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Tijdens de commissievergadering Meespraak & Communicatie heb ik Hoplr geïntroduceerd. Alvorens
met de commissie in gesprek te gaan om te onderzoeken of Hoplr meerwaarde kan bieden, is
afgesproken om dit schriftelijk in te dienen.
Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor de buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners
en hun engagement binnen de buurt. Hoplr wordt onder meer gebruikt voor het delen en lenen van
spullen, het organiseren van buurtactiviteiten, het melden van problemen of inbraken, het
terugvinden van verloren gelopen huisdieren, zoekertjes, om buren beter te leren kennen, lokale
thema’s te bespreken en zo veel meer...
Een sociaal netwerk zoals Hoplr zijn er meer. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld Nextdoor,
Locali etc. Een van de overeenkomsten tussen deze (besloten) buurtnetwerken is dat zij per app
worden aangeboden. Op basis van postcodes worden buurtgroepen samengesteld.
Via een smartphone kan een app worden gedownload en vervolgens kan iemand zich aanmelden
voor een buurtgroep.
Een verschil tussen Hoplr en anders apps is dat er vooraf een buurt/wijk wordt geselecteerd op basis
van postcode gebied. De grenzen van de wijk worden in kaart gebracht en op basis hiervan wordt
een introductie brief gecomponeerd. Deze brief bevat een uitleg over wat Hoplr is en een buurtcode
zodat mensen zich kunnen aanmelden bij het betreffende buurtnetwerk. Deze brieven worden door
buurtbewoners bezorgt.
Een buurt/wijk bestaat uit circa 1500 huishoudens. Deze ontvangen allemaal een uitnodiging met
daarin de buurtcode om zich aan te melden. Hoplr lanceert het buurtnetwerk van A tot Z. Hoplr
garandeert een bereik van 15% tot 25% van alle huishoudens tijdens de eerste weken na opstart.
Buurten groeien organisch door via mond tot mond reclame.
Ontvang nuttige meldingen van je stad of gemeente. Lokale besturen hebben geen inkijk, maar
kunnen de buurt wel bereiken met meldingen die van belang zijn voor de buurt. (bv. wegenwerken,
overlast, veiligheid, enz…)
Breng zelf ideeën aan of stem op andere voorstellen
Volg participatietrajecten op de voet
Co-creëer samen met je buren en bestuur
Als volksvertegenwoordiger biedt Hoplr bij uitstek de mogelijkheid om je te informeren hoe er in de
wijk/buurt gedacht wordt over bepaalde zaken. Tevens kan expliciet worden onderzocht hoe
inwoners tegenover bepaalde plannen of voorstellen staan. Dit komt de draagkracht ten goede van
besluiten.
Voorwaarden:
https://www.hoplr.com/Terms
Privacybeleid HOPLR:
https://www.hoplr.com/Privacy

Tot zover deze korte introductie. Via www.hoplr.com is verdere oriëntatie mogelijk.
Ik hoop dat bovenstaande informatie voldoende aanleiding biedt om een gratis en vrijblijvende
infosessie aan te vragen. De infosessie duurt een uur, waarin het volledige platform gedemonstreerd
zal worden. Belangrijk om o.a. dieper in te gaan op functionaliteiten en privacy.
Vraag aan de commissie:
Misschien dat het een aardig idee is om een groep samen te stellen met een aantal inwoners en
commissieleden die samen gaan onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn van Hoplr.
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