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Activiteitenplan – een voorbeeld 
Om je een idee te geven van een activiteitenplan, hebben we een voorbeeld gemaakt om je 
op weg te helpen. Natuurlijk mag je ook een eigen indeling gebruiken, als we maar antwoord 
krijgen op onderstaande punten:  

• Beschrijf kort de activiteit 
• Waar in de stad wil je iets organiseren? 
• Voor welke doelgroep(en) organiseer je en hoeveel mensen verwacht je?  
• In welke periode wil je iets organiseren? 
• Geef aan met wie je gaat samenwerken en hoe  
• Hoe worden mensen op hoogte gebracht? 
• Hoeveel geld heb je nodig voor je activiteit en waar is dat voor bestemd? 
• Leg kort uit bij welke programmalijn jouw activiteit het beste aansluit: 

o Vlaardingen Viert! 
o Samen werken aan een betere stad 
o Heden, verleden en toekomst 

 
Een schone stad  
 
Ons idee / activiteit:  
Als je thuis een verjaardag viert en vrienden op bezoek krijgt, zorg je ervoor dat het huis 
opgeruimd en netjes is. In 2023 vieren we door heel Vlaardingen de 750e verjaardag van de 
stad. Met een grote voorjaarschoonmaak willen we ervoor zorgen dat alle straten, pleinen 
en buurten klaar zijn voor het feest. Iedere maand zijn er al op 3 plekken in Vlaardingen 
Buurtbezems actief, laten we zorgen dat iedere wijk een Buurtbezem-team krijgt: Samen 
werken aan een betere stad.  
 
Met de wijkteams en de Buurtbezems die al actief zijn, gaan we het enthousiasme 
overbrengen op bewoners in de wijken. Van zaterdag 11 maart 2023 (NLDoet) tot zaterdag 
18 maart 2023 (Landelijke Opschoondag) willen we in alle wijken opschoondagen houden. 
Samen met buurtbewoners, scholen, scouting en iedereen die samen met buren de handen 
uit de mouwen wil steken. 
 
Iedereen kan een schoonmaakactie organiseren, bij een aanmelding krijgen ze een 
buurtbezem-pakket om aan de slag te gaan. Hierin zitten grijpers, hesjes, vuilniszakken en 
iets lekkers voor bij de koffie. In samenwerking met een buurtvereniging of wijkcentrum 
organiseren we in elke wijk een centraal punt. Hier kan iedereen terecht voor een praatje en 
staat er voor iedere harde werker een kopje thee of koffie klaar. 
 
 



 

Wie gaan elkaar ontmoeten?  
Iedereen kan mee doen aan deze activiteit, ongeacht leeftijd of opleiding. 
Om te zorgen dat mensen hiervan op de hoogte zijn, willen we gebruik 
maken van organisaties in de stad zoals scholen en wijkcentra, maar 
natuurlijk ook via sociale media, mond tot mond reclame.  
 
Na de actieweek wordt er tot eind september 1x per week een Buurtbezem 
georganiseerd, maar iedere keer in een andere wijk. De vaste kern gaat op 
bezoek in een andere wijk en met een groep vrijwilligers uit die wijk gaan 
we op pad door de straten om vuil te prikken, zichtbaar voor overige bewoners. Tijdens het 
opruimen is er voldoende tijd om elkaar te leren kennen. We hopen dat we hiermee 
buurtbewoners enthousiast krijgen en er meer buurtbezems zijn die de wijk schoon houden. 
 
Met wie werken we samen? 
In eerste instantie de samenwerking tussen de 3 al bestaande Buurtbezems. We zijn in 
gesprek met de wijkcentra om te kijken of we die als uitvalsbasis kunnen gebruiken voor de 
actiedagen. Ook met de gemeente willen we in gesprek om de schoonmaakacties te 
promoten. 
 
De materialen voor deze schoonmaakactie willen we regelen via de gemeente(werf). De 
afspraken zijn nog niet gemaakt, maar we hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat komen. 
 
Begroting:  
Voor deze activiteit vragen we een bedrag van € 4.000. Met het budget willen we 
buurtbezem-pakketten samenstellen en op de centrale locaties partytenten en biertafels 
neerzetten. 
 
We hebben een begroting en dekkingsplan bijgevoegd. 
 
 

Dit plan is een voorbeeld. Veel succes met het schrijven van je plan! 


