
Op basis van het wensbeeld op straatniveau 
kunnen de consequenties op wijkniveau 
inzichtelijk gemaakt worden. Het is aan de 
gemeente om hier in een goede, integrale 
afweging te maken.

Wat kan het Straatberaad voor u bieden?
• inzicht en (be)grip krijgen op de 

problematiek en ieders belangen
• ambitie bepalen en activeren
• sociale verbondenheid

Het Straatberaad is een methode om met 
elkaar in gesprek te gaan over complexe 
maatschappelijke vraagstukken. 
Niet alleen bewoners onderling, maar 
ook bewoners met lokale ondernemers, 
pandeigenaren en de gemeente. 

De collectieve kennis en geheugen van de 
bewoners, ondernemers en eigenaren worden 
gecombineerd met de vakkennis van de 
overheid. Hierdoor ontstaat er een hybride 
werkwijze waarin de burgerkracht ‘bottom up’ 
wordt gecombineerd met het overzicht uit de 
‘top-down’ benadering.

Het Straatberaad schetst een nieuw beeld van 
een duurzame leefomgeving aan de hand 
van diverse pijlers en ambitie scenario’s. 

Om slim te kunnen combineren moeten alle 
belangen in kaart worden gebracht.
Per straat worden de belangen van alle 
partijen verzameld in het belangenoverzicht 
en onderverdeeld in eigen belang, gedeeld 
belang en algemeen belang. 

Slim combineren van belangen is leuker dan 
keuzes maken. Slim combineren kan niet 
alleen in ruimte en tijd, maar ook in de tijd. 

STRAATBERAAD
Slim combineren van belangen in plaats van keuzes maken!

info@straatberaad.nl



burgerkracht & ervaring....combineren met....overzicht en vakkennis

heeft ruim 15 jaar ervaring als zelfstandig 
landschapsarchitect en onafhankelijk 
adviseur ruimtelijke kwaliteit. Ze houdt 
van het uiteenrafelen van complexe 
maatschappelijke opgaven tot 
begrijpelijke ontwerpvoorstellen. 
Haar bevlogenheid zit in de uitdaging 
om ogenschijnlijke tegenstellingen tussen 
cultuurhistorie en vernieuwing, tussen 
behoud en ontwikkeling, samen te 
brengen tot een sociaal en duurzaam 
resultaat. Ze werkt graag integraal door 
combinaties en verbanden aan te 
gaan met verschillende disciplines. Deze 
collectieve kennis en kunde prikkelt haar 
creativiteit.  
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