
De stadswerkplaats

het  transitie lokaal 

Een project opgezet voor- en door burgers met als doel het

stimuleren van de veerkracht in de samenleving middels

duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord, het

vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van

burgers binnen deze gemeenschap, het versterken van de

samenhang teneinde een omschakeling, de transitie, te

bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond

leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare

middelen.
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Onderbouwing en visie Parksjtad in Transitie

Beschrijving van de organisatie:

Transition Town Parksjtad (TTP) is een stichting voor en door burgers. Lokale mensen die zich 

inzetten voor de lokale buurtbewoners in hun buurt. TTP  heeft momenteel zo’n 35 vaste 

vrijwilligers.

Wij zijn een stichting met uitvalsbasis Heerlen en ons werkgebied beslaat de hele Parkstad 

regio. TTP bestaat uit een drietal werkgroepen en is onderdeel van de internationale 

organisatie http://www.transitionnetwork.org/about . De werkgroep Repair Cafe is 

aangesloten bij de organisatie  http://repaircafe.org/ en is een Nederlands initiatief met 

internationale status. Er zijn al zo’n 995 Repair Cafe’s wereldwijd waarvan de meeste in Noord

West Europa en Nederland. 

TTP zet zich bij voorkeur in, i.s.m. de lokale overheid en bedrijfsleven om voor- en door de lokale 
bewoners een duurzame streek (de lokale samenleving) te creëren, dit in de meest brede zin van 
het woord. Wij bieden geen grote oplossingen maar een transitie, een denk omslag,  waardoor 
uiteindelijk onze aanpak wel die grote oplossing wordt want hij ligt aan de basis en wordt breed 
gedragen.

De werkzaamheden van TTP en haar werkgroepen zorgen er voor dat:
 enerzijds mensen milieubewust worden door praktische handreikingen in de vorm 

van diverse workshops op gebied van duurzaamheid, mensen laten ervaren wat hun 
rol in deze maatschappij is en praktische oplossingen bieden op het gebied van 
duurzaam leven. Het toepasbaar maken van afvalbeheersing, repareren, recycling, 
alternatieve energie, bouwen en wonen etc.

 Anderzijds ter bevordering van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale 

samenhang van mensen in hun omgeving. Alleen al het feit dat we vaak niet weten 

wie onze buren zijn bewijst die noodzaak. Veel mensen zijn vaak onvrijwillig naar de 

zijlijn gemanoeuvreerd en het is vaak heel moeilijk om van de zijlijn weer richting de 

middenstip te komen. D.m.v. buurtgerichte projecten en workshops (ook op scholen) 

proberen wij het tij te keren: samenhang, participatie, sociale cohesie en 

zelfredzaamheid. Projecten als de pluktuin in Kerkrade, de Dobbelsteynstraat in 

Meezenbroek en de maandelijkse Repair Café bijeenkomsten zijn hier voorbeelden 

van. 

Al deze punten zijn bevorderlijk voor de lokale samenleving en uiteindelijk ook voor het 

milieu en de lokale economie. Mensen vanuit de zijlijn weer richting middenstip krijgen is 

mensen betrekken bij-, laten deelnemen aan- en motiveren tot dat wat stimuleert tot meer 

en dat alles in een duurzaam jasje. Dit noemen wij de transitie oftewel de overgang van de 

oude denk cultuur naar een nieuwe. Niet de afhankelijke opstelling maar de regie in eigen 

hand nemen. Dat zou een begin kunnen zijn van participatie wat mogelijk leidt in de richting 

van bijv. vrijwilligerswerk en uiteindelijk naar misschien betaald werk. Dat zou vervolgens de 

lokale economie weer steunen naast het zeer belangrijke gegeven dat er weer één persoon 

bij is die zich weer betrokken voelt bij- en wil participeren in deze samenleving.
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Statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel om met het oog op de mondiale klimaat-, energie-,economische 

en voedselproblematiek het stimuleren van de veerkracht in de samenleving middels 

duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord, het vergroten van de 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers binnen deze gemeenschap, het versterken 

van de samenhang teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, 

sociaal, veilig en gezond leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen.

Planning:

Om onze plannen goed uit de verf te laten komen is er behoefte aan een vaste ruimte, het 

transitielokaal, van waaruit onze plannen zich kunnen ontwikkelen en die wij kunnen inzetten 

als hulpmiddel bij o.a. onze workshops. 

Wat bieden wij:

Door middel van projecten voor- en door burgers proberen we de leefbaarheid ( veerkracht) 

te bevorderen, het milieu in een positieve manier te stimuleren en mensen bewust te maken 

van hun eigen rol hierin daarnaast de zelfredzaamheid- en de sociale interactie te vergroten. 

Door te proberen het ik-geluid naar een wij-geluid om te zetten bewerkstelligen we meer 

sociale cohesie wat mensen weer met elkaar in contact brengt. TTP zet zich bij voorkeur in, in 

samenwerking met lokale overheden en bedrijfsleven, om voor- en door de lokale bewoners 

een duurzame streek, de lokale samenleving, voor elkaar te krijgen en dit in de meest brede 

zin van het woord. De lokale economie is daarbij erg belangrijk en onderdeel van ons streven.

Een goed lopende lokale economie zorgt voor meer dan alleen lokale welvaart. Het betrekt 

mensen weer bij de samenleving.

Een nadere kennismaking met onze werkgroepen.

Repair Café:

De afvalberg groeit, grondstoffen worden schaarser. Wat kapot is wordt (‘als normaal’) 
weggegooid. De afvalberg groeit en eigenlijk verdient het nog de kans gerepareerd te 
worden. De wegwerpcultuur past niet meer in deze wereld, dat is geen luxe uitspraak maar 
bittere noodzaak willen wij de problemen van 21e eeuw het hoofd kunnen bieden. De 
grondstof schaarste is groot. De wereldbevolking stijgt. Met deze kenneis werd in Amsterdam 
in maart 2010 de Stichting Repair Café gestart. Heerlen volgde als tweede enkele maanden 
later. Vrijwilligers repareren meubels, koffieapparaten e.d. maar ook computer, broeken en ga
zo maar door. Tijdens de reparatie proberen we de ‘klant’ te betrekken bij het repareren en 
hopen zijn interesse te wekken voor het repareren, tegenwoordig een verloren ambacht. Ook 
wordt de discussie van het afvalprobleem aangezwengeld en proberen wij een bewustzijn te 
creëren. Daarnaast proberen we mensen te betrekken bij reparaties o.a. door elkaar te laten 
helpen. 
Repair Cafe’s zijn het laatste stukje in de productieketen en het signaal voor betere 
repareerbaarheid of 100% recycling van producten. Belangrijk zijn ook producten van lange 
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levensduur wat ook bijdraagt aan een vermindering van de afvalberg. Wat je kunt repareren 
en van goede kwaliteit is gooi je niet zo snel weg en als je het dan uiteindelijk toch weggooit 
wordt het 100% gerecycled.

Faciliteiten: 
Voor opslag, vergader, ontmoetingsruimte en workshops (tot max. 10 a 12 pers) 
hebben wij de beschikking nodig over 60 m2 ruimte.  Daarnaast heeft Repair Café  
behoefte aan een ruimte voor de ontvangst tot max. 70 bezoekers (gedoseerd) per 
bijeenkomst waar een tiental tafels met bijhorende stoelen en een werkbank kunnen 
staan. Dit kan een ruimte op afroep zijn!

Doelstellingen Repair Café:

 Minder afhankelijk maken van fossiele grondstoffen.
 Duurzaamheid/milieu bevorderend door vermindering afvalberg.
 Bevorderen van het inzicht in de rol die mensen hebben in het 

consumentisme.
 Armoede bestrijding.
 Zelfredzaamheid bevorderend.
 Sociale cohesie bevorderend (onderling contact)
 Participatie bevorderend.

Activiteiten: 
Met Repair Café bijeenkomsten proberen wij een besef te creëren dat weggooien een
allerlaatste optie is en dat reparatie een betere eerste keuze zou moeten zijn. 
Daarnaast laten wij zien dat repareren helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Een 
aantal zaken kun je gewoon zelf. Daarvoor willen wij graag workshops organiseren 
met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. Denk hierbij aan:

 Natuurlijke onze alom bekende Repair bijeenkomsten.
 Basiscursus elektra. Met als basisthema: wat kan ik zelf en waar moet ik 

zeker niet zelf aan beginnen. 
 Basiscursus houtbewerken.
 Werken met een naaimachine. 
 Handmatig verstelwerk.
 Verven (techniek, keuze van materialen). 
 Workshops haken, pimp je kleding (met oude kleding) etc.

De Permacultuur groep:  

Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur, 
gericht op een lange termijn overleving van beide. Met permacultuur ontwerp je een 
functioneel systeem om de mens heen met de sterkte en veerkracht van een ecosysteem.

Permacultuur is een vertaling van het Australische woord ‘permaculture’.  Permaculture is 
een samengesteld begrip van Permanent Agriculture en Permanent Culture. Het is in de jaren 
‘70 ontwikkeld aan de universiteit van Tasmanië, Australië door Bill Mollison en David 
Holmgren. De bedenkers hebben permacultuur ontwikkeld om oplossingen te vinden voor 
een groot aantal problemen die een monocultuur landbouw met zich meebrengt.
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Faciliteiten: 
een stuk grond, bij voorkeur aangrenzend aan- of dichtbij een multifunctionele 
ruimte (40m2) met mogelijkheid tot gebruik van een keuken. Ruimte en keuken 
kunnen op afroep! Ruimte (op afroep) voor ons Kletscafé.

Doelstellingen:
 

 Minder afhankelijk maken van fossiele grondstoffen.
 cursussen/workshops moestuin en gezonde voeding.
 Lokale veerkracht/lokale economie
 Gezondheidsinzichtelijk. Gezond voedsel dichtbij. Weet wat je eet.
 Korte lijnen tussen productie en consumptie. Dit ook inzichtelijk maken.
 Milieu oogpunt.
 Sociale cohesie (buurt/onderling contact).
 Voorbeeld kweek mogelijkheden ook voor op balkon of mini tuin

Activiteiten
Er zijn een aantal concrete plannen die wij willen ontwikkelen. Voor de werkgroep 
permacultuur willen we inzetten op: 

 Voeding (wat is gezond, wat niet en waarom).
 Moestuinieren theorie en praktijk  
 Tuinieren op een balkon en hangende tuinen. 
 Kruiden en hun heilzame werking.
 lokale moestuin opzetten voor- en door de buurtbewoners.

Algemeen zijn er plannen om een KLETS cafe op te zetten (zonder alcohol natuurlijk) 
waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, discussiëren over milieu en duurzaamheid 
maar waar het ontmoeten op de voorgrond staat. 

Een overzicht van andere mogelijke activiteiten:
 Duurzaam leven.
 Budgetteren.
 Moestuinieren in de buurttuin op basis van permacultuur. Voorbeelden voor 

op balkon of mini tuin.

 De doorgeefboeken bibliotheek.

 Keuken ➞ koken van eigen oogst, rocketstove.
 De weggeefhoek en/of ruilhoek.
 Cursussen: koken, jam maken, permacultuur.
 Samen koken/eten, ontmoetingsactiviteiten.
 Meditatie
 Yoga
 Lezingen.

Het totaal, voor alle werkgroepen, aan benodigde ruimte:
Het totaal benodigd oppervlak aan vaste ruimte voor al onze werkgroepen schatten wij in op zo’n 150
tot 200 m2 waarbij opgemerkt dat de voorkeur uitgaat naar geschakelde kleinere ruimtes waarbij er 
minimaal één ruimte van zo’n 75 m2 bij moet zijn voor workshops en kleinere groepsactiviteiten.
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Onze positie:

Een volledige ontplooiing van de organisatie zal plaatsvinden in een vaste ruimte midden in een  
lokale buurt. Onze financiële draagkracht is laag, dat is een bewuste keuze want daardoor is onze 
toegankelijkheid groot. Daarnaast leveren wij ook iets terug aan de gemeenschap (zie onze 
doelstellingen). Onze inkomsten zijn beperkt tot vrije gaven (bij de activiteiten) en mogelijke 
sponsorgelden. Onze voorkeur gaat altijd uit naar handelen met gesloten beurs.

Wat is er nodig:
Naast de nu ongeveer dertig vrijwilligers is vergroten van het vrijwilligers leger wenselijk en zijn we 
hier met de nodige PR altijd mee bezig

Een vaste locatie. Gelegen in buurtkernen en/of nabij stadcentra is noodzakelijk. Hierbij is een vaste 
eigen ruimte een must. Daarnaast op afroep beschikbare grotere ruimtes/zalen. 
In de volgende opties zien wij zeker potentie:

o Leegstaande scholen (klaslokalen).

o Leegstaande kerkgebouwen.

o Ruimte binnen een BMV

o Ruimte binnen buurtcentra.

o Leegstaande panden (voormalige woonhuizen/kantoorruimtes).

o Leegstaande fabrieksruimtes.
Hierbij is het wenselijk om bij grotere panden met meerdere huurders (met gelijk maatschappelijk 
karakter) een dergelijk pand te betrekken om lasten te kunnen verlichten.
Parkstad in Transitie heeft voldoende capaciteit in huis om eventueel als beheerder op te treden.

Mogelijke inkomsten door:
 Activiteiten (op basis van vrije gave)
 Verhuur ruimtes.
 Verkoop van zelfmaak producten b.v. jam, zaden, houten speelgoed.
 Subsidie (bij voorkeur op basis van faciliterende steun)
 Giften door sponsoren (op basis van 100% onderschrijving van onze maatschappelijke en 

statutaire doelstellingen).

Laatst bijgewerkt: 3 maart 2016
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