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RAMON SCHLEIJPEN 
is mede initiatiefnemer van Lokale Lente en stuwende kracht achter deze 
publicatie. Een bijzonder onderneming: ruim twee jaar praktijkkennis van  
maar liefst 24 initiatieven, elf medefinanciers en een team van professionals  
bij elkaar gebracht om in drie maanden tijd een kans te grijpen en dit boek te 
maken. Zo’n cocreatie lukt alleen met heel veel passie, doorzettingskracht  
en solidariteit van iedereen. Samen maak je een groter verhaal.

LOES LEATEMIA 
is mede initiatiefnemer van Lokale Lente en ondernemende verbinder pur 
sang. Haar droom over het maken van een publicatie over wijkondernemer-
schap heeft zij samen met Ramon en een heel team kunnen realiseren. Het 
maken van dit boek werkte als katalysator om helder te krijgen waar wijkonder-
nemers in de stad nu staan. www.schleijpen-leatemia.nl

MARGA VERHEIJE, TEKST EN REDACTIE 
haalt voor Lokale Lente praktijkkennis op binnen en buiten het netwerk en 
deelt die via de website, in artikelen en tijdens bijeenkomsten. Ze is actief in de 
Indische Buurt o.a. via de pilot Maatschappelijk Aanbesteden. Ze is tuinder bij 
De Nieuwe Akker waar ze met een grote groep vrijwilligers voor 220 mensen 
groente teelt. Ze houdt van de afwisseling van 'praten en achter de computer 
zitten' en 'met de voeten in de modder'.

ERIK OLDE HANHOF, ERIKENIK 
ontwerpt identiteiten, corporate communicatie en campagnes voor maatschap-
pelijke organisaties. Hij was lid van kunstenaarscollectief 14K in de Transvaal-
buurt en gaf er letterlijk vorm aan de wijkaanpak. Sindsdien werkt hij intensief 
samen met de mensen van Lokale Lente - voor wie hij ook de collectiefnaam 
en huisstijl bedacht en nu dit boek heeft vormgegeven. www.erikenik.nl

HET PROJECTTEAM 
VOOR DIT BOEK
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MARIEKE MITTELMEIJER 
Vaak kwam ik de wijkondernemingen al tegen. In de Indische Buurt als eind- 
redacteur van de Samen Indische Buurtkrant en in de Transvaalbuurt als 
communicatieadviseur voor de wijkaanpak Transvaalbuurt steeds beter.  
Mooi om nu eens de bredere context van deze ondernemingen te beschrijven 
in drie expertartikelen. www.mittelmeijer.com

EMILIE VAN STEEN
is bedrijfsjournalist en redacteur Ik help organisaties effectief communiceren 
met heldere teksten vanuit het motto: eerst luisteren dan zenden. Wie goed 
luistert naar de bewoners en wijkondernemers, ontdekt dat Amsterdam over 
veel menselijke innovatiekracht beschikt om de stad beter te maken. Ik hoop 
dat hun verhalen verbinden en anderen motiveren mee te bouwen aan een 
duurzame civil society. Ik ben in ieder geval geïnspireerd. www.lapidair.nl

LARA GEEURICKX 
helpt mensen en organisaties hun verhaal te schrijven. Ze is gefascineerd  
door wat er ontstaat als mensen een gemeenschappelijke taal vinden: energie, 
ontmoeting, samenwerking. Voor ‘Pioniers in de stad’ schreef ze het verhaal 
van een aantal wijkondernemers en van Lokale Lente. www.tekstmetzorg.nl

SOUHAÏLLA EL HARBOUJ & HELMA MARLET 
zorgden voor foto- en tekstbeheer. 

TRANCITY EN VALIZ 
zijn samenwerkende uitgeverijen met een gemeenschappelijke opvatting over 
de functie van publicaties. Kritische reflectie, interdisciplinaire inspiratie en 
verband leggen tussen culturele disciplines en economische en sociaal-maat-
schappelijke kwesties. 

Publicaties over de stad, stedelijke ontwikkeling en het publieke domein zijn 
de kern van de samenwerking Trancity-Valiz. Naast ruimtelijke vraagstukken in 
architectuur en stedenbouw ook de sociale, culturele en economische dynamiek.
In wijken en buurten is het initiatief van bewoners en gebruikers minstens zo 
belangrijk als het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties.

PIONIERS IN DE STAD


