvallend is dat de elementen interactiviteit en het aantal 

verbindingen centraal staan. Daarnaast gebruiken we het werk van 

Boogers en Lips (2004: p.61,60) om de typologie te beschrijven en 

in te bedden in de bestaande wetenschappelijke kennis hierover 

(zie figuur 3.2.). We onderscheiden vier typen buurtwebsites: 

Virtuele wijkkrant: dit type website beperkt zich voornamelijk tot 

het aanbieden van informatie. Mogelijkheden tot online discussie 

zijn afwezig; e-mailcontact is alleen mogelijk met de webmaster 

van de buurt- of bewonersorganisatie. In de meeste gevallen gaat 

het om buurtwebsites waar bewonersorganisaties, wijkraden en 

organisaties als opbouwwerk en politie de bewoners informeren 

over hun activiteiten. 

Virtuele wegwijzer: dit type website geeft informatie over en toegang 

tot verschillende organisaties en instellingen in de wijk. De mate 
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van interactiviteit is gering. Meestal is er alleen e-mailcontact 

mogelijk. 

Virtueel buurtcafé: dit type website biedt de mogelijkheid voor een 

online discussie. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met 

maar één (bewoners)organisatie in contact te treden. 

Virtueel wijkcentrum: doordat informatie van en 

contactmogelijkheden met verschillende wijkorganisaties 

bijeengebracht zijn, fungeert dit type website als een virtueel 

wijkcentrum voor bewoners, professionals en vrijwilligers van de 

bij de website betrokken organisaties. Er is vaak een 

discussieforum aanwezig. Uit dit type website komt de 

samenwerking in beleidsnetwerken (o.a. tussen 

bewoners(organisaties), professionals, gemeentelijke of 

welzijnsinstellingen, woningcorporaties etc naar voren. 

 

Figuur 3.2: Type buurtwebsites 

Interactiviteit � 

 

Sociale 

verbindingen 

 

 

Laag 

 

 

Hoog 

Laag Virtuele wijkkrant Virtuele Wegwijzer 

Hoog Virtueel buurtcafé Virtueel 

wijkcentrum 

 

 

Deze typologie staat in beginsel los van de vraag of een website 

succesvol is. Een website die bijvoorbeeld gezien wordt als 

virtueel buurtcafé staat immers los van de vraag of de website 

actief is en veel bezoekers trekt. Een leeg café, is nog steeds een 

café. De verzamelde buurtwebsites (zie o.a. figuur 3.1) delen we 

hieronder in volgens de typologie. Figuur 3.4 geeft hiervan een 

overzicht.  
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Figuur 3.3:  Het aantal buurtwebsites in Eindhoven per type 

Interactiviteit � 

 

Sociale verbindingen 

 

 

Laag 

 

 

Hoog 

Laag Virtuele wijkkrant 

(22) 

Virtuele Wegwijzer 

(10) 

Hoog Virtueel buurtcafé 

(14) 

Virtueel 

wijkcentrum (13) 

Negen websites vielen buiten de typologie. 

 

3.3. Illustratieve voorbeelden van buurtwebsites 

Uit paragraaf één en twee van dit hoofdstuk komt het overzicht 

van buurtwebsites naar voren. Dit geeft – in de breedte – zicht op 

het aantal websites in de stadsdelen Tongelre, Woensel-Noord en 

Woensel-Zuid. Dit onderzoek beoogt naast dit brede perspectief 

ook enkele websites meer in de diepte te onderzoeken. We 

hebben in totaal 8 websites geselecteerd; van ieder type twee. De 

webmasters van deze buurtwebsites zijn benaderd om mee te 

werken aan een diepte interview. In totaal hebben zes webmasters 

medewerking verleend. In figuur 3.4 staan de buurtwebsites die 

we hierna meer in de diepte zullen beschrijven. 
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Figuur 3.4: Zes illustraties van buurtwebsites uit de stadsdelen 

Tongelre, Woensel Noord en Woensel Zuid  

Website Stadsdeel Type 

http://www.hudsonnieuws.nl/ Woensel 

Zuid 

Virtuele 

wijkkrant 

http://www.hetrosbeyaard.nl/ Woensel 

Noord 

Virtuele 

wijkkrant 

http://www.wasven.nl/ Tongelre Virtuele 

wegwijzer 

http://dewijkwoensel.hyves.nl/ Woensel Virtueel 

buurtcafé 

http://woenselnoord.hyves.nl/ Woensel 

Noord 

Virtueel 

buurtcafé 

http://www.generalenbuurt.info/ Woensel 

Zuid 

Virtueel 

wijkcentrum 

http://www.geestenberg.nl/hom

e.aspx? 

MenuId=&PgId=Home&LngId=

1 

Tongelre Virtueel 

wijkcentrum 

 

Belangenvereniging Bewoners Hudsonlaan 

De Hudsonlaan is gelegen in het stadsdeel Woensel-Zuid. Vijftien 

jaar geleden is de belangenvereniging door enkele bewoners 

opgericht. Het gaat om vier hoogbouw flats met liften waar veel 

ouderen wonen en vier laagbouw flats zonder liften waar wat 

jongere mensen wonen. Centrale plaats van de 

belangenvereniging betreft de recreatieruimte: de oude kantine 

van woningcorporatie Woonbedrijf, de verhuurder van de flats, 

die de belangenvereniging mag gebruiken.  
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Figuur 3.5: Printscreen van buurtwebsite ‘Belangenvereniging 

Bewoners Hudsonlaan’ 

 

 

Het eerste dat opvalt aan de website is dat deze website erg rustig 

en zakelijk oogt, waarbij de bezoeker direct weet van wie hij de 

website bezoekt. Deze informatie volgt namelijk direct uit de 

hoofdpagina. Via de index aan de linkerzijde in beeld kan de 

bezoeker direct doorklikken naar een agenda, het laatste nieuws 

vanuit de belangenvereniging, een (kleine) marktplaats, foto’s en 

belangrijke informatie. Al deze zaken zijn relevant voor de 

bewoners van de Hudsonlaan, wat ook het afwegingskader vormt 

voor nieuwe informatie. De informatie is veelal afkomstig van de 

voorzitter van de belangenvereniging die de webmaster verzoekt 

het online te plaatsen. De huidige informatie is voornamelijk 

gericht op sociale samenhang, maar in het verleden heeft de 

vereniging zich ingezet om bewoners meer betrokken te laten 

worden bij de renovatieplannen van de flats. Bewoners kunnen de 
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webmaster mailen om kleine producten of zaken op ‘marktplaats’ 

te zetten. De webmaster plaatst dit op de website.  

Het is voor bezoekers niet mogelijk om via de website direct 

te communiceren. De interactiviteit van de website is dan ook 

laag, maar dat is ook logisch gezien het doel van de website: het 

informeren van bewoners. Hoewel de website wel enkele andere 

partijen noemt (de Gemeente Eindhoven het Woonbedrijf 

bijvoorbeeld), is het niet zo dat de website uitdrukkelijk de 

mogelijkheid biedt om via de website deze instanties digitaal te 

bezoeken. Het wordt dan ook al snel duidelijk dat de website 

waarschijnlijk geen contact met andere instanties in de wijk 

onderhoudt. De website is dan ook te typeren als een ‘virtuele 

wijkkrant’. 

Buurtvereniging ’t Ros Beyaard 

De buurtvereniging ’t Ros Beyaard is bedoeld voor bewoners 

van koophuizen in de Adelaerstraat, Genovevalaan, de 

Malagijsweg en de VierHeemskinderenlaan. Deze vier straten 

liggen allen in het stadsdeel Woensel-Noord. Het doel van de 

buurtvereniging is het bij elkaar brengen van de bewoners uit de 

hiervoor genoemde straten. De website helpt bij het bereiken 

hiervan. 

De website van buurtvereniging ’t Ros Beyaard maakt een 

redelijk verzorgde indruk. Actualisatie van de site vindt met enige 

regelmaat plaats. Aan de linkerzijde van de site is een menubalk te 

vinden. Door op de verschillende delen in de menubalk te klikken 

kom je terecht op verschillende subpagina’s. Deze subpagina’s 

gaan onder meer over de verschillende werkgroepen, 

nieuwsbrieven, sponsors, gevonden of verloren voorwerpen, te 

koop aangeboden artikelen en een veegactie. Al deze zaken zijn 

relevant voor de leden van de buurtvereniging. Zo is onder het 

kopje ‘veegactie’ te zien wie wanneer aan de beurt is om te vegen. 
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Daarnaast dient de sectie ‘gevonden/verloren of verkopen’ als 

een soort marktplaatsje, waar mensen tevens aan kunnen geven of 

ze dingen verloren zijn of juist gevonden hebben.  

 

Figuur 3.6: Printscreen van buurtwebsite ‘Buurtvereniging ’t 

Rosbeyaard’

  

 

Technisch gezien beschikt de website een beperkt aantal 

mogelijkheden. Naast een index is er een terugkeermogelijkheid 

en een doorklik mogelijkheid. De site heeft behalve e-mail contact 

geen andere interactieve mogelijkheden. Op de site kunnen 

mensen niet met elkaar in contact komen. 

Wat verder op valt is dat de hoeveelheid informatie op de site 

beperkt is. De omschrijving van de werkgroepen beslaat 

bijvoorbeeld slechts één zin. De meeste informatie is terug te 

vinden in de nieuwsbrieven, die met beperkte regelmaat op de site 

worden geplaatst. De website is te typeren als een ‘virtuele 

wijkkrant’. 
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Het Groendomein Wasven 

Groendomein Wasven is gelegen in het stadsdeel Tongelre en 

omvat ‘zes hectare cultuur- en natuurhistorisch groen’. Het 

betreft een maatschappelijke onderneming (een stichting 

bestaande uit vrijwilligers) die midden in dit groendomein een 

boerderij heeft aangekocht. Op deze boerderij worden vele 

activiteiten gehouden die toegankelijk zijn voor een zo breed 

mogelijk publiek, zowel op sociaal als op fysiek gebied, geleid 

door verschillende werkgroepen. 

Groendomein Wasven heeft een goed onderhouden, actuele 

website. Een bezoek aan deze website leert dat men een zo breed 

mogelijk publiek aan wil spreken, geheel in lijn met de ‘off-line’ 

doelstelling. Zo bevat de website allereerst een overzicht van de 

werkgroepen aan de linkerzijde, in een menu. Het wordt duidelijk 

dat dit niet alleen is voor het verstrekken van informatie aan 

buurtbewoners, maar ook voor mensen van buiten de wijk die op 

zoek zijn naar bijvoorbeeld een goede vergaderlocatie. Dit volgt 

ook uit de agenda die op de hoofdpagina in beeld staat: de 

genoemde activiteiten zijn vooral gericht op wijkbewoners 

(kinderen).  

Uit de website valt af te leiden dat het Groendomein Wasven 

vooral gericht is op cultuur en natuur, maar dat vooral ook 

educatie hierin een belangrijke plaats inneemt. De website 

voorziet niet alleen in informatie over de overkoepelende 

stichting en het idee achter het Groendomein Wasven, maar 

vormt vooral een portal naar informatie over (activiteiten van) de 

verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen beheren ‘hun deel’ 

van de website, wat eenvoudig te doen is vanwege het 

contentmanagementsysteem waarmee gewerkt wordt. 
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Figuur: 3.7: Printscreen van de buurtwebsite ‘Groendomein 

Wasven’ 

 

 

De website bevat verder telefoonnummers, adres, e-mailadres en 

antwoordformulieren (per werkgroep), wat maakt dat niet alleen 

de mensen achter de website, maar ook de mensen achter de 

werkgroepen goed te bereiken zijn. De werkgroepen hebben 

vervolgens weer contacten met andere instanties (niet alleen van 

binnen de wijk).  

Kortom, de website bevat informatie en is te typeren als een 

wegwijzer naar andere websites. Tegelijkertijd is het niet mogelijk 

om de website te gebruiken als ontmoetingsplek waar mensen 

direct informatie uit kunnen wisselen. Vandaar dat deze website te 

typeren is als een ‘virtuele wegwijzer’.  

De wijk Woensel Hyves 

De hyves van de wijk Woensel is opgericht op 16 mei 2008 door 

Tijke en Roberto. Wie deze Tijke en Roberto zijn is niet helemaal 
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duidelijk. Het profiel van Roberto is geheim voor niet-vrienden. 

Uit het enigszins beperkte profiel van Tijke leren we dat het een 

jongeman is die op basisschool Theresia zit of heeft gezeten.  

De standaardopmaak van hyves biedt vele interactieve 

mogelijkheden (zie figuur 3.7). Denk hierbij aan polls, berichten, 

krabbels en blogs. Op de hyves van Woensel komen alle 

interactieve mogelijkheden terug, behalve de blogs. Van tijd tot 

tijd worden er nieuwe berichten en polls op de hyves geplaatst. 

Veel van de onderwerpen gaan over sociale samenhang in de wijk. 

Concrete voorbeelden zijn: ‘heb je contact met andere ‘groepen’ 

mensen uit de buurt?’ en ‘Zou je zelf iets willen organiseren in de 

buurt? Zo nee, waarom niet?’ De hyves is gericht op een brede 

doelgroep. Het komt erop neer dat de hyves voor iedereen is die 

in Woensel woont, of er graag is. Het maakt niet uit of dit 

Woensel-Noord, Woensel-Zuid of Woensel-West is. De 

beheerders spreken ook expliciet mensen aan die ooit in Woensel 

hebben gewoond. Iedereen die lid is van de hyves kan er allerlei 

berichten, filmpjes, polls en blogs op plaatsen. Kijken we naar de 

polls en berichten, dan zien we echter dat een klein groepje hier 

actief dingen plaatst. Vooral Thomas Hekke heeft veel berichten 

geplaatst. Het aantal reacties op berichten varieert sterk. Het 

bericht: ‘Heb je contact met andere ‘groepen’ mensen uit de 

buurt?’ heeft geen reacties opgeroepen. Onder het bericht ‘Waar 

woon je nu?’ staan 55 reacties. 
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Figuur 3.8: Printscreen van de buurtwebsite ‘Woensel Hyves’ 

 

 

Voor de ‘krabbels’ geldt een ander verhaal. Sinds 16 mei 2008 zijn 

197 krabbels op deze hyves geplaatst. De krabbels zijn afkomstig 

van een grote groep mensen. De krabbels zijn weinig inhoudelijk. 

Ze worden vooral door mensen gebruikt om hun genoegen of 

liefde voor Woensel specifiek of Eindhoven algemeen uit te 

spreken. 

Het informatiegehalte op de hyves is erg laag te noemen. De 

enige informatie over Woensel zelf zijn een aantal foto’s over 

gebouwen en straten in de wijk. Daarnaast is er ook een aflevering 

van de SBS-serie ‘probleemwijken’, over de wijk Woensel, 

opgenomen op de hyvespagina.  

De mogelijkheden met de hyvespagina zijn groot. Er is geen 

verbinding met instanties in de wijk. Vandaar dat deze hyves in te 

delen is als een ‘virtueel buurtcafé’. 
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De wijk Woensel-Noord Hyves 

De hyves van Woensel-Noord is in maart 2009 opgericht door 

het stadsdeelteam van deze wijk. Dhr. Kerkwijk is de 

gebiedscoördinator van de gemeente, en verder zijn er nog een 

viertal wijkcoördinatoren, die allen ‘beheerder’ zijn van deze 

hyves. 

Hoewel veel elementen op de website niet zeer dynamisch 

zijn (sommige onderdelen, zoals enkele polls, zijn enigszins 

verouderd), zien we toch dat er wel degelijk van tijd tot tijd 

nieuwe topics worden geplaatst. Veel van de onderwerpen op de 

website gaan over ruimtelijke ordening, zoals het plaatsen van een 

fontein, of verkeersdrempels. De hyves is vooral gericht op een 

doelgroep die soms lastig te bereiken is: de jongeren. Hyves biedt 

hiertoe een toegankelijk format. 

 

Figuur 3.9:  Printscreen van de buurtwebsite ‘Woensel-Noord 

Hyves’ 
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Mensen kunnen zelf direct berichten plaatsen en op elkaar 

reageren. Toch zien we dat dit niet heel veel gebeurt en dat het 

initiatief vaak ligt bij het stadsdeelteam of bij een enkele 

enthousiasteling. 

De hyves biedt informatie over het stadsdeelteam en over 

zaken die in het stadsdeel spelen, vooral op het gebied van 

ruimtelijke ordening. Uit de website volgt niet dat er veel contact 

is met instanties in de wijk. De mogelijkheid tot interactiviteit is 

dus heel groot, maar de verbinding met andere instanties is 

relatief gering (let wel: het gaat niet om de verbindingen van het 

stadsdeelteam, maar de verbinding/betrokkenheid die is af te 

leiden uit de website). Deze hyves is dan ook een ‘virtueel 

buurtcafé’. 

Generalenbuurt 

De Generalenbuurt is gelegen in Woensel-Zuid. Samen met de 

website van Kronehoef (een andere wijk in hetzelfde stadsdeel) 

maakt Generalenbuurt.info deel uit van een pilot die in 2008 is 

begonnen. Het idee achter deze pilot was dat voor iedere buurt 

een dergelijke website zou worden opgericht en dat deze allemaal 

in dezelfde ‘computertaal’ zouden zijn geschreven. Dat zou het 

mogelijk maken om deze websites aan elkaar te linken en de 

continuïteit gemakkelijker te waarborgen. Tot nu toe is het 

initiatief niet verder uitgebreid dan de Generalenbuurt, 

Kronehoef, Winkelhart Oud Woensel (winkeliersvereniging), 

stadswandelingen en een algemene site over Woensel-Zuid.  

Hoewel de informatie op de website met geruime 

tussenpozen wordt geactualiseerd, maakt de website een goed 

onderhouden indruk. Via het linker menu kan de bezoeker direct 

doorklikken naar allerlei subpagina’s die informatie geven over 

bijvoorbeeld koopzondagen, of de buurtkrant MOON. Drie 

domeinen waarover de website communiceert zijn ruimtelijke 
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ordening, sociale samenhang en veiligheid. De informatie hierover 

is gericht op de wijk en haar bewoners. 

 

Figuur 3.10: Printscreen van de buurtwebsite ‘Generalenbuurt’ 

 

 

Er is overigens een sterke verbondenheid tussen de website en de 

zojuist genoemde buurtkrant, aangezien de redactie van beide 

verzorgd wordt door Dhr. Smets. Het gevolg is ook dat indien er 

in de buurtkrant zaken worden besproken, dit vaak digitaal wordt 

nagezocht en omgedraaid. Inmiddels is de buurtkrant niet langer 

een papieren huis aan huis blaadje, maar is er een digitale versie 

gekomen.  

Het is voor mensen mogelijk om de website als direct 

communicatiekanaal te gebruiken, doordat zij zelf berichten 

kunnen plaatsen. Dit gebeurt in de praktijk niet heel veel. Eerder 

worden reacties geplaatst bij onderwerpen/artikelen. Veel van 

deze opmerkingen zijn een reactie op het beleid van de gemeente 

in de wijk waar men het niet geheel mee eens is (iemand kan zijn 
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of haar hart luchten). Daarbij is er een soort buurtmarktplaats 

waar men zaken op aan kan bieden of juist naar benodigde 

dingen/diensten kan vragen, zoals een kinderoppas.  

 

De website biedt niet alleen informatie over het reilen en 

zeilen binnen de wijk, maar biedt ook een overzicht van alle 

organisaties die in de wijk actief zijn. Het blijkt dat er ook contact 

is (geweest) tussen de beheerder van de website en de instanties in 

de wijk. Dit is bijvoorbeeld terug te zien wanneer instanties 

vrijwilligers zoeken en hierbij eerst gaan zoeken in de wijk zelf 

waarbij op de website van de Generalenbuurt een advertentie 

wordt geplaatst.  

Doordat burgers zelf ‘content’ kunnen uploaden en kunnen 

reageren op anderen is de potentiële mate van interactiviteit 

groot. Deze website is dan ook te typeren als een ‘virtueel 

wijkcentrum’.  

Geestenberg 

Geestenberg is gelegen in stadsdeel Tongelre. Hoewel de naam 

Geestenberg gebruikt wordt voor de buurt en de website, kan 

men eerder spreken van ‘Bakske Doen’. ‘Bakske Doen’ is de 

naam van het initiatief achter de hele site. ‘Bakske doen’ is een 

initiatief van de huurdersvereniging Geestenberg in samenwerking 

met woningcorporatie Woonbedrijf en het bewonersoverleg 

Geestenberg-Oost. Met het initiatief ‘Bakske doen’ willen de 

bewoners en woningcorporatie Woonbedrijf de betrokkenheid in 

en bij de wijk vergroten. 

Geestenberg heeft een overzichtelijke en goed onderhouden 

website. De website is daarnaast ook erg actueel. Dit is ook niet 

verwonderlijk, aangezien er achter de website een redactie van vijf 

personen zit. Deze vijf personen houden zich vooral bezig met 
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het aanleveren van informatie, flyers en stukjes tekst voor op de 

website. 

 

Figuur 3.11: Printscreen van de buurtwebsite ‘Geestenberg’ 

 

 

De website bevat een breed scala aan mogelijkheden. Zo staat er, 

naast de achtergrondinformatie over de website, ook een 

activiteitenkalender, een terugblik op de activiteiten, een overzicht 

van foto’s en video’s, informatie over de woonomgeving, een 

leestafel, een serie links over uiteenlopende onderwerpen, een 

digitaal prikbord en een variëteit aan handige tips op de website. 

De website speelt met name een rol op het gebied van de sociale 

samenhang. 

Er vallen twee dingen op aan de website. Naast de links naar 

handige websites, wordt er op de website ook direct doorgelinkt 

naar activiteiten die voor mensen in de wijk toegankelijk zijn. 

Deze activiteiten zijn: de jeugdknutselhoek, computerhulp, 

spilcentrum Karregat, Peuterplaza, kinderclub Casper en fotoclub 
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’t Karregat. Het tweede dat opvalt, is het digitale prikbord. Dit 

prikbord is te vergelijken met de website van marktplaats.nl. 

Mensen kunnen spullen aanbieden op de website door middel van 

een advertentie.  

De website bevat de informatie om via e-mail te reageren. 

Daarnaast wordt op de website ook het adres gegeven van een 

woning. Deze woning, een zogenaamde wijkwoning gelegen aan 

de Elmt 19, vormt het kloppend hart van ‘Bakske Doen’. Hier 

worden allerlei activiteiten georganiseerd en kunnen de mensen 

uit de wijk vrij binnenlopen om een kijkje te nemen, en een kopje 

koffie of thee te drinken. De adressen van een aantal leden van de 

overleggroep en werkgroep staat ook op de website. 

 

De hierboven geschetste illustraties laten met name zien dat er 

grote verschillen bestaan tussen de typen websites. In het 

volgende hoofdstuk staan we stil bij de impact en betekenis van 

de website voor de wijk. 
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4. Betekenis en impact van 
buurtwebsites: een empirische 
verkenning 

4.1. De maatschappelijke dynamiek van 
buurtwebsites 

 

In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: Wat is de 

maatschappelijke betekenis en impact van buurtwebsites? Zoals in 

hoofdstuk twee reeds geïntroduceerd, worden de begrippen 

sociale dynamiek en kennisdynamiek gehanteerd bij het 

verkennen van de impact en betekenis van buurtwebsites. Voor 

de sociale dynamiek en kennisdynamiek tezamen hanteren we de 

term maatschappelijke dynamiek. Wat zijn nu algemene patronen 

zichtbaar bij buurtwebsites, kijkend aan de hand van het 

analysekader? 

Kennisdynamiek 

Wat betreft de kennisdynamiek is grofweg te zeggen dat het 

dominante patroon toch vooral ‘kennis aanbieden’ is (i.p.v. 

‘kennis delen’). Met andere woorden: de informatieve kant van de 

buurtwebsites is nog vaak dominant; bewoners kunnen er 

informatie vinden, over de wijk, over elkaar, over instanties etc. 

Bij het aanbieden van de kennis betreft het dan toch veelal 

eenrichtingsverkeer van enkele actieve bewoners die website 

beheren en vullen, richting de websitebezoekers. 

Ondanks de interactieve mogelijkheden van internet – waarin 

diverse participanten kunnen ‘meebouwen’ aan een website en 

sites in gezamenlijkheid van content kunnen voorzien – blijft de 

wereld van de buurtwebsites er vooralsnog een van het aanbieden 

van kennis: kennis voor velen, maar door weinigen geplaatst. 

Doorgaans is het een actief lid uit het lokale verenigingsleven, of 



TSPB – 17 mei 2010 
 

 

35 
 
 
 

zijn het andere voortrekkers in de real-life buurt, die ook 

voortrekker zijn in de ‘virtuele buurt’. Of zoals een van onze 

gesprekspartners meldde: “De informatie die op de site wordt 

geplaatst, is vooral afkomstig van de voorzitter.” Er wordt wel 

kennis gedeeld, maar de groep mensen die hierbij betrokken zijn 

is doorgaans niet heel groot. Hoewel de trekkers van de website 

zich doorgaans graag laten voeden vanuit de wijk is het niet zo dat 

dit altijd heel veel oplevert. “Soms wordt er een berichtje op [het 

web] gezet op verzoek van een verenigingslid.” In de praktijk valt 

dit echter vaak tegen, zo horen wij van bijna alle gesprekspartners. 

Ook al is de mogelijk tot interactiviteit er wel degelijk wordt 

er toch “[…] eerder gereageerd op onderwerpen of artikelen dan 

dat een nieuw artikel door een buurtbewoner wordt toegevoegd.”, 

zo verwoordde een van onze gesprekspartners het. Als er een 

mogelijkheid is om zaken te plaatsen, of te vragen, wordt daar 

niet heel intensief gebruik van gemaakt. “Mensen kunnen hier 

spullen op zetten of om bepaalde zaken vragen. Een soort mini 

marktplaats dus. Maar, er wordt niet ontzettend veel gebruik 

gemaakt van dat prikbord.” Ook bij websites die volgens web 2.0 

design zijn gemaakt wordt op buurtniveau niet door veel 

bewoners content geplaatst. Zo wordt bij de hyves van Woensel-

Noord de informatie op de website doorgaans geplaatst door het 

stadsdeelteam. “Hoewel hyves wel de mogelijkheid daartoe biedt, 

plaatsen mensen zelf zelden berichten”, zo meldde onze 

gesprekspartner. 

De websites zijn doorgaans ook eerder gericht op het delen 

van informatie of gegevens dan van ideeën of standpunten. Er is 

veel te vinden over waar je welke instantie kunt vinden, 

openingstijden van wijkvoorzieningen, wanneer er bijeenkomsten 

zijn etc. Ook onderhouden sommige webmasters contacten met 

grote instellingen in de wijk om ‘gezamenlijk te kunnen 

communiceren’. “Bijvoorbeeld wanneer een grote actie van het 

een of ander wordt gehouden die overlast zou kunnen 
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veroorzaken, dan wordt daar vooraf over gecommuniceerd.” 

Waar de verwachtingen in de literatuur – en wellicht ook bij 

professionals – over de opinievormende functie van websites 

(rondom bijvoorbeeld politieke fora, chats, etc.) groot waren, lijken 

bewoners de buurtwebsites niet vaak als zodanig te gebruiken. In 

ieder geval niet in eerste instantie: de websites zijn doorgaans een 

‘nuttige aanvulling’ op wat er in de real life wijk gebeurd, zo 

hebben vaak te horen gekregen. 

Sociale dynamiek 

Wat betreft de impact van buurtwebsites op de sociale netwerken, 

zie je dat vaak bestaande contacten worden ondersteund en 

versterkt. De sociale netwerken die reeds in real life bestaan 

worden verstevigd door de sites. Buurtbewoners die elkaar al 

regelmatig face-to-face treffen zien de websites als een aangename 

aanvulling van de contacten. De online activiteiten vormen een 

ondersteuning van de offline werkzaamheden. De website helpt 

bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van de stand van zaken 

in een werkgroep of te lezen wat er in een vergadering van 

bewonersvereniging is besproken (waarvan op het web dan 

bijvoorbeeld een verslag te vinden is). Ook fotoverslagen van 

activiteiten in de wijk worden erg gewaardeerd. Maar: beide 

voorbeelden zijn voorbeelden van informatiefuncties ‘achteraf’, 

en dit is, wat sociale netwerken betreft, vooral een nuttige 

aanvulling op of ondersteuning van reeds bestaande netwerken. 

“Er worden eerst offline activiteiten georganiseerd, en pas 

achteraf worden daar online foto’s of stukken van op de website 

geplaatst”, zo lichtte een van de gesprekspartners toe. En weer 

een andere bewoner meldt dat de site wordt gebruikt om de 

mensen in staat te stellen zich aan te melden voor diverse 

activiteiten in de wijk. Die activiteiten worden dan over het 

algemeen op dezelfde locatie gehouden, namelijk de 
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wijkwoning/buurtcentrum: “De woning is eigenlijk de 

hoofdmoot. De website is hier zeg maar een soort van 

ondersteuning van.” 

Maar: de websites kunnen soms wel degelijk helpen de 

sociale netwerken in de buurt te verbreden (uit te breiden). De 

websites zijn regelmatig ook een ‘extra wegwijzer’ naar activiteiten 

in de wijk (van bijvoorbeeld de bewonersorganisatie). Eén van 

onze gesprekspartners meldde hier bij dat het duidelijk gaat om 

een combinatie van de website met de wijkkrant: “Bewoners 

zoeken zaken die men in het krantje leest op de website op, en 

omgekeerd.” Hoewel de belofte die de web 2.0 sites in zich 

hebben op het gebied van samen kennis creëren (nog) niet 

helemaal wordt ingelost, “[…] helpt het wel om doelgroepen te 

bereiken die normaliter niet worden bereikt”, aldus één van onze 

gesprekspartners. Hiermee worden voornamelijk de jongeren 

bedoeld, die hyves veelvuldig gebruiken. 

4.2. Overige bevindingen 

In de gesprekken met webmasters van de geselecteerde 

buurtwebsites vielen een aantal zaken op die betrekking hebben 

op de betrokkenheid de website en op het beheer en de betekenis 

ervan. 

Betrokkenheid: vrouwen, ouderen en jongeren 

Als het gaat om de betrokkenheid bij de buurt- en wijkwebsites 

blijken vooral vrouwen en ouderen actief te zijn bij het technische 

en inhoudelijke beheer ervan. Factoren die hierbij een rol spelen 

zijn de beschikbaarheid van tijd en de mogelijkheid om vanuit 

huis een belangrijke rol in de buurtgemeenschap te vervullen. Bij 

de buurt-hyvespagina’s (in de typologie gerubriceerd onder de 

noemer ‘virtueel buurtcafé’) is er juist vooral sprake van een 

grotere betrokkenheid van jongeren. 
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Beheer: kosten en continuïteit 

Qua kosten voor het onderhoud blijken er grote verschillen te 

bestaan tussen websites; van €230 per maand  (Generalenbuurt) 

tot €28 per jaar (Hudsonstraat) of geen kosten (wijk-hyvespagina’s 

als dewijkwoensel). Die verschillen hebben niet alleen te maken 

met de kwaliteit en variëteit van de aangeboden informatie en 

functionaliteiten op de website, maar ook met de mate waarin het 

ontwerp en technisch beheer door vrijwilligers of professionals is 

verzorgd. De kosten worden in de meeste gevallen mede 

gefinancierd door de gemeente, een woningbouwcorporatie of 

een andere maatschappelijke instelling. Daarnaast dragen de 

wijkorganisaties, en soms zelfs de webmasters zelf, bij aan de 

kosten. Het belang van de webmaster is buitengewoon groot voor 

het voortbestaan van de website. Het gaat meestal om één 

persoon die zich inzet voor het beheer en onderhoud van de 

website, en vaak ook nog de inhoud ervan verzorgd. Als deze 

persoon wegvalt, houdt de website vaak op te bestaan. Wat opvalt 

is dat de continuïteit maar in enkele gevallen als een probleem 

wordt gezien. De vanzelfsprekendheid waarmee de webmaster het 

beheer van de site voor zijn of haar rekening neemt, leidt tot een 

situatie waarin deze persoon dat niet meer doet voor de andere 

betrokkenen. Het probleem staat daarmee zijn oplossing in de 

weg. 

Betekenis: de buurtwebsite is niet onmisbaar, maar wel belangrijk. 

In vrijwel alle interviews met webmasters wordt benadrukt dat de 

buurtwebsite op zichzelf kan worden gemist. Het wordt gezien als 

een nuttige aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen 

tussen de wijkorganisatie, vrijwilligers, maatschappelijke instanties 

en wijkbewoners, maar niet meer dan dat. Het belang van 

wijkwebsites neemt wel toe, maar dit wordt in de meeste gevallen 

niet toegejuicht. Als de kosten voor het drukken van een 
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wijkkrant te hoog zijn geworden of als het teveel moeite kost 

mensen te vinden voor de verspreiding ervan, is een virtuele 

wijkkrant een goed alternatief. De wijkwebsite is dan een 

goedkope next-best oplossing voor bestaande 

communicatievormen. Van een positieve keuze voor de nieuwe 

mogelijkheden die internet biedt, is hier dus geen sprake. 

Ondersteuning door gemeente? 

Bij webmasters blijkt er nauwelijks sprake van een urgente 

behoefte aan ondersteuning door de gemeente. Gevraagd naar de 

mogelijke rol van de gemeente bij de ondersteuning van websites, 

zien zij wel een aantal terreinen waarop de gemeente een bijdrage 

kan leveren. Aan een vaste technische structuur waarbinnen 

iedere buurt zijn eigen website kan bouwen, blijkt geen behoefte 

te bestaan. Het idee dat de buurtwebsite voor, door en met 

wijkbewoners ontwikkeld moet worden, wordt erg belangrijk 

gevonden. Toch is er wel behoefte aan afspraken over technische 

standaarden, die het mogelijk maken om gemakkelijker gegevens 

over activiteiten en andere informatie uit te wisselen tussen 

wijkwebsites onderling en tussen wijkwebsites en de gemeente. 

Als de gemeentelijke websites gebruik zouden maken van 

dezelfde systeemtaal als de Digitale Stad Eindhoven (DSE), zou 

het eenvoudiger zijn om gemeentelijke informatie in de eigen 

informatievoorziening op te nemen. Verder is er een grote 

behoefte aan kennisuitwisseling, zodat de kennis die is 

opgebouwd door webmasters gemakkelijker kan worden gedeeld 

en doorgegeven aan minder ervaren website-beheerders. Men ziet 

daarbij een rol voor de gemeente weggelegd. Tot slot is er 

behoefte aan technische ondersteuning, in de vorm van een 

helpdesk. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Conclusies 

De inventarisatie van buurt- en wijkwebsites in Tongelre, 

Woensel-Noord en Woensel-Zuid laat een rijk geschakeerd beeld 

zien van een grote online activiteit in deze wijken. Er werden 68 

verschillende websites gevonden, die vooral verschillen in de mate 

van interactiviteit en in het aantal verbindingen (links en 

verwijzingen) met andere buurt- en gemeentegerelateerde 

websites. Aan de hand van dit onderscheid is een indeling 

gemaakt in vier verschillende typen websites: de virtuele 

buurtkrant, het virtuele wijkcentrum, de virtuele wegwijzer en het 

virtuele buurtcafé. Het eerste type, dat zich concentreert op het 

aanbieden van informatie over de wijk en activiteiten die er 

plaatsvinden, is het meest omvangrijk. 

 

Voor een beter beeld van de betekenis en impact van de 

wijkwebsites zijn gesprekken gevoerd met webmasters. Daarbij 

zijn van ieder type website één of meerdere webmasters 

geïnterviewd. Buurtwebsites blijken veel kennisdynamiek te 

genereren, maar betrekkelijk weinig maatschappelijke dynamiek.  

Er wordt vooral informatie gezonden, en nauwelijks informatie 

gedeeld. Ook worden er via buurtwebsites weinig personen met 

elkaar in contact gebracht. 

 

Zoals in het eerste hoofdstuk al is besproken, zijn er twee 

rivaliserende opvattingen over de maatschappelijke betekenis van 

internet die ook bij de discussie over buurtwebsites van zich doen 

spreken. De eerste opvatting is samen te vatten als de 

mobilisatiegedachte: mensen die eerst nog niet actief waren 

worden dankzij een buurtwebsite wel actief; mensen die eerst nog 
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geen contact met elkaar hadden, maken dankzij een buurtwebsite 

wel contact. Hier tegenover staat een minder optimistische 

normalisatiegedachte, volgens welke de bestaande patronen van 

maatschappelijke participatie zich zullen weerspiegelen op het 

internet. Het onderzoek naar de impact en betekenis van 

Eindhovense buurtwebsites bevestigt de laatste these. De 

personen die de website beheren en van informatie voorzien zijn 

dezelfden die zich ook maatschappelijk duidelijk in de wijk 

manifesteren; de organisaties die de website mee ondersteunen 

zijn dezelfde organisaties als die in de wijk actief zijn. Voor zover 

er nieuwe virtuele organisaties ontstaan, zijn dat verbanden tussen 

bestaande organisaties. De online wereld van de wijkwebsites is 

dus in sterke mate een reproductie van de offline wereld in 

buurten en wijken. Dat wijkwebsites belangrijk, maar niet 

onmisbaar worden gevonden, onderstreept dat nog eens. 

5.2. Aanbevelingen 

Wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor de gemeente in 

het omgaan met of ondersteunen van buurtwebsites? 

Aan de hand van de in hoofdstuk 2 besproken literatuur, 

gesprekken met webmasters, en de bevindingen van een 

expertmeeting met communicatiemewerkers, participatie-

ambtenaren en externe deskundigen, komen we tot de volgende 

aanbevelingen over de rol van de gemeente ten aanzien de buurt- 

en wijkwebsites. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het 

karakter van wijkwebsites en de daarbij passende rol van de 

gemeente, alsmede op de wijze waarop deze websites 

ondersteund kunnen worden. 

Het bottum-up karakter van wijkwebsites 

Wijkwebsites hebben een sterk bottum-up karakter, ze zijn een of 

meerdere wijkbewoners zelf opgezet. Soms met enige 
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ondersteuning van de gemeente of maatschappelijke instelling, 

maar meestal niet. Het past sterk bij het ‘do it yourself’ – karakter 

van internet, waarbij iedereen informatie of technische applicaties 

kan ontwikkelen en delen met anderen. Het internet is hierdoor in 

de kern decentraal en anarchistisch, wat op gespannen voet staat 

met een sterke sturende rol van de overheid. Dat bottum-up-

karakter wordt nog eens versterkt door het feit dat de 

wijkorganisaties die zich met buurtwebsites online manifesteren, 

in de meeste gevallen zelforganisaties zijn die van onder op tot 

stand zijn gekomen. Een vast format voor buurtwebsites of een 

overkoepelende technische infrastructuur verhoudt zich daarom 

slecht met het karakter van het internet en van de 

buurtorganisaties die er actief zijn. 

Het delen van informatie 

Omdat wijkwebsites zoals gezegd een sterk bottum-up karakter 

hebben, willen ze dat informatie op hun eigen manier in hun 

eigen formats wordt aangeboden. Dat geldt ook voor 

gemeentelijke informatie die al op een gemeentelijke website 

beschikbaar is. Om het buurtwebsites gemakkelijker te maken om 

gemeentelijke informatie – en ook: elkaars informatie – over te 

nemen, zouden betere afspraken moeten worden gemaakt over de 

gehanteerde systeemtaal. De open-source systeemtaal van Digitale 

Stad Einhoven (Drupal) zou in dit opzicht perspectieven bieden.  

Het delen van kennis 

Er bestaat bij wijkwebsites een sterke behoefte aan mogelijkheden 

om kennis met elkaar te delen. De gemeente kan daarin voorzien 

door periodiek een bijeenkomst voor webmasters van 

wijkwebsites te beleggen, waar zij inhoudelijke en technische 

zaken met elkaar kunnen bespreken. Daarnaast bestaat er 

behoefte aan specialistische technische ondersteuning, 



TSPB – 17 mei 2010 
 

 

43 
 
 
 

bijvoorbeeld voor gevallen waarin er problemen zijn met soft- of 

hardware. Om recht te doen aan het genoemde bottum up - 

karakter van de buurtwebsites, zou deze ondersteuning niet 

moeten worden geboden door de gemeente zelf, maar door een 

instantie die op enige afstand hiervan staat, zoals het 

Vrijwilligerspunt. 
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