BEWONERS OVERLEG ORGANISATIE
Bewoners Overleg Organisaties spelen een belangrijke rol bij bewonerbetrokkenheid en de
afstemming tussen een wijk/dorp en de gemeente. Van oudsher zijn het inspraakorganen.
Tegenwoordig hebben ze veel meer en verschillende taken. Ze verbinden bewoners onderling, versterken de leefbaarheid en het saamhorigheidsgevoel. Daardoor zijn ze nog steeds
van onschatbare waarde. Deze kenniskaart legt uit wat een ‘BOO’ is en wat je ermee kunt.

WAT ZIJN BOO’S EN WAT KUN JE ERMEE?

i

Bewoners overleg organisatie (BOO)
Een Bewoners Overleg Organisatie (BOO) is
simpelweg een groep inwoners die zich
vrijwillig inzet voor de belangen van de
gemeenschap. Vaak met als doel om de
leefbaarheid te vergroten in hun eigen
buurt of wijk.

Organisatievormen
- Dorpsraad of dorpsplatform
- Wijkraad of -vereniging
- Coöperatie voor wijk of dorp
- Lokale belangen organisatie

4 functies waarbij een BOO handig kan zijn

1.

REPRESENTATIEVE FUNCTIE
Van oorsprong vertegenwoordigen BOOs de bewoners van de kern en hun belangen
naar de gemeente. Wil je dit organiseren via jouw groep? Stel jezelf dan de volgende
vragen:
Namens wie spreekt de BOO?
Is er voldoende draagvlak voor de BOO in
de kern?
Zijn er andere BOO’s (betrokken)?

Gemeente

BOO

Meer weten over het organiseren van jouw
inwonersgroep? Wij kunnen je helpen!
Kijk voor meer informatie op www.leefbaarheidsalliantie.nl

(bewoners)initiatief

2.

ADVISERENDE FUNCTIE
BOOs zijn over het algemeen heel goed op
de hoogte van wat er speelt in een kern.
Ze kunnen vanuit die ervaring, expertise en
betrokkenheid advies geven aan:
Gemeente
Bewoners of bewonersinitiatieven
Andere BOO’s

3.

4.

ACTIVERENDE FUNCTIE
Goed voorbeeld doet volgen. Dit geldt ook voor BOOs. Door zelf activiteiten te organiseren worden andere bewoners geïnspireerd om ook aan de slag te gaan: een
bankje op het plein met burendag tot een zorgcoöperatie. De BOO kan praktische
ondersteuning bieden, subsidie aanvragen omdat deze kan handelen als rechtspersoon en de contacten binnen het eigen netwerk benutten.
Inspiratie

Subsidie advies

Ondersteuning

PR

VERBINDENDE FUNCTIE
BOOs zijn vaak de spil in het lokale netwerk. Ze kennen
iedereen en weten de weg. Maar kennen die anderen
elkaar ook? Als verbinder stelt de BOO het koppelen
van alle initiatieven, verenigingen en organisaties in de
kern centraal. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om het
gemeenschapsgevoel te versterken en mooie dingen
tot stand te brengen.
Gebouw voor ontmoeting is onmisbaar:
het dorpshuis, wijkcentrum, MFA, etc.

Meer weten over het organiseren van jouw
inwonersgroep? Wij kunnen je helpen!
Kijk voor meer informatie op www.leefbaarheidsalliantie.nl

Netwerk

