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Gouda: De Liefste straat
En dan prijkt opeens aan de gevel van de

Burgervlietkade–Gravin Jacobastraat in

Gouda het straatnaambord ‘Liefste straat

van Gouda 2022’. Op 26 november vond de

jaarlijkse verkiezing Liefste straat plaats,

georganiseerd door Gouda bruist. Lief &

Leedstraten konden zich nomineren of

genomineerd worden. Het extra

straatnaambord werd uitgereikt aan de 

Rotterdam: Burenblik
‘Gezellig en inspirerend.’ Ernesta Venetiaan eet haar soep

en kletst ondertussen met andere tafelgenoten over het

Lief & Leedpotje in relatie tot de inflatie. In het laatste

kwartaal van 2022 zijn in Rotterdam zo’n twintig Lief &

Leedcafés georganiseerd. Avonden om te inspireren, uit

te wisselen en elkaar te bevragen. Lief & Leedstraten

konden ook tijdelijk, als extraatje, het zogenaamde

Burenblik aanvragen. Een grote koektrommel met

muntthee, een pakje koffie en koekjes met het

Opzoomerlogo. Producten uit Rotterdam. 

Het Burenblik is een stimulans voor gangmakers in Lief &

Leedstraten om buren, die ze nog niet kennen, uit te

nodigen ‘op de koffie’. Bij het blik zitten ook vraagkaartjes

om het ijs te breken en een gesprek te starten. De eerste

100 Burenblikken vlogen de deur uit. 

winnende straat door wethouder Anna van Popering en als prijs kregen alle bewoners een ijsje.

De bewoners van de Burgervlietkade-Gravin Jacobastraat ondersteunen het Lief en Leedpotje

door het organiseren van ontmoetingen, er is een straat-WhatsAppgroep en vier keer per jaar

komt een nieuwsbrief uit. Dik verdiend dus.



Nieuw Weerdinge: Meer naoberschap
‘Vroeger stapte je zo bij iedereen binnen in het

dorp en kon je altijd aanschuiven.’ Ina Schuiling

is een kind van het dorp en kan het weten. ’We

kunnen de tijd niet meer terugdraaien, maar wat

meer naoberschap zou wel mooi zijn. Niet dat we

elkaar bespieden of controleren, het is meer dat

we wat extra naar elkaar omzien. Toen ik van Lief

& Leed hoorde, werd ik daar heel vrolijk van en

dat is nog steeds zo. Vooral ook omdat mensen zo

positief reageren.’ Inmiddels zijn er 20

enthousiaste straatambassadeurs in 13 Lief &

Leedstraten in Nieuw Weerdinge en dat is

ongeveer een kwart van het dorp. 

Rijswijk: Twee jaar Lief & Leedstraten
Tafels gedekt met speciale Lief & Leedplacemats,

heerlijke gerechten en een muziekje voor de

omlijsting. Veel  Lief & Leedgangmakers hadden

gehoor gegeven aan de uitnodiging voor dit

feestelijke Lief & Leeddiner ter ere van twee jaar

Lief & Leedstraten in Rijswijk. Er werd niet alleen

gegeten, maar volop uitgewisseld en gepraat. De

woningcorporaties en de gemeente schoven ook

aan en waren benieuwd naar alle verhalen over

en voorbeelden van de Lief & Leedpraktijk van de

gangmakers. Op naar de volgende twee jaar! 

Landelijk: Steeds meer

gemeenten en straten doen mee
Het landelijk netwerk Lief & Leedstraten

wordt almaar groter. Kleine, middelgrote en

grote gemeenten sluiten zich aan. Velsen,

Buren, Culemborg, Nieuwegein, Hulst, ’s-

Hertogenbosch en Delft mochten we in 2022

verwelkomen. Ook hier gaan bewoners

geënthousiasmeerd worden om in hun straat

aan de slag te gaan met Lief & Leed. Het

netwerk telt nu 43 Lief & Leedgemeenten. 



Landelijk: Ontwikkeling Landelijk

netwerk Lief & Leed
Zo’n 25 gemeenten hebben deze zomer

deelgenomen aan een onderzoek naar de

waardering van de verschillende faciliteiten van

het landelijk netwerk en of er misschien

aanbevelingen voor verbetering zijn. Ook is

gesproken over de bereidheid van gemeenten te

willen investeren in het onderhoud van dit

netwerk. Een aantal gemeenten zal snel met

elkaar aan de slag gaan om enkele

ontwikkelpunten uit te werken, zoals het

ontwerpen van een gemene deler om de sociale

effecten van Lief & Leed te meten en het

onderzoeken van de behoefte aan regiodagen en

buddygemeenten. Jullie worden op de hoogte

gehouden.

Maastricht: Een lichtje in donkere

dagen
Gangmakers uit Lief & Leedstraten in Maastricht

zetten zich enorm in om een klein lichtje te zijn

in deze donkere dagen. Zo worden kaartje met

een liefdevolle tekst en waxinelichtjes

rondgebracht. ‘In sommige straten versieren

gangmakers hun straat met dennengroen en

kerstballen. Ouderen komen spontaan met

dozen kerstversiering naar buiten, kinderen

tuigen kerstbomen op en hun ouders zorgen

voor warme chocolademelk en versgebakken

cake. Er ontstaan mooie contacten. Maastricht

wenst iedereen liefdevolle en warme feestdagen

en hoopt dat we allemaal een klein lichtje

kunnen zijn in deze donkere dagen.’

Rotterdam: Stralen van vreugde
Het Lief & Leedpotje ook voor vrolijke gebeurtenissen?

Ja, natuurlijk. In de Schietbaanlaan werd Ilda, die juist

had gehoord dat ze een nieuwe staatsburger van

Nederland was geworden, verrast met bloemen en lieve

woorden van de buren. ‘Het is fijn je zo gelukkig te zien,

je straalt van vreugde,’ schreven de buren. De foto’s die

gemaakt werden, spraken boekdelen.



Amsterdam centrum: Lol
De bewoners van de Kattenburg hadden er

veel lol om. Ze grepen Halloween aan om

wat extra aandacht aan de buren te geven

en het Lief & Leedpotje weer onder de

aandacht te brengen. Er zijn inmiddels

zeventien Lief & Leedstraten in Amsterdam

Centrum en de voorbereidingen voor een

groot Amsterdams gangmakersfeest op 16

maart 2023 zijn in volle gang.

Landelijk: Alledaagse attendheid
Onlangs werd tijdens het Congrestival Sociale Basis in Utrecht het Lexicon Nabijheid en Sociaal

werk gepresenteerd. Dit Lexicon is ontwikkeld in een samenwerking tussen Movisie en de

Werkplaatsen Sociaal Domein. Het Lexicon is geschreven door verschillende experts en gaat in

op diverse nabijheidstermen. Van ‘eenzaamheid’ en ‘preventie’ tot ‘sociaal schaduwwerk’ en

‘alledaagse attentheid’. De term alledaagse attentheid lijkt een definitie van wat bewoners in Lief

& Leedstraten beogen en geeft de eenvoud van het concept mooi weer. De Lief & Leedstraten

worden ook gememoreerd in het Lexicon en daar kunnen we met elkaar trots op zijn.

Hier vind je het Lexicon!

Molenlanden: Bordjes buurtattentie
In de gemeente Molenlanden hangen al in meer

dan 100 straten bordjes Buurtattentie. Mensen

kunnen, als knipoog naar het initiatief

Buurtpreventie, zelf een straatbordje aanvragen

en ophangen om meer bewustwording te creëren

over het belang van omzien naar elkaar. Jan

Simons van de L & N Smit’s stichting: ‘De

gangmakers van Lief & Leedstraten,

straatambassadeurs worden ze in Molenlanden

genoemd, stimuleren het ophangen van de

bordjes, maar andersom zorgen de bordjes er ook

voor dat meer mensen zich voor hun straat of

buurt inzetten.’ 

Namens het landelijk netwerk Lief &
Leedstraten wensen we je fijne

feestdagen toe!

linkedin.com/company/landelijk-netwerk-lief-leedstraten www.liefenleedstraat.nl

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-09/lexicon-nabijheid-en-sociaal-werk.pdf
https://hetccv.nl/onderwerpen/buurtpreventie/

