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1 Investeringsagenda Buikslotermeer 
 

 

Maatregel 1 : Deze maatregelen zijn voor Buikslotermeer uitgesplitst onder de prioriteiten 2 t/m 7 

Resultaat : Snellere en effectievere integrale aanpak van problematiek wijken en bewoners 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

Maatregel 2 

:  

Gezamenlijke communicatie aan bewoners, ondernemers en organisaties in/van de wijk over alle relevante zaken die spelen.  

Resultaat : Goed geïnformeerde bewoners, ondernemers en gebruikers van de wijk. 

Regievoering : Stadsdeel 

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

ondernemers, algemeen 

bestuur (AB), 

woningcorporaties, 

vrijwilligersorganisaties 

• Stadsdeel levert middelen voor de bestaande buurtkranten. 

• Stadsdeel onderzoekt in samenwerking met de woningcorporaties en de 

vrijwilligersorganisaties die nu zorg dragen voor de buurtkranten, 

slimmere en handigere samenwerkingsmogelijkheden.  

• Alle partners leveren onderwerpen en teksten voor de kranten of voor de 

andere communicatieuitingen. 

• Het stadsdeel (w.o. gebiedsmakelaar) houdt spreekuur op wisselende 

locaties in de wijk: o.a. in de buurtkamer Kleine Wereld, het Breedhuis 

en Huis van de Wijk.  

• Het stadsdeel organiseert over actuele thema’s bewonersavonden. 

• Algemeen bestuur voert gesprekken met bewoners en ondernemers op 

locatie.  

• 4 maal per jaar een buurtkrant, 

•  2x per jaar artikelen in de Echo,  

• Spreekuur 1x per week 

• Jaarlijks AB-gesprekken 

• Bewonersnetwerken worden aan elkaar 

verbonden en versterkt 

Financiën De buurtkranten worden door vrijwilligers gemaakt met subsidie vanuit het 

stadsdeel en woningcorporaties. De rest onder voorbehoud van 

financiering. Kosten € 10.000 
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2 Stedelijke ontwikkeling, woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid 

2.1 Betere inrichting woonomgeving 

Maatregel 1 : Voortzetting integrale aanpak herinrichting Breedveld 

Resultaat : Een heringericht en opgeknapt Breedveld met voldoende spel- en beweegmogelijkheden en met een groene uitstraling 

Regievoering : Stadsdeel  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Krajicek Foundation, 

basisscholen (Het 

Wespennest en de 

Buikslotermeerschool), RVE 

GGD, Nuon, 

vrijwilligersorganisaties, 

bewonersgroepen (VVE’s, 

Samen Krachtig Plan van 

Gool, bewonersvereniging), 

NME, woningcorporaties 

Ymere en Eigen Haard 

• Het stadsdeel draagt zorg voor revitaliseren van het Breedveld 

(verwijdering asfalt, herinrichting groen). 

• Stadsdeel informeert bewoners/bezoekers tijdig over geplande 

werkzaamheden. 

• Het stadsdeel zet sportmakelaar in bij de voorbereidings- en 

inrichtingsfase van de spel- en beweegvelden.  

• Krajicek Foundation voert aanleg spel- en beweegveld(en) uit 

• De basisscholen dragen middels schoolplein 14 zorg voor inrichting 

beweegdeel kinderen 12- 

• De NME en basisscholen dragen zorg voor juiste invulling van het 

groene en avontuurlijke speelgedeelte.  

• Nuon levert materiaal. 

• Bewoners en bewonersgroepen leveren ideeën en suggesties bij de 

planfase. 

• Bewoners leveren vrijwillige inzet bij de uitvoeringsfase (beheer) en bij 

de communicatie over het project. 

• Woningcorporaties denken mee in voorbereiding en uitvoeringsfase.  

 

• Het Breedveld is het centrale plein in het Breed 

en heeft een groene en sportieve uitstraling 

• Meer kinderen bewegen. 

• Meer ouderen bewegen. 

• Meer participatie van buurtbewoners 

• Meer buurtbewoners voelen zich eigenaar van 

de openbare ruimte en participeren. 

• Er is een programmering van sport- en 

spelactiviteiten voor kinderen op het 

Breedveld. 

• Kinderen zijn zich bewuster van hun (groene) 

omgeving. 

Financiën • Deels wordt budget stadsdeelbegroting 2015 (reservegelden) gebruikt.  

• Krajicek Foundation: € 200.000 

• Nuon nog niet bekend 

• RVE GGD: € 50.000 

• Agenda Groen  
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Maatregel 2 : Versterking partnerschap met woningcorporaties door organisatie van een gezamenlijke feestelijke oplevering Het Breed 

(Plan van Gool) na grootschalige renovatie  

Resultaat : De grootschalige woningrenovatie in Het Breed (Plan van Gool ) is afgerond. Dit wordt gevierd.  

Regievoering : Betrokken woningcorporaties, stadsdeel  

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

woningcorporaties, actieve 

bewonersgroepen, RVE 

Wonen.  

• De woningcorporaties werken gezamenlijk een oplevermoment met 

feestelijkheden uit. 

• Het stadsdeel haakt aan bij de feestelijke oplevering. 

• Actieve bewonersgroepen worden betrokken bij de feestactiviteiten.  

• Bewoners zijn geïnformeerd over de 

afronding van de grootschalige 

woningrenovatie en delen mee in de 

vreugde hierover. 

• Partnerschap met woningcorporaties is 

versterkt. 

Financiën Betrokken woningcorporaties stellen budget ter beschikking, o.v. financiering.   
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2.2 Betere bereikbaarheid 

 

Maatregel 1 : Verbeteren bereikbaarheid en infrastructuur noord-zuid en oost-west verbindingen inclusief sociale veiligheid bezoekers 

Resultaat : Veilige en bereikbare woon-, werk, school en leefomgeving voor bewoners, ondernemers en bezoekers.  

Regievoering : Stadsdeel, RVE P, RVE V&OR, RVE PMB 

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, RVE P, 

RVE V&OR, RVE PMB, 

bureau Stadsregie, 

Fietsersbond, scholen, 

handhaving. 

• Gemeente legt infrastructuur aan (o.a. fietsverbindingen) met de stad en de 

omliggende wijken.  

• Gemeente informeert bewoners tijdig over geplande werkzaamheden.  

 

• Veilige en bereikbare woon- , werk- en 

leefomgeving voor bewoners, ondernemers 

en bezoekers 

 

Financiën • Kosten: schatting € 50.000, RVE V&OR, stadsdeel (rompbegroting), o.v. 

financiering. 
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2.3 Duurzamere en groenere leefomgeving 

 

Maatregel 1 : Klimaatverbetering en biodiversiteit versterken, rainproof Breedveld en Kampina 

Resultaat : Betere en duurzame opvang van regenwater door verbeteringen in de inrichting van publieke en openbare ruimtes en gebouwen. 

Klimaatbeheersing door meer gebruik van groen en water. 

Regievoering : Waternet 

 

 

Maatregel 2 : Verbetering van groen in de buurt door zelfbeheer stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven (waaronder 

postzegelparkjes en moestuinen) en wegnemen belemmerende regels (bijvoorbeeld Florence Nightingaleplantsoen).  

Resultaat : Prettige leefomgeving waar bewoners zelf een actieve bijdrage aan leveren. 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

 

 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Waternet , scholen (Het 

Wespennest, 

Buikslotermeerschool en 

Montessorischool Boven ‘t 

IJ), Rainproof.  

• Stadsdeel maakt inventarisatie van locaties op maaiveld die in aanmerking 

komen voor vergroening. 

• Gezamenlijk wordt kennis over slimme combinaties opgebouwd.  

• Stadsdeel zet in op het groen herinrichten van verharde stukken openbare 

ruimte. 

• Stadsdeel maakt afspraken over duurzame herinrichting openbare ruimte. 

• Meer locaties waar vergroening mogelijk is, 

zijn zichtbaar gemaakt.  

• Nieuwe mogelijkheden zijn en worden 

toegepast.  

• Er zijn meer groene mogelijkheden in het 

maaiveld. 

• Schoolpleinen Kampina en Breedveld zijn 

rainproof. 

Financiën O.v. financiering  



November 2015 Gemeente Amsterdam 
Stadsdeel Noord 

Bijlage 5 Wijkplan Buikslotermeer 2016
  
   

 

   Pagina 7 van 32 

 

 

 

Maatregel 3 : Vergroenen en verbeteren sportveldjes en schoolpleinen  

Resultaat : Kwalitatief betere en duurzamere speelvelden en schoolpleinen waar kinderen prettig kunnen spelen. 

Regievoering : Stadsdeel 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, RVE 

R&D, Combiwel, 

Stadgenoot, Eigen Haard en 

Ymere 

• Stadsdeel stelt openbare ruimte beschikbaar. 

• Stadsdeel stelt budget voor materiaal beschikbaar. 

• Bewoners krijgen ondersteuning door Combiwel en NME 

• Woningcorporaties stellen hun eigendomsgrond beschikbaar 

• Het stadsdeel zet in op versoepeling van regels  

• Op meer plekken zelfbeheer door bewoners 

van openbaar groen, o.a. Florence 

Nightingaleplantsoen. 

• Bewoners zijn beter in staat om zelfbeheer 

uit te voeren. 

• Versoepelde regelgeving 

Financiën • Materiaal/adviesondersteuning voor Florence Nightingaleplantsoen is al 

gefinancierd met budget Agenda Groen reserve 2015. 

• Onder voorbehoud van financiering Agenda Groen (€ 40.000/€ 50.000 voor 

heel Noord). 
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Maatregel 4 : Milieueducatie en bewustwording leefomgeving stimuleren.  

Resultaat : Welbewuste en goed geïnformeerde kinderen en ouders  

Regievoering : Stadsdeel, NME, scholen 

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, RVE 

Ruimte en Duurzaamheid, 

bewoners, scholen 

(Montessorischool Boven ‘t 

IJ, Het Wespennest en 

Buikslotermeerschool) 

scholen, sportverenigingen, 

RVE GGD. 

• Stadsdeel faciliteert bewoners met materiaal en kennis. 

• NME levert advies en ondersteuning. 

• Stadsdeel zorgt in samenwerking met partners voor uitvoering aanpak 

herinrichting Breedveld (zie maatregel 1). 

• Stadsdeel voltooit in samenwerking met initiatiefneemster het 

groene/avontuurlijke schoolplein Kampina (Montessorischool Boven ‘t IJ).  

• Oplevering van een heringericht Breedveld 

en schoolplein Kampina, waar kinderen en 

overige buurtbewoners volop kunnen 

bewegen en in aanraking komen met 

natuurlijk groen. 

• Meer kinderen en hun ouders zijn zich 

bewust van hun (groene) leefomgeving.  

 

Financiën • Initiatiefneemster Kampina heeft subsidie van fondsen verkregen en onderzoekt nieuwe subsidiemogelijkheden. 

• Agenda Groen, o.v. financiering.  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, NME, 

scholen, Combiwel, 

vrijwilligers buurtkamer 

Kleine Wereld, stichting 

Samen Krachtig Plan van 

Gool, (actieve) bewoners. 

• NME verzorgt milieulessen op de scholen in Buikslotermeer. 

• De buurtmeester betrekt de scholen en vrijwilligersorganisaties bij de 

schoonmaakdagen. 

• Vrijwilligersorganisaties organiseren (met ondersteuning van Combiwel en 

NME) milieuactiviteiten in het Breedhuis en buurtkamer Kleine Wereld en 

bij de avontuurlijke speeltuin van het Montessorischool Boven ‘t IJ.  

• Milieubewuste kinderen (en indirect de 

ouders) die rekening houden met hun 

omgeving.  

• Milieubewuste volwassen buurtbewoners 

die bewust omgaan met hun omgeving en 

dat doorgeven aan hun kinderen. 

• De uitvoering van minimaal 2 

schoonmaakdagen op wijkniveau.  

Financiën RVE R&D € 20.000 (algemeen duurzaamheid en groen), o.v. financiering 
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3 Leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte  

3.1 Schonere en helere buurten 

 

Maatregel 1 : Aanpak achterstallig onderhoud openbare ruimte en duurzaam veilig herinrichten tot onderhoudsniveau B 

Resultaat : Kwalitatief duurzame en veilige openbare ruimte, waar het goed toeven is. 

Regievoering : Stadsdeel/ RVE V&OR 

 

 

Maatregel 2 : Opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk beheerplan Buikslotermeer 

Resultaat : Een schone, hele en veilige wijk 

Regievoering : Stadsdeel  

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, RVE 

PMB, RVE V&OR (afd. 

Stadsprogrammering), RVE 

I,  

• Stadsdeel pakt boomwortels en boomrondjes aan. 

• Stadsdeel pakt speeltuintjes en straatwerk aan  

• Stadsdeel plaatst fietsnietjes.  

• Gezamenlijk worden schouwen en inventarisaties gehouden.  

 

• Bestrating is op niveau en boomrondjes 

gerepareerd. 

• Speeltuintjes en slechte plekken in de wijk 

zijn op niveau gebracht. 

• Voldoende fietsnietjes in de wijk.  

Financiën Het Breed (Plan van Gool) € 100.000 en Nieuwendam Noord-West (Kleine Wereld) € 50.000, o.v. financiering.  
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Maatregel 3 : Aanpak (zwerf)afval en uitvoeren project Afvalaanval  

Resultaat : Een schone en leefbare wijk 

Regievoering : stadsdeel 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Stadgenoot, Ymere, Eigen 

Haard, scholen, 

ondernemers 

• Stadsdeel stelt gezamenlijk beheerplan op 

• Gezamenlijk worden acties uitgevoerd. 

• Gezamenlijk worden schoonmaakacties voorbereid en uitgevoerd 

• Het stadsdeel haalt extra vuil op 

• Gezamenlijk worden extra prikacties uitgevoerd (zie aanpak zwerfvuil) 

• Gezamenlijk worden kleine meldingen voor de openbare ruimte aangepakt.  

 

• Schone, hele en veilige wooncomplexen. 

• Bewoners voelen zich prettiger in hun 

wooncomplex. 

• Bewoners voelen zich (mede) 

verantwoordelijk voor de staat van hun 

wooncomplex. 

• De wijk wordt leefbaarder en bewoners 

ervaren dit.  

• Minimaal 2 schoonmaakacties worden met 

elkaar georganiseerd en uitgevoerd. 

Financiën  O.v. financiering  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stadgenoot, De 

Key, Ymere, Eigen Haard, 

bewoners, de 

buurtambassadeurs, 

scholen, Pantar, 

ondernemers, Combiwel, St. 

Dock 

• Gezamenlijke aanpak zwerfvuil  

• Stadsdeel, woningcorporaties , vrijwilligersorganisaties en scholen leveren inzet 

bij gezamenlijke schoonmaakacties met bewoners. .  

• Stadsdeel zet extra inzet van Pantar in voor prikken van zwerfvuil.  

• Stadsdeel en woningcorporaties (De Key, Eigen Haard) zetten 

buurtambassadeurs in. 

• De buurtambassadeurs en de buurtmeester geven voorlichting op scholen. 

• De buurtmeester begeleidt buurtambassadeurs.  

• Stadsdeel verzorgt contact en begeleiding van adoptanten prullenbakken. 

 

• Een schone en leefbare wijk 

• 2x per jaar een schoonmaakactie 

• Bewoners zijn meer betrokken bij het 

schoonhouden van hun wijk. 

• Bewoners ervaren dat hun wijk 

leefbaarder wordt. 

• 1x per week extra inzet Pantar  

Financiën Extra budget wethouder Choho “Afvalaanval”: zogenaamde Nedvangmiddelen.  
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3.2 Veiligere buurten 

 

Maatregel 1 : Actieplan Veiligheid 2015-2018 

Resultaat : De veiligheid en leefbaarheid is toegenomen (zowel objectief als subjectief) en bewoners zijn tevreden over hun buurt. 

Regievoering : Stadsdeel, politie, OM, subdriehoek, OOV 

 

 

Maatregel 2 : Uitvoeren Regionaal Veiligheidsplan en daaraan gelieerde stedelijke aanpakken o.a. (aanpak radicalisering, aanpak Top 600/1000, 

Treiteraanpak) 

Resultaat : Een veiligere regio Amsterdam-Amstelland 

Regievoering : Stadsdeel, politie, OM, OOV,  

 

 

 

 

 

 

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, 

brandweer, OM, 

subdriehoek, OOV, 

bewoners, ondernemers, 

woningcorporaties, SAOA, 

scholen 

• Politie voert Donkere Dagen Offensief uit 

• Woningcorporaties voeren anti-inbraakactiviteiten uit . 

• Gezamenlijk worden inbraakpreventieactiviteiten en veiligheidsactiviteiten 

uitgevoerd ter voorkoming van brand  

• Stadsdeel zet in op continuering cameratoezicht in Plan van Gool 

• Stadsdeel zet in op continuering inzet van scholenteam in Rode Kruisbuurt 

(Waterlantcollege)  

 

• De veiligheid en leefbaarheid in de wijk is 

toegenomen (zowel objectief als 

subjectief).  

• Bewoners leven veiliger in hun woning en 

wijk en voelen dit ook. 

• Bewoners bewegen zich meer vrij in hun 

wijk.  

• Bewoners zijn meer tevreden over hun 

buurt. 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting)/RVE OOV 
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Maatregel 3 : Invoering buurtveiligheidsteam in Plan van Gool  

Resultaat : De veiligheid en leefbaarheid is toegenomen (zowel objectief als subjectief) en bewoners zijn tevreden over hun buurt 

Regievoering : Stadsdeel, Politie 

 

 

Maatregel 4 : Continuering (kleine Wereld) en uitbreiding teams buurtambassadeurs (het Breed/Rode Kruisbuurt/Loenermark) 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, OM, 

OOV, bewoners, Rochdale, 

Stadgenoot, Ymere, Eigen 

Haard, ISA 

• Stadsdeel zet projectleider Radicalisering in voor de organisatie van 

voorlichtingsbijeenkomsten en preventieve activiteiten met betrekking tot 

radicalisering. 

• Stadsdeel faciliteert vrijwilligers(zelf)organisaties om preventieve 

activiteiten uit te voeren.  

• Stadsdeel voert samen met woningcorporaties ‘uitvoering treiteraanpak’ 

uit.  

• Bewoners voelen zich veiliger in hun wijk. 

• De buurt is veiliger (zowel objectief als 

subjectief). 

• Bewoners zijn tevreden over hun buurt.  

• Meer samenhang in de wijk, minder angst 

voor elkaar . 

• Minder polarisatie in de wijk.  

Financiën Stadsdeel (rompbegroting)/ RVE OOV 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, 

brandweer, ISA, bewoners, 

Stadgenoot, Rochdale, 

Eigen Haard, Ymere 

• Stadsdeel levert projectleider buurtveiligheidsteam 

• Politie levert extra inzet 

• Stadgenoot, Eigen haard, De Key en Ymere doen anti-inbraakaanpassingen in 

de woningen. 

• Bewoners werken mee aan acties ,zoals ter voorkoming van woninginbraken 

• Extra inzet toezicht en handhaving 0,3 Fte 

• Brandweer voert met partners 1x per jaar een schouw uit op het gebied van 

brandveiligheid 

• Door het integrale buurtveiligheidsteam 

wordt bijgedragen aan een toename van 

veiligheid zowel objectief als subjectief).  

• Bewoners zijn tevreden over hun buurt. 

• Bewoners bewegen zich meer vrij in hun 

wijk.  

Financiën € 100.000, o.v. financiering 
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Resultaat : Bewoners (buurtambassadeurs) spreken buren aan op gedrag en ondersteunen hen ook bij een hulp vraag. Bewoners zijn meer 

tevreden over hun woonomgeving 

Regievoering : Stadsdeel, Stichting Wijkaanpak Amsterdam, Eigen Haard, Stadgenoot, De Key, Ymere, bewoners 

 

 

Maatregel 5 : Aanpak Jeugdoverlast 

Resultaat : De overlast is afgenomen. Bewoners zijn tevreden over hun buurt 

Regievoering : Stadsdeel, politie 

 

 

WERKKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Stichting Wijkaanpak 

Amsterdam, Eigen Haard, 

Stadgenoot, Ymere, de Key, 

bewoners, politie 

(wijkagent), stichting 

Wijkaanpak, 

vrijwilligersorganisaties 

• Buurtmeester begeleidt de buurtambassadeurs 

• Stichting Wijkaanpak zorgt voor ondersteuning en training van de 

buurtambassadeurs 

• Huismeesters van de corporaties werken nauw samen met de 

buurtambassadeurs 

• Stadsdeel zet samen met de woningcorporaties in op continuering van 

uitbreiding van het werkgebied naar De Wieden 

• Stadsdeel zet samen met de woningcorporaties in op uitbreiding van een 

team in Plan van Gool/Loenermark/Rode Kruisbuurt 

• Twee teams zijn actief in de wijk 

Buikslotermeer. 

• Het huidige team geeft presentatie tijdens 

AB-avond. 

• Bewoners (buurtambassadeurs) spreken 

buren aan op gedrag en ondersteunen hen 

ook bij een hulp vraag.  

• Bewoners zijn meer tevreden over hun 

woonomgeving. 

• Een veiligere, nettere en daardoor 

leefbaardere wijk. 

Financiën Deels al dekking door financiering van De Key en Eigen Haard voor het huidige team in de Kleine Wereld, o.v. financiering 
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Maatregel 6 : Extra inzet wijkbeheerder sociale aanpak door Stadgenoot (en andere woningcorporaties) / Wijkbeheerder richt zijn 

werkzaamheden op sociaalgebied 

Resultaat : Leefbare complexen, bewoners zijn tevreden huurders.  

Regievoering : Stadgenoot, Stadsdeel 

 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, ISA, 

OOV, BVT, bewoners, 

Stichting Dock, 

Streetcornerwork, SAOA, 

scholen, Sciandri, Eigen 

Haard, Ymere, Eigen Haard, 

Stadgenoot 

• Stadsdeel zet projectleider Jeugd en Veiligheid in, die acties en 

samenwerking tussen partijen in de wijk coördineert. 

• Politie, ISA en SAOA houden toezicht en spreken (overlastgevende) 

jongeren aan. 

• Stichting Dock, Streetcornerwork en Sciandri stimuleren jongeren om deel 

te nemen aan activiteiten en geven signalen door.  

 

 

• Gerichte aanpak door samenwerking van 

de professionals werkt goed 

• Handhaving en toezicht heeft de situatie 

onder controle 

• Jongeren doen mee aan activiteiten in de 

wijk 

• De overlast is afgenomen.  

• Bewoners zijn tevreden over hun buurt 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting Veiligheid), buurtveiligheidsteam, o.v. financiering. 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stadgenoot en 

andere woningcorporaties 

zoals Ymere en Eigen Haard 

• Stadgenoot zet wijkbeheerders in om de sociale cohesie te verbeteren en 

als eerste aanspreekpunt voor bewoners. 

• Stadsdeel, Ymere en Eigen Haard zetten in op leefbaarheid en sociale 

cohesie door de inzet van medewerkers die indirect zorg dragen voor 

verbetering van de leefbaarheid in wooncomplexen en de wijk.  

• Leefbare complexen. 

• Bewoners wonen prettiger in hun 

wooncomplex en wijk. 

• Bewoners hebben een makkelijke 

toegankelijk aanspreekpunt waardoor 

zaken snel geregeld kunnen worden.  

 

Financiering • Financiering en inzet door woningbouwcorporaties . 
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Maatregel 7 : Complexgerichte aanpak in Het Breed (Plan van Gool)  

Resultaat : Door de complexgerichte aanpak in Het Breed (Plan van Gool) is de veiligheid en leefbaarheid verbeterd. .  

Regievoering : Ymere en Stadsdeel 

 

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Ymere, Eigen 

Haard, politie, 

bewonersgroepen, Basis op 

Orde  

• Stadsdeel, Ymere en Eigen Haard werken gezamenlijk een plan uit voor een 

complexgerichte aanpak in het Breed en maken werkafspraken hierover. 

• Ymere zet projectleider wijkaanpak om de aanpak te coördineren.  

• Stadsdeel zet aanpak Basis op Orde in voor gezinscoaching bij 

‘probleemgezinnen’.  

• Bewonersgroepen worden ingezet bij planvorming (als klankbord), maar ook 

betrokken bij de uitvoering van de aanpak. 

 

• Oplevering uitvoeringsplan 

complexgerichte aanpak.  

• Veilige wooncomplexen in Het Breed, 

waarin een toename van sociale cohesie 

en leefbaarheid 

• Snellere en integrale aanpak en 

oplossing voor problemen.  

• Zachte landing van overgang 

renovatiefase (met veel begeleiding en 

ondersteuning voor bewoners) naar 

afgeronde fase (waarin de begeleiding 

afgebouwd wordt). 

 

Financiën Ymere stelt budget ter beschikking, mits het stadsdeel ook een budget beschikbaar stelt, o.v. financiering 
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Maatregel 8 : Aanpak bereikbaarheid en verkeersveiligheid scholen (in het bijzonder de Rode Kruisbuurt) 

Resultaat : De veiligheid naar en rond de scholen is toegenomen (zowel objectief als subjectief).  

Regievoering : Stadsdeel, politie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE V& OR, 

scholen, politie, 

scholenteam, bewoners, 

bewonersgroep Rode 

Kruisbuurt. 

• Stadsdeel voltooit onderzoekt verkeerssituatie in de Rode Kruisbuurt en voert 

de noodzakelijk acties uit.  

• Stadsdeel, scholen zetten samen met bewoners in op mentaliteitsverandering 

bij de ouders die hun kinderen naar school met de auto brengen. 

• Stadsdeel zet in op lesprogramma op de scholen rond verkeersveiligheid. 

• Politie werkt samen in de integrale aanpak van de verkeersoverlast. 

• Stadsdeel pakt in samenwerking met scholen, bewoners(groepen) en politie 

overlast van parkeren en onveilige situaties bij scholen aan. 

• De Rode Kruisbuurt heeft een veilige 

schoolomgeving waar kinderen veilig 

lopend en op de fiets kunnen komen. 

• Veilige omgeving voor de 

buurtbewoners.  

 

Financiën € 30.000, o.v. financiering 
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4 Veerkrachtige samenleving 

4.1 Krachtigere bewoners  

 

Maatregel 1 : Begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen. Toeleiding van kwetsbare groepen naar activiteiten 

Resultaat : Bewoners hebben meer zelfvertrouwen en zijn krachtiger geworden en nemen actief deel aan activiteiten in de wijk. 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, VCA, 

Doras, Stichting Mee, 

Stichting Prisma, Combiwel, 

RVE WPI, HVA, RVE 

participatie, Eva & Adam, 

vrijwilligersorganisaties 

(met name Samen Krachtig 

Plan van Gool, 

buurtkamergroep Kleine 

Wereld).  

• Combiwel, Doras, Stichting Mee, Stichting Prisma, VCA, Eva & Adam ondersteunen 

en stimuleren kwetsbare bewoners in /bij hun maatschappelijke deelname.  

• Stadsdeel stimuleert het organiseren van activiteiten van en voor kwetsbare 

bewoners. 

• Gezamenlijk wordt aan signalering gedaan over de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van activiteiten 

• Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat activiteiten toegankelijk en bereikbaar zijn 

voor kwetsbare bewoners. 

• Combiwel verbindt in samenwerking met Prisma, Doras en Dock actieve sterke 

bewoners met kwetsbare bewoners (ook jongeren). 

• Stadsdeel zet project Aanpak Basis op orde in Buikslotermeer in. 

• Uitwerking programma Meedoen Werkt 

• Uitvoering programma Doorlopende leerlijn 

• Uitvoering programma Buurtactivering 

• Uitvoering programma Extra uitvoeringskracht voor prioritaire doelgroepen 

 

• Meer mensen doen mee in de vorm 

van actieve deelname aan 

activeringsactiviteiten, 

vrijwilligerswerk en/of 

reïntegratietrajecten. 

• Bewoners hebben (meer) regie 

over hun gezinssituatie. 

• Bewoners beschikken over meer 

sociaal netwerk. 

• Studenten doen kennis en ervaring 

op met de doelgroep kwetsbare 

bewoners. 

• Studenten bieden voldoende steun 

en achtervang in het traject 

• Meer toegankelijke activiteiten 

voor kwetsbare bewoners. 

• Sociale netwerken van krachtige en 

kwetsbare bewoners ontstaan.  

 

Financiën RVE WPI, stadsdeel (rompbegroting) 
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Maatregel 2 : Stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven  

Resultaat : Bewoners zijn actief en nemen initiatief ter verbetering van de buurt en sociale cohesie 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

Maatregel 3 : Inzetten op betere samenwerking tussen partners in het sociaal domein 

Resultaat : Snellere en effectievere integrale aanpak van problematiek wijken en bewoners 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

 

 

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, 

bewoners, ondernemers 

(zzp’ers) , Ymere, 

vrijwilligersorganisaties, 

Dock  

• Stadsdeel voert actieve communicatie over de mogelijkheden 

• Stadsdeel en Combiwel faciliteren bij de subsidieaanvragen van 

bewonersinitiatieven. 

• Combiwel ondersteunt bewoners bij het indienen en uitvoeren van initiatieven. 

• Dock ondersteunt jongeren bij het indienen en uitvoeren van initiatieven. 

• Combiwel verbindt initiatieven op buurt- en wijkniveau 

• Bewoners dienen aanvragen in en zorgen voor de uitvoering van initiatieven. 

• Ondernemers (zzp’ers) ondersteunen initiatieven door bijdragen of kennis en 

expertise 

• Ymere voert het project Betere Buurtprijs uit 

• Bewoners zijn in staat om zelf 

initiatieven te organiseren en uit te 

voeren. 

• Bewoners doen kennis en 

vaardigheden op.  

• Bewoners participeren in de wijk. 

• Bewoners vergroten hun sociale 

netwerken. 

• Bewoners vormen sociale 

netwerken op wijkniveau. 

• Door de initiatieven wordt de wijk 

verbeterd. 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting Meedoen in Noord), financiering Ymere Betere Buurtprijs 
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Maatregel 3 : Ondersteuning bewoners gestuurde wijkontwikkeling Plan van Gool en Kleine Wereld 

Resultaat : Bewoners beslissen mee en nemen initiatieven ter verbetering van de sociale cohesie in de wijk. 

Regievoering : Stadsdeel, Combiwel 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE GGD, RVE 

Inkomen, RVE Werk, RVE 

Participatie, RVE OJZ, 

welzijns-en 

maatschappelijke 

instellingen, Eigen Haard, 

Ymere, Stadgenoot, de Key, 

de Alliantie. 

• Gezamenlijk wordt in partnerschap nauw samengewerkt aan verschillende 

projecten om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. 

• Snellere en effectievere integrale aanpak 

van problematiek wijken en bewoners 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Combiwel, Stadgenoot, 

Eigen Haard, Ymere, de 

Key, het Breedschap, 

stichting Elos, Cordaid 

• Combiwel levert ondersteuning door middel van een bewonerscoach bij het 

opzetten van door bewoners gestuurde activiteiten en wijkontwikkelingen  

• Corporaties sluiten aan bij bewoners gestuurde wijkontwikkeling. 

• Ymere stelt het Breedhuis ter beschikking en draagt zorg voor betaling van 

servicekosten 

• Eigen Haard stelt de buurtkamer Kleine Wereld ter beschikking 

• Stadgenoot, Eigen Haard en De Key betalen de servicekosten van de 

buurtkamer in de Kleine Wereld 

• Stadsdeel faciliteert bewoners die activiteiten in het Breedhuis of 

buurtkamer willen opzetten 

• Cordaid geeft advies en coacht ondernemers binnen de coöperatie.  

• Bewoners beslissen mee en nemen 

initiatieven ter verbetering van de 

economische en sociale situatie in de wijk 

• Bewoners voelen zich meer betrokken bij 

hun wijk en de ontwikkelingen. 

• Bewoners nemen initiatief en voelen zich 

medeverantwoordelijk voor hun wijk 

• Er zijn duidelijke afspraken over het gebruik 

en beheer van het Breedhuis en de 

buurtkamer Kleine Wereld.  

 

Financiën Ymere/Eigen Haard/De Key stellen budget ter beschikking voor huurlasten en servicekosten. 

Stadsdeel stelt inzet gebiedsmakelaar beschikbaar. 
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4.2 Meer zelfredzaamheid 

 

Maatregel 2 : Uitrol van de training voor vrijwilligers in het beheer naar Buikslotermeer en voortzetting en afronding training bevordering 

zelfstandigheid van vrouwen in de Kleine Wereld 

Resultaat : Vrijwilligers zijn opgeleid en getraind om zelfstandig vrijwilligerstaken in sociaal maatschappelijke accommodaties uit te voeren 

(buurtkamer, Breedhuis, Huis van de Wijk etc).  

Vrouwen uit de Kleine Wereld zijn meer zelfredzaam en sociale netwerken zijn gevormd.  

Regievoering : Stadsdeel, Combiwel 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Combiwel, Sosio na Trabou, 

vrijwilligers, 

Buurtkamer en Breedhuis, 

UNFM, ondernemers Kleine 

Wereld, Eva en Adam, WPI 

• Stadsdeel geeft opdracht voor training 

• Combiwel communiceert naar vrijwilligers 

• Stadsdeel geeft opdracht aan Sosio Na Trabou voor de training aan 

vrijwilligers 

• Stadsdeel geeft opdracht aan UNFM voor uitvoering van het vrouwen 

project  

• Eva en Adam haakt aan bij het project en informeert vrouwen die meer 

willen en/of kunnen op mogelijkheden en verwijst door. 

• Klantmanagers RVE participatie haken aan en verwijzen vrouwen - indien 

mogelijk - door.  

 

• Vrijwilligers zijn opgeleid en getraind om 

zelfstandig vrijwilligerstaken in sociaal 

maatschappelijke accommodaties, zoals de 

buurtkamer en het Breedhuis te doen 

• Vrouwen beschikken over meer kennis over 

zichzelf en hun mogelijkheden.  

• Vrouwen zijn meer zelfredzaam. 

• Het sociale netwerk van vrouwen is 

vergroot 

• Nieuwe sociale netwerken in de buurt zijn 

ontstaan. 

Financiën Vrouwenproject is al gefinancierd met budget reserve 2015 2
e
 tranche.  

Vrijwilligerstraining o.v. financiering  
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Maatregel 2 : Onderzoek naar mogelijkheden doorontwikkeling Korthagenhuis 

Resultaat : Onderzoek naar mogelijke herontwikkeling Korthagenhuis is afgrond.  

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Eigen Haard, 

Evian, Stipo, HvA, 

bewoners, RVE Wonen 

• Gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden herontwikkeling 

Korthagenhuis of onderdelen hiervan die van belang zijn voor de 

buurtbewoners om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.  

• Onderzoek naar mogelijkheden is afgerond.  

• Er is inzicht verkregen in de wijze waarop 

Nieuwendam Noord-West kan blijven 

beschikken over relevante voorzieningen 

voor ouderen (vergrijzing) zodat ouderen 

langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Financiën Inzet accountmanager en gebiedsmakelaar 
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5 Armoede, werk en economie 

5.1 Afname armoede 

 

Maatregel 1 : • Uitvoering stedelijk programma Aanvalsplan Armoedebestrijding. 

• Armoede in de wijk terugbrengen op een aanvaardbaar niveau 

Resultaat : Minder bewoners leven in armoede 

Regievoering : Stadsdeel, RVE WPI 

 

 

Maatregel 2 : Voorkomen huurschulden/huurachterstanden  

Resultaat : Het aantal huisontruimingen wegens huurschuld is afgenomen 

Regievoering : Stadsdeel, Stadgenoot, Ymere 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, RVE 

WPI, RVE Inkomen, RVE 

Werk, RVE OJZ, RVE 

Economie, Ymere, Eigen 

Haard, Stadgenoot, Dock, 

Doras 

• Uitvoeren maatregelen armoede bestrijding 

• Gemeente (WPI) zet buurtbudgetconsulent in 

• WPI zet Flying Squad in voor verbeteren bereik armoedevoorzieningen 

• Stadsdeel voert pilot Gezonde Leefstijlinterventie uit  

• Gezamenlijk wordt het convenant AFWC uitgevoerd.  

• Meer bewoners participeren  

• Betere en gelijke kansen voor ieder kind  

• Betere kansen voor werkende minima  

• Meer bewoners zijn bekend met de 

regelingen die er zijn en de wijze waarop er 

een beroep op gedaan kan worden. 

• Bewoners hebben minder schulden en 

beter zicht op hun financiën. 

• Bewoners met een minimuminkomen 

krijgen betere zorg. 

• Bewoners met een minimuminkomen 

kunnen gezonder leven.  

Financiën Schatting € 100.000, dekking uit Aanvalsplan Armoede RVE WPI 



November 2015 Gemeente Amsterdam 
Stadsdeel Noord 

Bijlage 5 Wijkplan Buikslotermeer 2016
  
   

 

   Pagina 23 van 32 

 

5.2 Aantrekkelijkere winkelcentra 

 

Maatregel 1 : Onderzoek naar verbeteringen ten gunste van buurteconomie en bedrijvigheid in de Kleine Wereld (Drijverweg en 

scharrelondernemers in de buurtkamer Kleine Wereld) 

Resultaat : Een aantrekkelijk, leefbaar, bereikbaar en veilig winkelcentrum met tevreden klanten en ondernemers 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stadgenoot, 

Ymere 

• Uitvoeren plan van aanpak 

• Samenwerking met project Vroeg Eropaf 

• Samenwerking met project Basis op Orde 

• Het aantal huisontruimingen wegens 

huurschuld is afgenomen 

Financiën • Financiering en inzet door Stadgenoot 

• Financiering en inzet door Ymere 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE Economie, 

winkeliers, politie, WPI, 

woningcorporaties, 

bewoners 

• Stadsdeel geeft opdracht tot het doen van een onderzoek naar de 

verbetering en mogelijkheden in de Kleine Wereld  

• Stadsdeel stelt samen met winkeliers en woningcorporaties een plan van 

aanpak op en zoekt naar uitvoeringsmogelijkheden  

• Politie geeft advies over veiligheid. 

• Bewoners worden betrokken in de voorbereidende fase (enquête naar 

behoefte). 

• Gemeente (WPI) zet in op beleid rond coöperatieve 

scharrelondernemingen.  

 

• Een aantrekkelijk, leefbaar, goed 

bereikbaar en veilig winkelbuurtje met 

tevreden klanten en ondernemers (juist ook 

voor de oudere bewoners aan de rand van 

Nieuwendam Noord-West) 

• Verbetering uitstraling van de wijk. 

• Bewoners met een minimuminkomen 

kunnen hun maatschappelijke kansen 

vergroten.  

 

Financiën Inzet accountmanager en onderzoek door studenten € 5.000, o.v. financiering 
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6 Jeugd, onderwijs en gezondheid 

6.1 Gezondere bewoners 

 

Maatregel 1 : Uitvoering aanpak Gezond Gewicht bij Programmaplan 2015-2018 

Resultaat : Vermindering van overgewicht bij kinderen en volwassenen 

Regievoering : Stadsdeel, RVE GGD, 

 

 

 

Maatregel 2 

:  

Pilot mini-sportgezondheidsmarkt in Buikslotermeer  

Resultaat : Bewustwording van gezonde leef- en beweegstijl en voorlichting over voedings- en sportmogelijkheden, bewoners zijn in 

beweging 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE GGD, 

gezondheidscentrum, 

welzijnsinstellingen, 

Achmea, BovenIJ 

ziekenhuis, Sciandri, 

zelforganisaties, 

fysiotherapeuten, Waternet 

• Buurtmanager en GGD organiseren de integrale aanpak vanuit actieplan 

• Integrale aanpak door: 

• Laten landen van stedelijke inspanningen 

• Organiseren van buurtactiviteiten 

• Verbinden van inspanningen tussen diverse clusters van de aanpak, maar 

ook met bestaande inspanningen in het stadsdeel 

• Inzet ambassadeurs Gezonde leefstijl 

• Stadsdeel en RVE GGD organiseren bijeenkomsten met zelforganisaties en 

sleutelfiguren in de wijk 

• Stimuleren gezonde keuzes, aanbod en voorlichting ( o.a. Fresh in de les) 

• Gezondheidscentrum en huisartsen verwijzen naar de aanpak 

• Aanleg en uitbreiding watertappunten 

• Door een integrale aanpak, waarin 

verbinding op wijkniveau centraal staat, zijn 

kinderen en jongeren in staat gesteld om 

gezonder te leven. 

• Meer bewoners kunnen buiten gebruik 

maken van kraanwater omdat het aantal 

watertappunten uitgebreid is op 

verschillende locaties in de wijk 

(schoolpleinen, speelvoorzieningen).  

• Bewoners drinken meer water.  

Financiën GGD (buurtmanager), stadsdeel en Waternet (watertap), o.v. financiering WPI 
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Maatregel 3 : Uitvoeren pilot Gezonde Leefstijlinterventie  

Resultaat : Bewoners bekend maken met een gezonde levensstijl 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Sciandri, Stichting Dock, 

RVE JGZ, 

sportverenigingen, 

ondernemers, scholen, 

vrijwilligersorganisaties, 

bewoners, OKC, Doras, 

Combiwel  

Woningcorporaties 

(Stadgenoot, Eigen Haard, 

de Alliantie, De Key) 

• Stadsdeel organiseert met alle betrokkenen een kleinschalige 

gezondheidsmarkt in Buikslotermeer (naar voorbeeld van het 

Waterlandplein)  

• Sciandri ondersteunt bij sportactiviteiten 

• Dock stimuleert jongeren deel te nemen in de organisatie 

• Combiwel stimuleert actieve bewoners om deel te nemen aan de 

organisatie 

• Gezondheidscentrum neemt deel aan de markt (fysiotherapie, voorlichting) 

• Het OKC neemt deel aan de markt via voorlichting 

• Ondernemers dragen bij 

• Bewoners zijn zich meer bewust van de 

gezonde leef en beweegstijl 

• Verschillende sporten en verenigingen 

binnen stadsdeel Noord zijn bij bewoners 

bekend 

 

Financiën O.v. financiering  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Doras, WPI, RVE 

GD, vrijwilligersorganisaties 

en bewoners.  

 

• Stadsdeel stelt een plan van aanpak op voor de pilot 

• Stadsdeel zet een beweegcoach in 

• De beweegcoach brengt vraag en aanbod bij elkaar 

 

• Bewoners zijn zich meer bewust van en 

gezonde leef- en beweegstijl 

• Bewoners leven gezonder en daardoor 

prettiger  

Financiën RVE WPI 
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6.2 Betere kansen voor kinderen 

 

Maatregel 1 : Mentoraten School ‘s Cool 

Resultaat : Kinderen zijn beter voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs.  

Kinderen beleven meer plezier aan school 

Regievoering : Stadsdeel, School ’s Cool, scholen 

 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, School ’s Cool, 

scholen, kinderen 

• School ’s Cool maakt programma voor mentoraten 

• Mentoren begeleiden kinderen in het basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs 

• Kinderen zijn beter voorbereid op de overgang 

naar het voortgezet onderwijs.  

• Kinderen beleven meer plezier aan school 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting), o.v. financiering 

Maatregel 2 : Weekendstudent projecten, kinderactiviteiten 

Resultaat : Het cultureel kapitaal van kinderen en hun burgerschapskwaliteiten zijn versterkt 

Kinderen hebben een prettige vrijetijdsbesteding. 

Regievoering : Stadsdeel 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, SKC, 

kinderen, scholen, 

vrijwilligers, Stichting Dock, 

Combiwel, 

Streetcornerwork, Stichting 

Wijsneus, 

vrijwilligersorganisaties 

• SKC begeleidt de studenten in het project 

• Kinderen nemen deel aan activiteiten. 

• Vrijwilligers bieden ondersteuning 

• Stichting Dock, Streetcornerwork, Stichting Wijsneus organiseren 

activiteiten 

• Combiwel faciliteert en ondersteunt vrijwilligers bij kinderactiviteiten 

en spelinloop 

• Kinderen hebben ervaring opgedaan met culturele 

activiteiten. . 

• Kinderen hebben een prettige vrijetijdsbesteding 

• Kinderen vervelend zich minder 

• Kinderen hoeven minder rond te hangen op straat 

 

Financiën • Stadsdeel (rompbegroting), o.v. financiering  
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Maatregel 3 : Onderzoek naar uitrol Vreedzame Wijk naar Buikslotermeer  

Resultaat : Kinderen groeien op in een Vreedzame Wijk en krijgen handvatten om met problemen en verschillen om te gaan 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

Maatregel 4 : Betere kansen voor kinderen 

Resultaat : Opvoedkundige ondersteuning via ouderlokalen in de scholen 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stichting Dock, 

Stichting Wijsneus, 

Combiwel, OKT, scholen, 

kinderen, politie, st. SPIN, 

Ymere, Eigen Haard, 

Stadgenoot 

 

• Stadsdeel onderzoekt met partnerorganisaties de mogelijkheid tot uitrol 

van Vreedzaam naar Buikslotermeer.  

  

• Afspraken over invoer Vreedzame Wijk in 

Buikslotermeer 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting), o.v. financiering 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, 

scholen, ouders 

• Combiwel organiseert thema’s die besproken kunnen worden in de 

ouderkamers 

• Ouders nemen deel aan activiteiten 

• Ouders zijn meer betrokken bij de 

opvoeding van hun kinderen en 

ontwikkelen zich zelf ook. 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting) € 5.000 
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6.3 Afname jeugdwerkloosheid en VSV 

 

Maatregel 1 : Uitvoering stedelijk programma Deltaplan (jeugd)werkloosheid en voortijdig schoolverlaten 

Resultaat : Alle kinderen hebben een startkwalificatie 

Regievoering : Stadsdeel, RVE OJZ, RVE WPI 

 

 

Maatregel 2 : Faciliteren activiteiten Jongerenpunt 

Resultaat : Jongeren worden begeleid naar de arbeidsmarkt zodat ze betere kansen hebben 

Regievoering : Stadsdeel, RVE Werk 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE OJZ, RVE 

WPI, bewoners 

• Deltaplan (jeugd)werkloosheid en voortijdig schoolverlaten wordt 

uitgevoerd 

• Alle jongeren beschikken over een 

startkwalificatie. 

• Meer jongeren aan het werk. 

Financiën Schatting € 100.000, dekking, o.v. financiering  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE Werk, JIP, 

jongeren in de wijk   

• Stadsdeel zet projectleider Deltaplan Jeugdwerkloosheid in 

• Stadsdeel faciliteert het Jongeren Informatie Punt (JIP) en het 

Jongerenpunt, als knooppunten in de informatievoorziening richting 

jongeren en in het koppelen van jongeren aan beschikbare 

projecten/initiatieven (zie stedelijk Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid en 

Noordse aanpak VSV en jeugdwerkloosheid 

• Het Jongerenpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar (jongeren en 

ondernemers) en het netwerk.  

• Jongeren worden begeleid naar de 

arbeidsmarkt zodat ze betere kansen 

hebben. 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting), inzet gebiedsmakelaar RVE WPI.  
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7 Cultuur en sport 
 

7.1 Meer aanbod en deelname cultuur 

 

Maatregel 1 : Kleinschalige cultuurinitiatieven in de buurt, waaronder het benutten en betrekken van atelierwoningen en kunst bij de 

buurtbewoners in Plan van Gool 

Resultaat : Bewoners zijn op de hoogte van het culturele aanbod en maken daar gebruik van 

Regievoering : Stadsdeel, RVE Kunst en Cultuur,  

 

 

 

 

  

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

kunstenaars, bewoners, RVE 

Kunst en Cultuur, 

Cultuurtafel, 

projectadviseur, scholen, 

Dock. 

• Stadsdeel stuur aan op het gezamenlijk (laten) uitvoeren van kunst 

initiatieven 

• Gezamenlijk stimuleren van culturele activiteiten in de open lucht op het 

terrein aan de achterkant van het Buikslotermeerplein 

• Gezamenlijk stimuleren van culturele activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. 

• Stadsdeel stuurt aan op verbinding van initiatieven in de atelierwoningen in 

Plan van Gool met de buurt.  

• Stadsdeel stuurt op verbinding met tijdelijke initiatieven 

Buikslotermeerplein. 

• Gezamenlijk wordt ingezet op het bij elkaar brengen van kunstvormen en 

uitingen vanuit verschillende werelddelen, zodat bewoners zich 

aangesproken voelen. 

• Bewoners zijn op de hoogte van het 

culturele aanbod en maken daar gebruik 

van 

• Kinderen leren cultuur kennen en komen 

(meer) in aanraking met vormen van kunst.  

• Een groter aanbod van culturele 

activiteiten.  

• Herwaardering voor lokale kunst, w.o. 

architectuur. 

• Bewoners voelen zich betrokken bij kunst 

doordat verbinding is gemaakt met de 

eigen achtergrond. 

Financiën € 20.000 stadsdeel (rompbegroting, voor heel Noordoost) 
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Maatregel 2 : Faciliteren lokaal gebruik stadspas 

Resultaat : Bewoners maken gebruik van de stadspas 

Regievoering : Stadsdeel  

 

 

Maatregel 3 : Onderzoek naar mogelijkheden herontwikkeling Cleyntheater, waarbij sprake is van een goed gebruikt en levendig 

wijktheater  

Resultaat : Een onderzoek naar de mogelijkheden herontwikkeling is afgerond  

Regievoering : Stadsdeel  

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, RVE WPI, 

bewoners, stadsdeel, 

culturele instellingen, 

vrijwilligersorganisaties 

• Stadspas brengt vraag en aanbod bij elkaar 

• Bewoners nemen deel aan culturele activiteiten 

• Vrijwilligersorganisaties verbinden buurtbewoners met aanbod  

• Bewoners maken gebruik van het culturele 

aanbod van de stadspas  

• Bewoners komen meer in aanraking met 

kunst en cultuur  

• Bewoners verbreden hun horizon en doen 

kennis op. 

Financiën Stadspas, RVE WPI 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, De Key, RVE 

Kunst en Cultuur , 

bewoners, culturele 

instellingen, 

vrijwilligersorganisaties, 

(kunst) 

amateurverenigingen 

• Stadsdeel geeft in samenwerking met De Key opdracht tot uitvoering van 

een onderzoek naar mogelijkheden herontwikkeling van het Cleyntheater  

• Bewoners denken mee 

• Culturele instellingen, vrijwilligersorganisaties, (kunst) 

amateurverenigingen denken mee 

• Onderzoek is afgerond medio 2016, 

• Vervolgstappen zijn geformuleerd 

• Bij positieve uitkomst wordt gezamenlijk 

plan van aanpak tot herontwikkeling van 

het huidige, bouwvallige theater gemaakt. 

Financiën € 5.000 voor inzet studenten voor het doen van het onderzoek en in cofinanciering met De Key  
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7.2 Meer aanbod en deelname sport 

 

Maatregel 1 : Inzet sportmakelaar 

Resultaat : Vraag en aanbod van sportactiviteiten gericht op verschillende doelgroepen in de wijk is op elkaar afgestemd. 

Regievoering : Stadsdeel. 

 

 

 

Maatregel 2 : Extra inzet voor vakantie activiteiten in de wijk (12- en 12+) 

Resultaat : Kinderen vermaken zich in de vakantie 

Regievoering : Stadsdeel 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Combiwel, Sciandri, 

sportverenigingen, scholen, 

vrijwilligersorganisaties  

• Stadsdeel zet sportmakelaar in 

• Sportmakelaar organiseert sportprogramma in de wijk 

• Sciandri, sportverenigingen voeren onderdelen uit. 

• Combiwel en Dock sluiten aan bij de activiteiten 

• Bewoners nemen deel aan sportactiviteiten 

• Vraag en aanbod van sportactiviteiten 

gericht op verschillende doelgroepen in de 

wijk is op elkaar afgestemd. 

• Doelgroepen nemen deel aan de 

activiteiten op het gebied van sport in de 

wijk 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting), o.v. financiering  
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Maatregel 5 : Organiseren van straatactiviteiten inspelend op maatschappelijke thema’s, w.o. voetbaltoernooi tijdens ramadan 

Resultaat : Gezond bewegen en spelen en plezier daar aan beleven 

Regievoering : Stadsdeel 

 

 

 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Combiwel, Sciandri, 

Stichting Wijsneus, 

vrijwilligersorganisaties 

• Stadsdeel organiseert activiteiten 

• Organisaties sluiten aan bij de activiteiten 

• Kinderen nemen deel aan activiteiten. 

• Vrijwilligersorganisaties bieden ondersteuning bij de uitvoer.  

• Door een uitgebreid programma kunnen 

kinderen zich vermaken in de vakantie. 

• Kinderen en jongeren hebben een zinvolle 

vrijetijdsbesteding. 

• Kinderen en jongeren bewegen meer. 

Financiën € 10.000 stadsdeel (rompbegroting), o.v. financiering. 

WERKAFSPRAKEN 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat, indicator en tijdslijn 

Bewoners, stadsdeel, 

Combiwel, Sciandri, Stichting 

Dock, Stadgenoot, Eigen 

Haard, Ymere 

• Stadsdeel geeft opdracht tot de organisatie van sportactiviteiten 

• Organisaties stimuleren bewoners activiteiten te organiseren in de 

straat/wijk 

• Combiwel ondersteunt bewoners bij het aanvragen van een budget voor 

bewonersinitiatieven. 

• Kinderen nemen deel aan straatactiviteiten. 

• Sciandri begeleidt het voetbal  

• Dock ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering 

• Afdeling Leerplicht sluit aan voor controle en advies. 

• Er zijn verschillende straatactiviteiten 

georganiseerd door professionals en 

bewoners. 

• Meer bewoners bewegen en beleven plezier 

daaraan. 

• Doordat de activiteiten buiten plaatsvinden, 

is de leefbaarheid in de wijk vergroot.  

• Bewoners zijn in contact met elkaar gebracht 

• Vermindering van overlast door jongeren. 

Financiën € 10.000 stadsdeel (rompbegroting), o.v. financiering  
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1 Investeringsagenda Elzenhagen n.v.t. 
 

2 Stedelijke ontwikkeling, woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid 

2.1 Betere inrichting woonomgeving 
 

Maatregel 1 : Aansluiting CAN-projectgebied op bestaand gebied 

Resultaat : Schone, hele en veilige openbare ruimte die voldoet aan de wensen van de gebruikers 

Regievoering : Stadsdeel , projectontwikkelaars en team Grondontwikkeling 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel , team 

Grondontwikkeling, RVE 

V&OR, bewoners, 

ondernemers, politie en 

projectontwikkelaars 

• Inrichting P-oren t.b.v. aansluiting bewoners Noord en station 

Noord/Zuidlijn 

• Ontwerp Noorderkwartier 

• Nota van Uitgangspunten Elzenhagen Zuid 

• Duidelijke afspraken beheer i.v.m. toekomstige afdeling beheer van het 

stadsdeel 

 

• Goede bereikbaarheid en aansluiting van het 

CAN-gebied voor alle bewoners van Noord. 

• Aansluiting vanuit Noord of alternatieven in 

parkeergarages 

• Voldoende groen en speelplaatsen in de nog te 

ontwikkelen gebieden 

 

Financiën Team Grondontwikkeling, RVE V&OR, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 2 : Uitvoeren Actieplan woningbouw en realiseren/planvorming versnellingslocatie Elzenhagen Zuid en Noorderkwartier. In de 

Nota van Uitgangspunten Elzenhagen Zuid en het maaiveldontwerp Noorderkwartier meenemen van de wens voor voldoende 

groen en speelplaatsen en verkennen mogelijkheid ontmoetingsruimte 

Resultaat : Het realiseren van een nieuwe wijk met voldoende groen en speelplaatsen waar het prettig verblijven is voor alle gebruikers  

Regievoering : Stadsdeel en team Grondontwikkeling 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, team 

Grondontwikkeling, bewoners, 

politie en ondernemers 

• Team Grondontwikkeling en stadsdeel verzorgen goede communicatie naar 

bewoners en gebruikers in gebied 

• Bewoners en gebruikers worden meegenomen in de plannen door team 

Grondontwikkeling 

• Leren van eerdere projecten-> Elzenhagen Noord 

• Het benadrukken van de wensen in overleggen met het team 

Grondontwikkeling 

• Realiseren woningbouw/planvorming i.o.m. wensen van de bewoners 

• Duidelijke afspraken beheer i.v.m. toekomstige overname afdeling beheer 

van het stadsdeel 

 

 

• In het maaiveldontwerp voor Noorderkwartier 

en de Nota van Uitgangspunten is rekening 

gehouden met voldoende groen en 

speelplaatsen  

• Tevreden bewoners 

 

Financiën Team Grondontwikkeling, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 3 : Planvorming en uitvoering, Noord/Zuidlijn en Stationsgebied. Ontwikkeling rond station, bouwwerkzaamheden koppelen aan 

de bedrijvigheid die er nu in het gebied is 

Resultaat : Openbare ruimte waar de overlast door de bouw niet als storend wordt ervaren door oplevering plannen en het treffen van tijdelijke 

maatregelen tijdens de bouw 

Regievoering : Stadsdeel, team Grondontwikkeling 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, team 

Grondontwikkeling, Cesan, AM 

Vastgoed, Vesteda, ROC en 

Handhaving 

Bevorderen en aanjagen van 

• Goede communicatie  

• Goede afspraken vastleggen  

• Nakomen van afspraken  

• Tijdelijke maatregelen om overlast te beperken 

• Beperken overlast in het gebied waar het 

dagelijks leven gewoon doorgaat 

• Het aantal klachten blijft beperkt 

• Gebruikers worden door nieuwsbrieven of 

bewonersbrieven goed ingelicht. 
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Financiën Team Grondontwikkeling en stadsdeel, o.v. financiering 

Maatregel 4 : Aanpak knelpunteninrichting openbare ruimte Elzenhagen Noord. 

Diverse maatregelen om de veiligheid in de buurt te vergroten. 

Resultaat : Een veilige en duurzame leefomgeving voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, bewoners, politie, 

RVE R&D, team 

Grondontwikkeling 

• Het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op de Eeuwige 

Jeugdlaan 

• Het aanpassen van de 30km zone in woonerf zoals in het oorspronkelijke 

ontwerp 

• Het maken van een verkeersbesluit  

• Veilige woon-en leefomgeving voor bewoners, 

gebruikers en bedrijven 

• Uitvoeren kindvriendelijke zone conform 

afspraken met bewoners 

 

Financiën • Stadsdeel (€17.500, reserve) en team Grondontwikkeling 

 

 

Maatregel 5 : Onderzoek naar mogelijkheden voor extra speelvoorzieningen in Elzenhagen Noord.  

Resultaat : Uitbreiding van speelplaatsen in de wijk 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE V&OR, 

bewoners, 

Stadgenoot, Absa Elzenhagen 

• Onderzoek naar uitbreiding speelplaatsen 

• Onderzoek naar parkeernorm en gelegenheden 

• Bewoners doen onderzoek naar mogelijkheden op het water 

Creëren bestuurlijk draagvlak en financiering 

• Meenemen wens extra speelvoorzieningen bij  

ontwerp Noorderkwartier 

 

• Uitbreiding van de speelplaatsen in de wijk 

zorgt voor tevreden bewoners en gebruikers 

van de openbare ruimte 

• Een veilige en kindvriendelijke woonomgeving 

met toegankelijke speelvoorzieningen 
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Financiën Stadsdeel (€ 70.000), o.v. financiering 

 

2.2  Betere bereikbaarheid 

 

Maatregel 1 :  Verbeteren bereikbaarheid infrastructuur noord-zuid, oost-west en ring A10  

Resultaat :  Veilige en bereikbare woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners, ondernemers en bezoekers 

Regievoering :  Stadsdeel, RVE P, RVE V& OR en team Grondontwikkeling 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE P, RVE V&OR, 

team Grondontwikkeling, GVB, 

Fietsersbond, bewoners en 

ondernemers 

• In de gesprekken met team Grondontwikkeling en V&OR de noodzaak aan 

blijven geven van de bereikbaarheid 

• Bijdrage leveren aan de lijnennetvisie 2018 die in 2016 wordt vastgesteld 

• Stadsregio onderzoekt verbeteren aansluiting A10 

• Verbeteren fietsverbindingen met de stad en binnen Noord 

 

• Veilig bereikbare woon-en leefomgeving voor 

bewoners, gebruikers en bedrijven 

• Breed gedragen lijnennetvisie (bewoners, GVB, 

stadsdeel, Stadsregio) 

 

Financiën Team Grondontwikkeling, stadsdeel, RVE V&OR, Stadsregio, o.v. financiering 

 

Maatregel 2 : Onderzoek naar parkeerbeleid CAN-gebied, P+R-terreinen Station Noord met omliggende gebieden in Noord. 

Resultaat : Veilige en bereikbare woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en bezoekers. Goede bereikbaarheid en goede verbindingen 

binnen Noord. 

Regievoering : Stadsdeel, RVE Parkeren, team Grondontwikkeling 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, team, RVE 

Parkeren, 

RVE I, bewoners 

• Meedenken en informeren portefeuillehouder 

• Meenemen van wensen stadsdeel richting RVE’s 

• Meenemen van het actieplan Veiligheid in deze plannen (stadsdeel) 

• Duidelijk parkeerbeleid CAN-gebied, P+R-terreinen en verbinding 

• Overzicht parkeerdruk 

• Duidelijk parkeerbeleid  
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omliggende gebieden 

Financiën Team Grondontwikkeling en RVE V&OR, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 3 : Parkeerproblematiek bij scholen. Aanpak overlast halen en brengen kinderen naar school 

Resultaat : Omgeving van de school is veilig voor kinderen die lopend of met de fiets naar school gaan 

Regievoering : Stadsdeel, RVE P, RVE V&OR, team Grondontwikkeling 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE P,RVE V&OR, 

team Grondontwikkeling, Absa 

Elzenhagen, ouders 

• Maatregelen rondom Absa Elzenhagen door stadsdeel i.s.m. de andere 

partijen 

 

• Kinderen kunnen veilig lopend of met de fiets 

naar school 

Financiën Stadsdeel (€ 100.000 voor Noordoost) 

 

Maatregel 4 : Aanpak verwachte overlast bouwverkeer Elzenhagen Zuid. Goede afspraken tussen team Grondontwikkeling, beheer en 

projectontwikkelaar 

Resultaat : Overlast van het bouwverkeer wordt beperkt en er is goede communicatie 

Regievoering : Stadsdeel en team Grondontwikkeling 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Team, stadsdeel, bewoners, 

projectontwikkelaar 

• Goede en tijdige communicatie door verschillende partijen 

• Partijen houden elkaar goed op de hoogte van de  

ontwikkelingen in de wijk 

• Omliggende wijken blijven bereikbaar 

• Stadsdeel is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving 

• Projectontwikkelaar dient vergunningen na te leven 

• Handhaving toetst bovenstaande  

• Klachten worden tot een minimum beperkt 

• Goede en tijdige communicatie 

• Openbare ruimte waar de overlast door de 

bouw niet als storend wordt ervaren. 

• Omliggende gebieden blijven bereikbaar 

 

 

Financiën Team Grondontwikkeling en projectontwikkelaar, o.v. financiering 
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2.3 Duurzame groene leefomgeving 

 

Maatregel 1 : Verbindingen en toegankelijkheid verbeteren. “Groene lopers” verbinden lobben met groene scheggen en verbeteren 

fietsverbindingen met de stad. Het oplossen van knelpunten in de schakels tussen stad en land en/of investeren in de 

belevingswaarde van de routes. 

Resultaat : Bereikbare en groene (fiets- en wandel)verbindingen tussen stad en achterland 

Regievoering : Stadsdeel, RVE D&E, RVE V&OR 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE D&E, RVE 

V&OR 

• Verbeteren fietspaden 

• Communicatie /wegbewijzering verbeteren 

• Impuls toerisme Landelijk Noord 

• Uitzetten toeristische routes 

• Stimuleren fietsverhuur 

• Bereikbare en groene (fiets- en 

wandel)verbindingen tussen stad en achterland 

 

Financiën  Stadsdeel, RVE V&OR, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 2 : Verbeteren groen in de buurt. Zelfbeheer stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven (waaronder postzegelparkjes en 

moestuinen) en wegnemen belemmerende regels 

Resultaat : Prettige leefomgeving waar bewoners zelf een actieve bijdrage aan leveren. 

Regievoering : Stadsdeel 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE R&D , 

bewoners,  

Stadgenoot 

• Beschikbaar stellen van openbare ruimte door stadsdeel en Stadsgenoot 

• Bewoners ondersteuning door stadsdeel en Stadgenoot 

• Versoepelen regels door het stadsdeel daar waar het kan 

• Faciliteren van bewonersinitiatieven 

• Bewoners voelen zich eigenaar van hun 

initiatief 

• Zelfbeheer bewoners van openbaar groen 

• Bewoners zijn in staat zelfbeheer te voeren 

• Zelfbeheer bewoners van grond corporaties 

• Versoepelde regelgeving 

Financiën Stadsdeel ( €50.000 voor heel Noord) en Stadsgenoot 

 

 

Maatregel 3 : Vergroenen en verbeteren sportveldjes en schoolpleinen .  

Resultaat : Kwalitatief betere en duurzamere speelvelden en schoolpleinen waar kinderen prettig kunnen spelen 

Regievoering : Stadsdeel, RVE Ruimte en Duurzaamheid, bewoners, Absa Elzenhagen 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE R&D, team 

Grondontwikkeling, bewoners, 

Absa Elzenhagen 

  

• Bij onderzoek naar uitbreiding speelvelden/plaatsen het vergroenen 

hiervan meenemen  

• Meenemen wens in toekomstige ontwikkelingen 

door stadsdeel en team Grondontwikkeling 

• Wensen benadrukken in overleggen met team Grondontwikkeling 

• Groene en duurzame speelveldjes in 

toekomstige ontwerpen 

• Bestaande speelveldjes krijgen 

kwaliteitsimpuls 

Financiën Stadsdeel en team Grondontwikkeling, o.v. financiering (zie kosten speelvoorzieningen Elzenhagen) 
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3 Leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte 

3.1 Schonere en hele buurten 

 

Maatregel 1 : Aanpak achterstallig onderhoud rondom het winkelcentrum Boven ‘t Y. Aanpak van storingen in openbare ruimte 

Resultaat : Kwalitatief duurzame en veilige openbare ruimte, waar het prettig verblijven is. 

Regievoering : Stadsdeel/ RVE V&OR 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, team 

Grondontwikkeling, RVE 

V&OR, bewoners, 

ondernemers 

• Extra aandacht voor het verhelpen van storingen openbare ruimte die door 

achterstallig onderhoud zijn ontstaan (bijvoorbeeld boomwortels, 

losliggende tegels, zwerfvuil en straatmeubilair) 

• Stadsdeel maakt samen met winkeliersvereniging afspraken over het 

verhelpen van storingen in de openbare ruimte 

• Een schone, hele en veilige openbare ruimte 

voor de gebruikers  

Financiën Stadsdeel (regulier wijkbeheer, winkelstraatmanagement) 

 

 

Maatregel 2 : Aanpak zwerfvuil. Aanpak van storingen in openbare ruimte 

Resultaat : Kwalitatief duurzame en veilige openbare ruimte, waar het prettig verblijven is. 

Regievoering : Stadsdeel/ RVE V&OR 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, bewoners, scholen,  

ondernemers  

• 2 x per jaar actie met bewoners 

• Project zwerfvuil met ROC 

• Gezamenlijk schoonmaakacties (Landelijke Opschoondag) 

• Onderzoek naar verbinding Volksbond en ROC in kader van 

maatschappelijke stage  

 

• Een schone en leefbare wijk 

• Gezamenlijke aanpak zwerfvuil 

Financiën • Nedvanggelden 

• Stadsdeel (Wijkbeheer), o.v. financiering 

 

3.2 Veiligere buurten 

 

Maatregel 1 : Uitvoering Actieplan Veiligheid 2015-2018 

Resultaat : De veiligheid en leefbaarheid zijn toegenomen (zowel objectief als subjectief) en bewoners zijn tevreden over hun buurt. 

Regievoering : Stadsdeel, politie, OM, subdriehoek, OOV 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, OM, 

subdriehoek, OOV, bewoners, 

ondernemers, , Stadgenoot 

• Uitvoeren Donkere Dagen Offensief 

• Inbraakpreventie 

• Cameratoezicht Buikslotermeerplein verbeteren 

 

• De veiligheid en leefbaarheid zijn toegenomen 

(zowel objectief als subjectief) en bewoners zijn 

tevreden over hun buurt. 

• Voorlichtingsavond door politie en stadsdeel 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting)  
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4 Veerkrachtige samenleving 
 

4.1 Krachtige bewoners 

 

Maatregel 1 : Bewonersinitiatieven stimuleren en faciliteren. Ondersteuning en financiering bewonersinitiatieven 

Resultaat : Bewoners zijn actief en nemen initiatief ter verbetering van de buurt en sociale cohesie 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, 

bewoners 

• Stadsdeel stelt budget beschikbaar 

• Combiwel ondersteunt eventueel bewoners bij het indienen en uitvoeren 

van initiatieven 

• Bewoners dienen aanvragen in en zorgen voor de uitvoering van initiatieven 

• Bewoners kunnen initiatieven uitvoeren 

• Bewoners participeren mee in de wijk 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting, Meedoen in Noord) 
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4.2 Aantrekkelijkere winkelcentra 

 

Maatregel 1 : (Her)ontwikkeling winkelcentrum Boven ’t Y. Het doen van onderzoek naar herontwikkelen van het winkelcentrum en directe 

omgeving 

Resultaat : Een aantrekkelijk, leefbaar, bereikbaar en veilig winkelcentrum met tevreden klanten en ondernemers 

Regievoering : Stadsdeel, team Grondontwikkeling, RVE Economie, projectontwikkelaar 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, ondernemers, 

projectontwikkelaar, RVE 

Economie, team 

Grondontwikkeling, RVE R&D, 

Vereniging van Eigenaren, 

politie, 

ondernemersvereniging Boven 

t Y, State of Flux 

 

Tussen de bestaande situatie en de bouw van het nieuwe winkelcentrum is het 

noodzakelijk door het faciliteren van tijdelijke initiatieven en activiteiten het 

winkelcentrum leefbaar en aantrekkelijk te houden. 

• Team Grondontwikkeling doet onderzoek naar behoeften en wensen voor 

de bouw van het nieuwe winkelcentrum bij bezoekers, winkeliers en 

inwoners van stadsdeel 

•  In het onderzoek wordt ook gekeken naar tijdelijke invulling 

•  (Extra) inzet winkelstraatmanagement 

•  Extra middelen voor het in stand houden van de openbare ruimte en  

 verbeteringen in de openbare ruimte.  

•  Het bevorderen van tijdelijke initiatieven door de ondernemers 

•  Extra middelen voor het opvrolijken van het plein tijdens de feestdagen 

 (duurzame sfeerverlichting) 

•  Extra middelen voor het organiseren van speeldag Noord 

• Behoeften en wensen van de toekomstige 

gebruikers worden gepeild 

• Er wordt gekeken naar tijdelijke invulling voor 

de tijd tot herontwikkeling 

• Extra middelen voor het in stand houden van de 

openbare ruimte en verbeteringen in de 

openbare ruimte. 

• Het bevorderen van tijdelijke initiatieven door 

de ondernemers 

• Extra middelen voor het opvrolijken van het 

plein tijdens de feestdagen 

(duurzame sfeerverlichting) 

• Extra middelen voor het organiseren speeldag 

Noord 

 

Financiën Team Grondontwikkeling, o.v. financiering 
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Maatregel 2 : Onderzoek naar herontwikkeling (aanbod en concept) markt Buikslotermeerplein 

Resultaat : Een aantrekkelijke markt met gevarieerd aanbod met tevreden klanten en ondernemers 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, ondernemers 

markt, ondernemersvereniging 

Boven t Y, Marktbureau, 

team Grondontwikkeling, 

projectontwikkelaar(s) 

 

• Stadsdeel en Marktbureau doen onderzoek naar verandering concept en 

aanbod 

• Verbinding met marktbureau verbeteren voor ondernemers 

• Doel onderzoek: impuls voor bestaande markt 

• Pilot marktbureau  

• Samenwerking met tijdelijke initiatieven (State of Flux) om markt  

• aantrekkelijker te maken 

• Markt krijgt nieuwe impuls 

• Tevreden ondernemers en bezoekers van de 

markt 

• Meer aanbod en deelname cultuur 

(zie 7. Cultuur en sport) 

Financiën Stadsdeel en Marktbureau, schatting €10.000, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 3  

   

 

Leefbaarheidsbevordering Buikslotermeerplein (tijdelijke initiatieven).Het faciliteren en stimuleren van tijdelijke initiatieven 

Resultaat : Een aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar en veilig winkelcentrum met tevreden klanten, ondernemers en bewoners 

Regievoering : State of Flux(sociale ondernemer) 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, team 

Grondontwikkeling, State of 

Flux, buurtkamer, 

kapper, markt, Modestraat, 

kermis, Breednieuws, Ymere, 

Eigen Haard, Locatie, 

Loenermark, De Luwte, 

Volksbond, Hoop van Noord, 

Cleopatra 

• Gezamenlijke aanpak voor tijdelijke initiatieven, o.a. wordt gedacht aan 

meer kleur en diversiteit, meer activiteiten en horeca, betere routing en 

meer groen 

 

 

• Bezoekers voelen zich op hun gemak 

• Toegang winkelcentrum wordt verbeterd 

• Activiteiten zorgen voor meer levendigheid op 

het plein 

• Gebied is toegankelijk voor mensen uit 

verschillende inkomensgroepen 

• Verbinding leggen met landelijk gebied --> 

groene omgeving 
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Financiën Cofinanciering van de verschillende partijen 

 

5 Cultuur en sport 
 

5.1 Meer aanbod en deelname sport 

 

Maatregel 1 : Extra inzet vakantieactiviteiten. Organiseren van kleinschalige vakantieactiviteiten 

Resultaat : Kinderen bewegen in de vakantie 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE Sport en Bos, 

sportverenigingen, Atos 

 

• Stadsdeel verzorgt kleinschalige vakantieactiviteiten in de wijk 

• Atos verzorgt workshops/activiteiten voor bewoners in kader van het EK 

atletiek in 2016 

 

• Kinderen bewegen in de vakantie 

• Verbinding tussen jong en oud 

• Zorgt voor verbinding in de wijk 

Financiën Stadsdeel (romp), schatting: € 3.000 
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1 Prioriteit Investeringsagenda Waterlandpleinbuurt 
 

1.1 Betere sociaaleconomische positie bewoners 

 

Maatregel 1 : Deze maatregelen zijn voor de Waterlandpleinbuurt uitgesplitst onder de maatregelen 2 t/m 7 

Resultaat : Snellere en effectievere integrale aanpak van problematiek wijken en bewoners 

Regievoering : Stadsdeel 

 

1.2 Betere informatievoorziening 

 

Maatregel 1 : Gezamenlijke communicatie aan bewoners, ondernemers en organisaties in/van de wijk over alle relevante zaken die spelen 

Resultaat : Goed geïnformeerde bewoners, ondernemers en gebruikers van de wijk 

Regievoering : Stadsdeel, stuurgroep stedelijke vernieuwing 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE PMB, 

gebiedspromotie stedelijke 

vernieuwing 

Waterlandpleinbuurt, 

bewoners, ondernemers, 

algemeen bestuur, stuurgroep 

Stedelijke Vernieuwing, 

corporaties 

• Externe communicatieadviseur verzorgt artikelen voor de Echo, organiseert 

mede de Waterlandrun, is verantwoordelijk voor de Facebookpagina en 

website Waterlandpleinbuurt en 24 H Noord 

• Investeren in netwerk 

• Allen partners leveren onderwerpen en teksten voor de buurtkrant. 

• De gebiedsmakelaar houdt spreekuur in het Huis van de Wijk 

• Algemeen bestuur (AB) voert gesprekken met bewoners en ondernemers in 

de wijk 

• Goed geïnformeerde bewoners, ondernemers , 

partners en professionals 

• 4 maal per jaar een buurtkrant 

• 2x per jaar artikelen in de Echo 

• 1 x per jaar organisatie Waterlandrun 

/sportgezondheidsmarkt 2016 

• Spreekuur 1x per week 

• Jaarlijkse AB-gesprekken 

Financiën • €15.000 buurtkrant stadsdeel, o.v.v. financiering HSV gelden 

• Inzet communicatieadviseur vanuit middelen stuurgroep Stedelijke Vernieuwing voor gebiedspromotie 
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2 Stedelijke ontwikkeling, woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid 
 

2.1 Betere inrichting woonomgeving 

 

Maatregel 1 : Aansluiting projectgebieden op bestaand gebied 

Resultaat : Schone, hele en veilige openbare ruimte waar het prettig verblijven is. 

Regievoering : Stadsdeel, corporaties 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE PMB, 

bewoners, ondernemers, 

politie, RVE V&OR, 

Muziekschool, 

Stadgenoot, Rochdale, scholen 

• Middelen en inzet tijdelijke maatregelen aansluiting herinrichting openbare 

ruimte en projectgebieden. 

• Aanleg kindvriendelijke zone Markengouw en speelvoorzieningen in 

Breehorngebied 

• Gezamenlijk beheerplan (zie 3. Openbare ruimte) 

• Een veilige en kindvriendelijke woonomgeving 

met speelvoorzieningen en school(pleinen) voor 

de aanwezige leeftijdsgroepen 

Financiën • Stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden  

• RVE PMB (grondexploitatie) 

 

 

Maatregel 2 : Voortzetting stedelijke vernieuwing 

Resultaat : Een aantrekkelijk woon-, werk -en winkelgebied met schone, hele en veilige openbare ruimte waar het prettig verblijven is.  

De leefbaarheidsindex is zichtbaar verbeterd ten opzichte van 2015. 

Regievoering : Stadsdeel, corporaties 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE PMB, 

bewoners, ondernemers, RVE 

V&OR, Muziekschool, 

Stadgenoot, Rochdale, Ymere, 

scholen 

• Corporaties zetten sloop/nieuwbouw voort en bouwen conform 

gezamenlijke afspraken 

• Corporaties verzorgen communicatie naar bewoners 

• Partners maken gezamenlijk afspraken over extra vuilophaal etc. 

• De gemeente legt de openbare ruimte aan en zorgt voor goede aansluiting 

met de projectgebieden 

• Stadgenoot bereidt sloop 3e fase Breehorn voor 

 

• Overdracht opgeleverde projectgebieden aan 

beheer  

• IJdoornlaan: 2016-2017 

• Parnassia: 2016 

• Kompaslocatie: 2016- 2017 

• Entreegebied: 2016 

• Parkeerterrein As-Siddieq: 2016 

• Fase 3 herinrichting Park Groene Zoom: 2016 

(fase 1 en 2 gereed) 

Financiën • Stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden  

• RVE PMB (grondexploitatie) 

 

 

2.2 Betere bereikbaarheid 

 

Maatregel 1 : Verbeteren bereikbaarheid en infrastructuur noord-zuid en oost-west verbindingen inclusief sociale veiligheid 

Resultaat : Veilige en bereikbare woon- , werk-, school- en leefomgeving voor bewoners, ondernemers en bezoekers 

Regievoering : Stadsdeel, RVE P, RVE V&OR, RVE PMB 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE P, RVE V&OR, 

RVE PMB, bureau Stadsregie, 

Fietsersbond, scholen, 

bewoners, handhaving 

• Aanleg infrastructuur (o.a. fietsverbindingen) met de stad en Waterland en 

omliggende wijken door gemeente 

• Gemeente informeert bewoners tijdig over geplande werkzaamheden 

• Veilige en bereikbare woon- , werk- en 

leefomgeving voor bewoners, ondernemers en 

bezoekers 

Financiën RVE V&OR, stadsdeel, o.v. financiering 
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2.3 Duurzamere en groenere leefomgeving 

 

Maatregel 1 : Verbindingen en toegankelijkheid verbeteren “Groene lopers”.  

Oplossen van knelpunten in de schakels tussen stad en land en/of investeren in de belevingswaarde van de routes. 

Resultaat : Bereikbare en groene (fiets- en wandel)verbindingen tussen stad en achterland 

Regievoering : Stadsdeel, RVE D&E, RVE V&OR 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE D&E, RVE 

V&OR 

• Verbeteren fiets- en wandelpaden 

• Communicatie /wegbewijzering verbeteren 

• Bereikbare en groene (fiets- en 

wandel)verbindingen tussen stad en achterland 

Financiën Schatting € 1.000.000 stadsdeel, RVE, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 2 : Klimaatverbetering en biodiversiteit versterken, pilot Rainproof Waterlandpleinbuurt. 

Resultaat : Betere en duurzame opvang van regenwater door verbeteringen in de inrichting van publieke en openbare ruimtes en gebouwen. 

Klimaatbeheersing door meer gebruik van groen en water. 

Regievoering : Waternet 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Waternet, 

Stadgenoot, Rochdale, 

bewoners, Rainproof 

• Inventarisatie maken van locaties op maaiveld die in aanmerking komen 

voor vergroening 

• Opbouwen van kennis over slimme combinaties met alle partners 

• Van verharde stukken openbare ruimte groene inrichting maken 

• Afspraken maken met RVE V&OR, RVE R&D en stadsdeel over duurzame 

herinrichting openbare ruimte 

• Stadsdeel maakt locaties zichtbaar 

• Toepassen van nieuwe mogelijkheden 

• Meer groene mogelijkheden in het maaiveld. 

Financiën € 10.000, o.v. financiering HSV gelden, Waternet, andere partijen (bedrag onbekend) 
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Maatregel 3 : Verbeteren groen in de buurt. Stimuleren en faciliteren zelfbeheer bewonersinitiatieven (waaronder postzegelparkjes en 

moestuinen) en wegnemen belemmerende regels 

Resultaat : Prettige leefomgeving waar bewoners zelf een actieve bijdrage aan leveren. 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE R&D, 

bewoners, Combiwel, 

Stadgenoot, Rochdale, Eigen 

Haard en Ymere 

• Beschikbaar stellen van openbare ruimte door stadsdeel 

• B.v. moestuin PGZ, Koedijkpad en tuintjes Groetstraat 

• Bewonersondersteuning door Combiwel, NME 

• Beschikbaar stellen grond in eigendom van Stadgenoot, Rochdale, Eigen 

Haard en Ymere 

• Versoepelen regels door het stadsdeel 

• Zelfbeheer bewoners van openbaar groen 

• Bewoners zijn in staat zelfbeheer te voeren 

• Zelfbeheer bewoners van grond corporaties 

• Versoepelde regelgeving 

Financiën € 20.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 4 : Vergroenen en verbeteren sportveldjes en schoolpleinen 

Resultaat : Kwalitatief betere en duurzamere speelvelden en schoolpleinen waar kinderen prettig kunnen spelen 

Regievoering : Stadsdeel 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE Ruimte en 

Duurzaamheid, bewoners, 

SPIN, scholen, 

sportverenigingen, RVE Sport 

en Bos 

• Gezamenlijk opstellen van een inrichtingsplan voor de schoolpleinen 

• Inrichten schoolplein IJdoornschool 

• Inrichten schoolplein As-Siddieq  

• Buurtmanager aanpak Gezond Gewicht is 

betrokken bij de inrichting van de schoolpleinen 

• IJdoornschool: 2016 

• As-Siddieq: 2016 

Financiën € 10.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 
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Maatregel 5 : Milieueducatie en bewustwording leefomgeving.  

Resultaat : Welbewuste en goed geïnformeerde kinderen 

Regievoering : Stadsdeel, NME, Scholen 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, NME, scholen, 

projectleider Noord Netjes 

• NME geeft milieulessen op de scholen 

• Scholen worden betrokken bij de schoonmaakdagen 

• Milieubewuste kinderen 

• Kinderen gooien minder afval op straat 

Financiën € 10.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 
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3 Leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte 
 

3.1 Schonere en helere buurten 

 

Maatregel 1 : Aanpak achterstallig onderhoud openbare ruimte en duurzaam veilig herinrichten tot onderhoudsniveau B 

Resultaat : Kwalitatief duurzame en veilige openbare ruimte, waar het goed toeven is. 

Regievoering : Stadsdeel/ RVE V&OR 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE PMB, RVE 

V&OR (afd. 

Stadsprogrammering), RVE I, 

bewoners 

• Aanpak boomwortels en boomrondjes door wijkbeheer 

• RVE V&OR, RVE I ontwerpen nieuwe inrichting IJdoornlaan 

• Wijkbeheer realiseert 2e fase herinrichting Koedijkpad 

• Aanpak speeltuintjes en straatwerk door wijkbeheer 

• Plaatsen fietsnietjes door wijkbeheer 

• Aanpak overlast parkeren en onveilige situaties bij scholen 

• Bestrating is op niveau en boomrondjes 

gerepareerd 

• IJdoornlaan is verkeersveilig 

• Koedijkpad is op gewenst niveau 

• Straten zijn op hoogte, geen wateroverlast 

meer 

• Speeltuintjes en slechte plekken in de wijk zijn 

op niveau gebracht 

• Voldoende fietsnietjes in de wijk  

• Veilige schoolomgeving waar kinderen lopend 

en op de fiets komen 

Financiën Schatting € 1.000.000, - stadsdeel, RVE V&OR, o.v. financiering 
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Maatregel 2 : Uitvoering van het Beheerplan Waterlandpleinbuurt 

Resultaat : Een schone- hele en veilige wijk 

Regievoering : Stadsdeel,  

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stadgenoot, Ymere, 

Eigen Haard, Rochdale, 

projectleider Noord Netjes, 

scholen, ondernemers, 

bewoners 

• Stadsdeel stelt gezamenlijk plan op 

• Partners voeren gezamenlijke acties uit 

• 2 x per jaar schoonmaakacties 

• Stadsdeel zet projectleider Noord Netjes in 

• Extra vuilophaal door stadsdeel 

• Extra prikacties (zie aanpak zwerfafval) 

• Aanpakken kleine meldingen voor de openbare ruimte 

• Een schone, hele en veilige wijk 

Financiën Totale kosten € 300.000, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 3 : Aanpak grondzetting Hilversumstraat/Spanderswoudstraat 

Resultaat : Vermindering wateroverlast en verbetering bereikbaarheid 

Regievoering : Stadsdeel, Ymere, Eigen Haard 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Ymere, Eigen Haard • Stadsdeel is opdrachtgever voor de uitvoering 

• Stadsdeel, Ymere en Eigen Haard voeren werkzaamheden samen uit 

• Vermindering wateroverlast en verbetering 

bereikbaarheid 

Financiën € 1.000.000 stadsdeel, RVE V&OR, o.v. financiering 
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Maatregel 4 : Aanpak (zwerf)afval en uitvoeren Project Afval  

Resultaat : Een schone en leefbare wijk 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stadgenoot, 

Rochdale, Ymere, Eigen Haard, 

bewoners, scholen, Pantar, 

ondernemers, Combiwel, St. 

Dock 

• Gezamenlijke aanpak zwerfvuil 

• Stadsdeel zet extra inzet Pantar in voor prikken zwerfvuil 

• Inzet buurtambassadeurs 

• Stadsdeel, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Eigen Haard en scholen leveren 

inzet bij gezamenlijke schoonmaakacties met bewoners 

• Inzet projectleider Noord Netjes voor Burenuurtje, voorlichting op scholen 

en begeleiding buurtambassadeurs en adoptanten 

• Stadsdeel, Stadgenoot, Rochdale financieren plaatsing kralen 

• Een schone en leefbare wijk 

• 2x per jaar een schoonmaakactie 

• 1x per week extra inzet Pantar, Park Groene 

zoom en Markengouw  

• Inzet projectleider Noord Netjes 28 uur per 

week 

• Tijdens de sloop Breehorngebied plaatsing 

kralen 2016 en 2017 

Financiën • Zie financiering Beheerplan, o.v. financiering HSV gelden  

• Extra budget wethouder Choho, Afvalaanval 

• Inzet projectleider vanuit Nedvangmiddelen 
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3.2 Veiligere buurten 

 

Maatregel 1 : Uitvoeren Regionaal Veiligheidsplan en daaraan gelieerde stedelijke aanpakken o.a. (aanpak radicalisering, aanpak Top 

600/1000, Treiteraanpak) 

Resultaat : Een veiligere buurt 

Regievoering : Stadsdeel, politie, OM, OOV 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, OM, OOV, 

bewoners, Rochdale, 

Stadgenoot, Ymere, Eigen 

Haard 

• Inzet projectleider Radicalisering bij voorlichting en bijeenkomsten over 

radicalisering 

• Uitvoering Treiteraanpak in samenwerking met corporaties 

• Een veiligere buurt (zowel subjectief als 

objectief).  

• Bewoners zijn tevreden over hun buurt. 

Financiën RVE OOV, stadsdeel (rompbegroting, projectleider) 

 

 

Maatregel 2 : Uitvoeren Actieplan Veiligheid 2015-2018 

Resultaat : De veiligheid en leefbaarheid is toegenomen (zowel objectief als subjectief) en bewoners zijn tevreden over hun buurt. 

Regievoering : Stadsdeel, politie, OM, subdriehoek, OOV 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, OM, 

subdriehoek, OOV, bewoners, 

ondernemers, Rochdale, 

Stadgenoot 

• Uitvoeren Donkere Dagen Offensief 

• Inbraakpreventie door corporaties en gezamenlijke voorlichtingsdagen 

 

• De veiligheid en leefbaarheid is toegenomen 

(zowel objectief als subjectief).  

• Bewoners zijn tevreden over hun buurt. 

Financiën Stadsdeel (rompbegroting), RVE OOV 
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Maatregel 3 : Voortzetting Buurtveiligheidsteam (BVT) 

Resultaat : De veiligheid en leefbaarheid is toegenomen (zowel objectief als subjectief). En bewoners zijn tevreden over hun buurt 

Regievoering : Stadsdeel, Politie 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Politie, ISA, 

bewoners, Stadgenoot, 

Rochdale, Eigen Haard, Ymere 

• Stadsdeel levert projectleider buurtveiligheidsteam 

• Politie levert extra inzet 

• Stadgenoot, Rochdale, eigen haard en Ymere doen anti-

inbraakaanpassingen in de woningen 

• Bewoners werken mee aan acties zoals ter voorkoming van woninginbraken  

• Extra inzet toezicht en Handhaving 0,3 Fte 

• 1x per jaar een schouw op het gebied van brandveiligheid 

• De veiligheid en leefbaarheid is toegenomen 

(zowel objectief als subjectief) en bewoners zijn 

tevreden over hun buurt 

Financiën • € 300.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

• € 100.000 stadsdeel extra inzet handhaving gebied Noordoost, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 4 : Inzet ca. 8 teams buurtambassadeurs 

Resultaat : Bewoners (buurtambassadeurs) spreken buren aan op gedrag en ondersteunen hen ook bij een hulpvraag. Bewoners zijn meer 

tevreden over hun woonomgeving 

Regievoering : Stadsdeel, Stichting Wijkaanpak Amsterdam, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, bewoners 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stichting 

Wijkaanpak Amsterdam, Eigen 

Haard, Stadgenoot, Rochdale, 

Ymere, bewoners 

• Buurtmeester en projectleider Noord Netjes begeleiden de 

buurtambassadeurs 

• Stichting Wijkaanpak zorgt voor ondersteuning en training van de 

buurtambassadeurs 

• Huismeesters van de corporaties werken nauw samen met de 

buurtambassadeurs 

• Uitbreiding team Beemsterstraat/Alkmaarstraat 

• Uitbreiding team Hilversumstraat 

• Bewoners (buurtambassadeurs) spreken buren 

aan op gedrag en ondersteunen hen ook bij een 

hulpvraag. Bewoners zijn meer tevreden over 

hun woonomgeving 

• 8 teams zijn actief in de wijk. 

• 1 of 2 teams houden gedurende het jaar een 

presentatie in het stadsdeel 

Financiën € 20.000 per team per jaar gefinancierd door Stadgenoot, Rochdale, Ymere en Eigen Haard en stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

(middelen beheerplan zie 3.1 maatregel 2 

 

 

Maatregel 5 : Vervolgaanpak overlast Park Groene Zoom 

Resultaat : De overlast is afgenomen. Bewoners zijn tevreden over hun buurt en leefomgeving 

Regievoering : Stadsdeel, politie, Sosio na Trabou 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, Sosio na 

Trabou, ISA, Combiwel, 

Streetcornerwork, RVE 

Inkomen, bewoners, SAOA, 

Lafam, Stadgenoot, Rochdale 

• Sosio na Trabou bouwt aan relatie met de doelgroep en ondersteunt ze bij 

het zoeken naar oplossingen voor privéproblemen 

• Politie, SAOA en ISA houden toezicht op de orde en veiligheid in het gebied 

• Combiwel en Streetcornerwork ondersteunen in activiteiten voor de 

doelgroep 

• RVE Inkomen stimuleert de doelgroep in het zoeken naar werk en inkomen 

• Lafam voert het vervolgtraject met de doelgroep uit 

• De overlast is afgenomen. Bewoners zijn 

tevreden over hun buurt en leefomgeving 

• De ca. 30 personen van de doelgroep zijn op 

weg geholpen naar werk of een andere 

daginvulling 

• De doelgroep heeft activiteiten in het Huis van 

de Wijk 

Financiën € 50.000 inzet Sosio na Trabou, o.v. financiering HSV gelden (middelen BVT) 
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Maatregel 6 : Aanpak Jeugdoverlast 

Resultaat : De overlast is afgenomen. Bewoners zijn tevreden over hun buurt. Jongeren voelen zich meer eigenaar en verantwoordelijk voor hun 

wijk. 

Regievoering : Stadsdeel, politie 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, ISA, OOV, 

BVT, bewoners, Stichting 

Dock, SPIN, Streetcornerwork, 

SAOA, scholen, Sciandri, Eigen 

Haard, Ymere, Eigen Haard, 

Rochdale, Stadgenoot 

• Projectleider Groepsaanpak coördineert acties en samenwerking tussen 

partijen in de wijk 

• Politie, ISA, SAOA houden toezicht en spreken jongeren aan 

• Stichting Dock, SPIN, Streetcornerwork, Sciandri stimuleren jongeren deel 

te nemen aan activiteiten 

• Aanpak vernielingen bij basisscholen (Mgr. Bekkerschool, IJdoornschool en 

De Vijf Sterren) 

• Gerichte aanpak door samenwerking van de 

professionals werkt goed 

• Handhaving en toezicht heeft de situatie onder 

controle 

• Jongeren doen mee aan activiteiten in de wijk 

• De overlast is afgenomen.  

• Bewoners zijn tevreden over hun buurt 

Financiën € 10.000, Veiligheidsvoorzieningen schoolpleinen, stadsdeel (rompbegroting) 

 

 

Maatregel 7 : Aanpak achtertuinen Wildrijkstraat, Groetstraat (tegengaan verloedering) 

Resultaat : Een prettiger leefomgeving 

Regievoering : Rochdale 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Rochdale, bewoners • Gezamenlijk met bewoners uitvoeren van het project  • Een prettiger leefomgeving 

Financiën Inzet en organisatie door Rochdale 

 

 

Maatregel 8 : Extra inzet wijkbeheerder sociale aanpak 

Resultaat : Leefbare complexen. Bewoners zijn tevreden huurders. 

Regievoering : Stadgenoot 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadgenoot, stadsdeel, 

bewoners 

• Wijkbeheerder Stadgenoot wordt ingezet om de sociale cohesie te 

verbeteren en is eerste aanspreekpunt voor bewoners 

• Leefbare complexen, leefbare buurten 

• Tevreden bewoners 

Financiën Financiering en organisatie door Stadgenoot 

 

 

Maatregel 9 : Aanpak veiligheid zolders in wooncomplexen 

Resultaat : Veilige wooncomplexen 

Regievoering : Rochdale, Stadgenoot 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Rochdale, politie, brandweer, 

stadsdeel, Stadgenoot, 

bewoners 

• Zolders in de wooncomplexen Den Burgstraat en Eierlandstraat worden 

gecontroleerd door Rochdale en Brandweer 

• Aanhaken bij de opschoondagen 

• Veilige wooncomplexen 

Financiën Financiering en inzet Rochdale, Stadgenoot 
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4 Veerkrachtige samenleving 
 

4.1 Krachtigere bewoners 

 

Maatregel 1 : Begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen 

Resultaat : Bewoners hebben meer zelfvertrouwen en zijn krachtiger geworden 

Regievoering : Stadsdeel, Ymere 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, VCA, Doras 

Stichting Mee, Stichting 

Prisma, Combiwel, RVE WPI, 

bewoners, HVA, RVE 

Participatie, Ymere 

• De kwetsbare bewoners in beeld Combiwel, Doras, VCA 

• Ondersteuning van kwetsbare bewoners Combiwel, Doras, Stichting Mee, 

Stichting Prisma, VCA 

• Uitwerking programma Meedoen Werkt 

• Stadsdeel zet projectleider in voor aanpak Basis op Orde (voortzetting) 

• Hogeschool van Amsterdam levert studenten en begeleiding binnen 

studietraject 

• Uitvoering programma Doorlopende leerlijn 

• Uitvoering programma Buurtactivering 

• Uitvoering programma Extra uitvoeringskracht voor prioritaire doelgroepen 

• Uitvoering project Over de drempel, Ymere 

• Meer mensen doen mee in de vorm van 

vrijwilligerswerk en/of reïntegratietrajecten 

• Studenten hebben voldoende steun en 

achtervang in het traject 

• Bewoners hebben regie over hun gezinssituatie 

Financiën • Stadsdeel (rompbegroting), extra inzet o.v. financiering HSV gelden 

• RVE WPI 

• Ymere 
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Maatregel 2 : Stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven 

Resultaat : Bewoners zijn actief en nemen initiatief ter verbetering van de buurt en sociale cohesie 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, 

bewoners, Ymere 

• Stadsdeel stelt budget beschikbaar 

• Combiwel ondersteunt bewoners bij het indienen en uitvoeren van 

initiatieven 

• Bewoners dienen aanvragen in en zorgen voor de uitvoering van initiatieven 

• Ymere voert het project Betere Buurtprijs uit 

• Bewoners kunnen initiatieven uitvoeren (ca. 50) 

• Bewoners participeren mee in de wijk 

Financiën • € 50.000, - stadsdeel o.v. financiering HSV gelden 

• Stadsdeel (rompbegroting, Meedoen in Noord) 

• Financiering Ymere Betere Buurtprijs 

 

 

Maatregel 3 : Inzetten op betere samenwerking tussen partners in het sociaal domein 

Resultaat : Snellere en effectievere integrale aanpak van problematiek wijken en bewoners 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE GGD, RVE 

Inkomen, RVE Werk, RVE 

Participatie, RVE OJZ, 

welzijnsinstellingen en 

maatschappelijke instellingen, 

Eigen Haard, Rochdale, Ymere, 

Stadgenoot 

• Er is een samenwerkingsverband van de sociale partners in de wijk • Bewoners worden op een efficiënte wijze 

geholpen bij problemen 

Financiën  
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Maatregel 4 : Ondersteuning bewonersgestuurde wijkontwikkeling Markengouw 

Resultaat : Bewoners beslissen mee en nemen initiatieven ter verbetering van de sociale cohesie in de wijk. 

Regievoering : Stadsdeel, Combiwel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, 

Stadgenoot, Rochdale, 

bewoners 

• Combiwel levert plan van aanpak en ondersteunt bewoners bij het opzetten 

van bewoners gestuurde wijkontwikkeling 

• Corporaties sluiten aan bij bewonersgestuurde wijkontwikkeling 

• Vianneycentrum kan in overleg met Stichting Bildung gebruikt worden door 

bewoners  

• Stadgenoot rekent maatschappelijke huurprijs en ondersteunt Stichting 

Bildung 

• Bewoners beslissen mee en nemen initiatieven 

ter verbetering van de sociale cohesie in de wijk. 

 

Financiën € 20.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

4.2 Meer zelfredzaamheid 

 

Maatregel 1 : Voortzetting van de Training voor vrijwilligers 

Resultaat : Vrijwilligers zijn opgeleid, getraind en gecertificeerd om zelfstandig vrijwilligerstaken in het Huis van de Wijk te doen 

Regievoering : Stadsdeel, Combiwel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, Sosio na 

Trabou, vrijwilligers 

• Stadsdeel geeft opdracht voor training 

• Combiwel communiceert naar vrijwilligers over mogelijkheden training 

• Sosio Na Trabou geeft trainingen aan vrijwilligers 

• Vrijwilligers zijn opgeleid en getraind om 

zelfstandig vrijwilligerstaken in het Huis van de 

Wijk te doen 

Financiën € 2.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 2 : Zelfbeheer en participatie Hilversumflat. De bewonerscommissie organiseert activiteiten voor de bewoners van de 
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Hilversumflat 

Resultaat : Actief zelfbeheer van de woonomgeving 

Regievoering : Rochdale 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Rochdale, bewoners • Rochdale faciliteert de bewoners bij activiteiten • Actief zelfbeheer van de woonomgeving 

Financiën • Financiering door Rochdale 

 

Maatregel 3 : Onderzoek haalbaarheid Mijn Wijk in drie straten  

Resultaat : Sociale cohesie onder de bewoners is verbeterd 

Regievoering : Stadsdeel, Rochdale 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Rochdale, bewoners • Stadsdeel en Rochdale onderzoeken en voeren project uit in de Den 

Helderstraat, Den Burgstraat, Eierlandstraat 

• Sociale cohesie onder de bewoners is verbeterd 

Financiën € 10.000, o.v. financiering HSV gelden 

 

Maatregel 4 : Verbeteren functionaliteit Huis van de Wijk Waterlandpleinbuurt 

Resultaat : Het Huis van de Wijk wordt beter en door meer bewoners(groepen) gebruikt.  

Meer kwetsbare bewoners doen mee aan activiteiten 

Regievoering : Stadsdeel, Combiwel, 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Vrijwilligers, Stichting Dock, 

bewoners, Stadsdeel, 

Combiwel 

• Er wordt onderzoek gedaan naar de functionaliteit van het Huis van de Wijk 

waarin opgenomen de expertise van de diverse partners 

• Aanbevelingen worden door alle partners overgenomen en uitgevoerd. 

• Het Huis van de Wijk wordt beter en door meer 

bewoners(groepen) gebruikt.  

• Meer kwetsbare bewoners doen mee aan 

activiteiten 

Financiën € 10.000 , o.v. financiering 
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5 Armoede, werk en economie 

5.1 Afname armoede 

 

Maatregel 1 : Uitvoering Stedelijk Programma Aanvalsplan armoedebestrijding. Armoede in de wijk terugbrengen tot een aanvaardbaar 

niveau 

Resultaat : Minder bewoners leven in armoede 

Regievoering : Stadsdeel, RVE WPI 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE WPI, RVE 

Inkomen, RVE Werk, RVE OJZ, 

RVE Economie, Ymere, 

Rochdale, Eigen Haard, 

Stadgenoot, Only Friends 

Dock, Doras, bewoners 

• Uitvoeren stedelijk programma Aanvalsplan Armoedebestrijding 

• WPI zet buurtbudgetconsulent in 

• Bereik armoedevoorzieningen lokaal  

• WPI zet Flying Squad in voor verbeteren bereik armoedevoorzieningen 

• Stadsdeel voert Pilot gezonde leefstijl interventie uit (zie 6.) 

• Stadsdeel zet aanpak Park Groene Zoom voort (via BVT) 

• Voortzetting moestuin in Park Groene Zoom 

• Uitvoeren convenant AFWC, huurdersvereniging Amsterdam, gemeente 

• Meer bewoners doen mee op gebied van 

participatie 

• Ieder kind heeft dezelfde kansen 

• Betere kansen voor werkende minima  

• Iedereen is bekend met de regelingen die er zijn 

• Bewoners hebben minder schulden en beter 

zicht op hun financiën 

• Bewoners met een minimuminkomen krijgen 

betere zorg 

• Voldoende betaalbare woningen in de wijk 

Financiën Schatting € 100.000, dekking uit Aanvalsplan Armoede RVE WPI, o.v. financiering HSV gelden ( o.a. BVT middelen) 

 

 

Maatregel 2 : Voorkomen huurschulden/huurachterstanden 

Resultaat : Het aantal huisontruimingen wegens huurschuld is afgenomen 

Regievoering : Stadsdeel, Stadgenoot, Ymere, Rochdale 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stadgenoot, Ymere, 

Rochdale, bewoners 

• Uitvoeren Plan van Aanpak 

• Samenwerking met project Vroeg Eropaf 

• Samenwerking met project Basis op Orde 

Het aantal huisontruimingen wegens huurschuld is 

afgenomen 

Financiën • € 10.000, - stadsdeel o.v. financiering HSV gelden 

• Financiering en inzet door Stadgenoot 

• Financiering en inzet door Ymere 

 

 

Maatregel 3 : Programma Computerwijk  

Resultaat : Goed getrainde bewoners 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, 

bewoners 

• Combiwel begeleidt de training 

• Ca. 60 bewoners nemen deel aan training 

• Bewoners hebben meer kansen op de 

arbeidsmarkt door verbeterde 

computervaardigheden 

Financiën • € 15.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

• RVE WPI (budget Armoede) 
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5.2 Aantrekkelijkere winkelcentra 

 

Maatregel 1 : Extra inzet Waterlandplein. Aanpak leefbaar en economisch gezond Waterlandplein 

Resultaat : Een aantrekkelijk, leefbaar, bereikbaar en veilig winkelcentrum met tevreden klanten en ondernemers 

Regievoering : Stadsdeel, Ymere 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE Economie, 

politie, ondernemersvereniging 

(winkeliers), Ymere, Combiwel, 

bewoners, buurtambassadeurs, 

St. Wijkaanpak Amsterdam, SP 

Fund 

• Uitvoering Plan van aanpak o.a. met extra inzet buurtveiligheidsteam 

• St. Wijkaanpak Amsterdam traint en ondersteunt buurtambassadeurs 

• Combiwel ondersteunt bewoners 

• Inzet winkelstraatmanagement (+ opleveren werkplan 2016) 

• Politie geeft advies over veiligheid 

• KVO certificering ondernemers 

• Een aantrekkelijk, leefbaar, bereikbaar en veilig 

winkelcentrum met tevreden klanten en 

ondernemers 

• Een leefbaar, schoon, heel en veilig 

woongebied  

• Sociale cohesie is sterk verbeterd 

• Overlast in de woonblokken is afgenomen 

Financiën • Ymere draagt (€ 184.000) bij in het kader van het leefbaarheidsproject  

• Stadsdeel draagt bij met inzet van winkelstraatmanager, inzet buurtveiligheidsteam, bewonersparticipatie, extra handhaving en 

toezicht, schoonmaakacties etc. 

• Stadsdeel en corporaties financieren gezamenlijk de inzet van buurtambassadeurs o.v. financiering HSV gelden  

• Bijdrage SP Fund bij het coördineren van evenementen 
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6 Jeugd, onderwijs en gezondheid 
 

6.1 Gezondere bewoners 

 

Maatregel 1 : Uitvoering aanpak Gezond Gewicht, Programmaplan 2015-2018  

Resultaat : Vermindering van overgewicht bij kinderen en volwassenen 

Regievoering : Stadsdeel, RVE GGD 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE GGD, 

gezondheidscentrum, 

welzijnsinstellingen, Achmea, 

BovenIJ ziekenhuis, Sciandri, 

SPIN, zelforganisaties, 

fysiotherapeuten, Sciandri, 

SPIN, zelforganisaties, 

Waternet, bewoners 

• Buurtmanager en GGD organiseren de integrale aanpak vanuit actieplan 

• Integrale aanpak door: 

o Inzet buurtmanager 

o Laten landen van stedelijke inspanningen 

o Organiseren van buurtactiviteiten 

o Verbinden van inspanningen tussen diverse clusters van de aanpak, 

maar ook met bestaande inspanningen in het stadsdeel 

o Inzet ambassadeurs Gezonde leefstijl 

o Stadsdeel en RVE GGD organiseren bijeenkomsten met zelforganisaties 

en sleutelfiguren in de wijk 

o Stimuleren gezonde keuzes, aanbod en voorlichting ( o.a. Fresh in de 

les) 

o Gezondheidscentrum en huisartsen verwijzen naar de aanpak 

o Aanleg en uitbreiding watertappunten 

• Integrale aanpak door: 

• Laten landen van stedelijke inspanningen 

• Organiseren van buurtactiviteiten 

• Verbinden van inspanningen tussen diverse 

clusters van de aanpak, maar ook met 

bestaande inspanningen in het stadsdeel 

• Fysiotherapeuten, Sciandri, SPIN, 

zelforganisaties 

• Bewustwording van gezonde leef- en 

beweegstijl en voeding 

• Beschikbaarheid kraanwater voor bewoners op 

verschillende locaties in de wijk (schoolpleinen, 

speelvoorzieningen). Bewoners drinken meer 

water 

Financiën • € 20.000, - stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

• Financiering aanpak Gezond Gewicht RVE GGD 
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Maatregel 2 : Organisatie van de Waterlandrun en sportgezondheidsmarkt 

Resultaat : Bewustwording van gezonde leef- en beweegstijl en voorlichting over voeding en sport mogelijkheden, bewoners zijn in beweging 

Regievoering : Stadsdeel, Stuurgroep Stedelijke vernieuwing 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, 

gezondheidscentrum, Sciandri, 

Stichting Dock, RVE JGZ, 

sportverenigingen, 

ondernemers, bewoners, OKC, 

Doras, Only Friends, 

stuurgroep Stedelijke 

Vernieuwing, Stadgenoot, 

Rochdale, Eigen Haard, 

SP Fund, Ymere 

• Stadsdeel voert de organisatie van het evenement 

• Sciandri ondersteunt bij sportactiviteiten 

• Dock stimuleert jongeren deel te nemen in de organisatie 

• Sportverenigingen presenteren zich zelf op de markt 

• Ondernemers dragen bij in de uitvoering van de markt 

• Gezondheidscentrum neemt deel aan de markt (fysiotherapie, voorlichting) 

• Het OKC neemt deel aan de markt via voorlichting 

• Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing stelt capaciteit voor organisatie 

beschikbaar (in het kader van gebiedspromotie) 

• Bewoners zijn meer bewust van de gezonde 

leef- en beweegstijl 

• Verschillende sporten en verenigingen binnen 

stadsdeel Noord zijn bij bewoners bekend 

• Bewoners doen mee aan de Waterlandrun 

 

Financiën € 23.000, - gedeelde financiering stadsdeel (o.v. financiering HSV gelden), stuurgroep, SP Fund, Ymere (bedrag nog nader vast te 

stellen) 
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Maatregel 3 : Uitvoeren pilot Gezonde Leefstijlinterventie 

Resultaat : Bewoners bekend maken met een gezonde levensstijl  

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Doras, stadsdeel, RVE WPI, 

RVE GGD, bewoners 

• Het stadsdeel stelt een plan van aanpak op voor de pilot 

• Het stadsdeel zet een beweegcoach in 

• Beweegcoach brengt vraag en aanbod bij elkaar 

• Bewoners bekend maken met een gezonde 

leefstijl 

• Bewoners leven gezonder 

Financiering RVE WPI 

 

 

6.2 Betere kansen voor kinderen 

 

Maatregel 1 : Mentoraten School ‘s Cool 

Resultaat : Kinderen zijn beter voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs en beleven meer plezier aan school 

Regievoering : Stadsdeel, School ’s Cool, scholen 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, School ’s Cool, 

scholen, kinderen 

• School ’s Cool maakt programma voor mentoraten 

• Mentoren begeleiden kinderen in het basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs 

• Kinderen zijn beter voorbereid op de overgang 

naar het voortgezet onderwijs en beleven meer 

plezier aan school 

Financiën € 7.500, o.v. financiering HSV gelden 
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Maatregel 2 : Weekendstudent projecten 

Resultaat : Het cultureel kapitaal van kinderen en hun burgerschapskwaliteiten zijn versterkt 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, SKC, kinderen in de 

wijk, scholen 

• SKC begeleidt de studenten in het project 

• Kinderen nemen deel aan activiteiten 

• Kinderen hebben maatschappelijk en culturele 

kennis opgedaan 

• Kinderen hebben deelgenomen aan culturele 

activiteiten 

Financiën € 30.000, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 3 : Activiteiten voor kinderen in de wijk  

Resultaat : Kinderen hebben een prettige vrijetijdsbesteding 

Regievoering : Stadsdeel, Stichting. Dock, Streetcornerwork, Stichting Wijsneus, SPIN 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stichting Dock, 

Streetcornerwork, Stichting 

Wijsneus, 

SPIN, kinderen in de wijk 

• Stichting Dock, Streetcornerwork, Stichting Wijsneus organiseren 

activiteiten 

• SPIN voert spelbegeleiding en wekelijks activiteiten uit in speeltuin De 

Sterspelers 

• Spelinloop 

• Kinderen hebben een prettige 

vrijetijdsbesteding 

• Kinderen leren spelen met andere kinderen 

• Kinderen hangen minder op straat en vervelen 

zich minder 

Financiën € 10.000, o.v. financiering HSV gelden 
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Maatregel 4 : Creëren van een ontmoetingsruimte voor jongeren 

Resultaat : Jongeren kunnen in de wijk bij elkaar komen 

Regievoering : Stadsdeel Stichting Dock 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stichting Dock, 

Rochdale, Eigen Haard, 

Stadgenoot, Ymere, jongeren 

in de wijk 

• Corporaties stellen een ruimte beschikbaar 

• Stichting Dock ondersteunt de jongeren bij het gebruik van de ruimte en 

begeleid waar dat nodig is 

• Jongeren kunnen in de wijk bij elkaar komen 

om even te kletsen en muziek te luisteren 

• Jongeren vervelen zich minder en hangen 

minder op straat 

Financiën Corporatie stelt ruimte beschikbaar € 5.000 inrichting stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 5 : Opvoedkundige ondersteuning via ouderlokalen in de scholen 

Resultaat : Ouders zijn meer betrokken bij de opvoeding van hun kinderen en ontwikkelen zich zelf ook. 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, scholen, 

ouders 

• Combiwel organiseert thema’s die besproken kunnen worden in de 

ouderlokalen 

• Ouders nemen deel aan activiteiten 

• Ouders zijn meer betrokken bij de opvoeding 

van hun kinderen en ontwikkelen zich zelf ook. 

Financiën € 5.000, o.v. financiering HSV gelden 
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Maatregel 6 : Voortzetting van aanpak Vreedzame Wijk 

Resultaat : Kinderen groeien op in een Vreedzame Wijk en krijgen handvatten om met problemen en verschillen om te gaan 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stichting Dock, 

Stichting Wijsneus, Combiwel, 

OKT, scholen, kinderen, politie, 

st. SPIN, Rochdale, Ymere, 

Eigen Haard, Stadgenoot 

 

• Stadsdeel levert projectleider 

• Professionals/partners volgen de aanpak Vreedzame Wijk, zij volgen een 

training en houden de training bij  

• Kinderen groeien op in een Vreedzame Wijk en 

krijgen handvatten om met problemen en 

verschillen om te gaan 

• Alle professionals hanteren dezelfde werkwijze 

i.h.k.v. de Vreedzame Wijk 

Financiën € 30.000 stadsdeel o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 7 : Thematische bijeenkomsten verbreden Burgerschap 

Resultaat : Ouders pakken de opvoedproblemen beter aan 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, scholen, 

ouders/kinderen 

• Combiwel en scholen organiseren bijeenkomsten 

• Ouders en kinderen nemen deel aan bijeenkomsten 

• Ouders pakken de opvoedproblemen beter aan 

Financiën € 1.000, o.v. financiering 

 

 

 

 

 

 



November 2015 Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Noord 

Wijkplan Waterlandpleinbuurt 2016 

  
   

 

Pagina 29 van 33 

6.3 Afname Jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten 

 

Maatregel 1 : Uitvoeren Deltaplan (jeugd) werkloosheid en voortijdig schoolverlaten 

Resultaat : Alle kinderen hebben een startkwalificatie 

Regievoering : Stadsdeel, RVE OJZ, RVE WPI 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE OJZ, RVE WPI, 

bewoners 

• Deltaplan (Jeugd)werkloosheid en voortijdig schoolverlaten wordt uitgevoerd • Alle kinderen hebben een startkwalificatie 

Financiën Schatting € 100.000 dekking RVE/OJZ, stadsdeel (rompbegroting), o.v. financiering 

 

 

Maatregel 2 : Huiswerkklassen voor basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijs 

Resultaat : Kinderen hebben betere schoolprestaties. Zij krijgen daardoor betere kansen op doorstroming naar het voortgezet onderwijs en/of 

werk 

Regievoering : Stadsdeel, scholen 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, SKC, Stichting 

Dock, scholen, bewoners, 

Combiwel,  

• Begeleiding door SKC en Combiwel bij huiswerkklassen 

• Scholen selecteren kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken 

• Combiwel en Dock stimuleren jongeren naar de huiswerkbegeleiding 

• Jongeren nemen deel aan huiswerkbegeleiding 

• De prestaties van de kinderen zijn verbeterd 

• Meer kans op het behalen van een diploma.  

• Meer kansen op doorstroming naar werk 

• Alle jongeren die behoefte hebben aan 

begeleiding zijn bereikt. 

Financiën € 45.000 stadsdeel (rompbegroting), RVE OJZ, Jaarplan 2016 Dock 
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Maatregel 3 : Faciliteren (activiteiten) Jongerenpunt 

Resultaat : Jongeren worden begeleid naar de arbeidsmarkt zodat ze betere kansen hebben 

Regievoering : Stadsdeel, RVE Werk 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE WPI, JIP/JP, 

jongeren in de wijk 

• Stadsdeel zet projectleider in 

• Stadsdeel faciliteert het Jongeren Informatie Punt (JIP) en het 

Jongerenpunt, als knooppunten in de informatievoorziening richting 

jongeren en in het koppelen van jongeren aan beschikbare 

projecten/initiatieven (zie stedelijk Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid en 

Noordse aanpak VSV en jeugdwerkloosheid) 

• Het Jongerenpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar brengen (jongeren en 

ondernemers) en het netwerk 

• Jongeren worden begeleid naar de arbeidsmarkt 

zodat ze betere kansen hebben 

Financiën RVE WPI, stadsdeel 
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7 Cultuur en sport 

7.1 Meer aanbod en deelname cultuur 

 

Maatregel 1 : Kleinschalige culturele initiatieven in de buurt 

Resultaat : Bewoners zijn op de hoogte van het culturele aanbod en maken daarvan gebruik 

Regievoering : Stadsdeel, RVE Kunst en Cultuur 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Kunstenaars, bewoners, RVE 

Kunst en Cultuur, Cultuurtafel, 

projectadviseur, Noordjes 

Kinderkunst, Foam, scholen,  

• Gezamenlijk uitvoeren van culturele initiatieven 

• Culturele activiteiten in de open lucht op het podium Waterlandplein 

• Culturele activiteiten voor kinderen tot 12 jaar 

• 2e editie Intergenerationeel fotoproject 

• Bewoners zijn op de hoogte van het culturele 

aanbod en maken daar gebruik van 

• Kinderen leren cultuur kennen 

• Aanbod voorstellingen op het podium 

Financiën • € 10.000 podium, o.v. financiering HSV gelden 

• €20.000 culturele activiteiten voor kinderen, o.v. financiering HSV gelden 

• € 25.000 Intergenerationeel fotoproject, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 2 : Faciliteren lokaal gebruik stadspas 

Resultaat : Bewoners maken gebruik van cultureel aanbod 

Regievoering : Stadsdeel  

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

RVE WPI, bewoners, stadsdeel, 

culturele instellingen 

• Stadspas brengt vraag en aanbod bij elkaar 

• Bewoners nemen deel aan culturele activiteiten 

• Bewoners maken gebruik van het cultureel 

aanbod d.m.v. de stadspas 

Financiën Stadspas, RVE WPI 

 

 

7.2 Meer aanbod en deelname sport 
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Maatregel 1 : Inzet sportmakelaar 

Resultaat : Vraag en aanbod van sportactiviteiten gericht op verschillende doelgroepen in de wijk is op elkaar afgestemd. 

Regievoering : Stadsdeel 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, Sciandri, 

sportverenigingen, scholen, 

bewoners 

• Stadsdeel zet sportmakelaar in 

• Sportmakelaar organiseert sport programma in de wijk 

• Sciandri, sportverenigingen voeren onderdelen uit. 

• Combiwel en Dock sluiten aan bij de activiteiten 

• Bewoners nemen deel aan sportactiviteiten 

• Vraag en aanbod van sportactiviteiten gericht 

op verschillende doelgroepen in de wijk is op 

elkaar afgestemd. 

• Doelgroepen nemen deel aan de activiteiten op 

het gebied van sport in de wijk 

Financiën € 70.000 stadsdeel o.v. financiering HSV gelden, stadsdeel (rompbegroting) 

 

 

Maatregel 2 : Extra inzet voor vakantie activiteiten in de wijk 

Resultaat : Kinderen vermaken zich in de vakantie 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, Sciandri, 

Stichting Wijsneus, SPIN, 

kinderen in de wijk 

• Stadsdeel organiseert activiteiten 

• Organisaties sluiten aan bij de activiteiten 

• Kinderen nemen deel aan activiteiten 

• Door een uitgebreid programma kunnen 

kinderen zich vermaken in de vakantie 

• Segregatie neemt af. Kinderen leren samen 

spelen en samenwerken 

Financiën € 10.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 
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Maatregel 3 : Organiseren van straatactiviteiten (12+ en 12-) inspelend op maatschappelijke thema’s 

Resultaat : Gezond bewegen en spelen en plezier daar aan beleven 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Combiwel, Sciandri, 

Stichting Dock, bewoners, 

Stadgenoot, Rochdale, Eigen 

Haard, Ymere 

• Organisaties stimuleren bewoners activiteiten te organiseren in de 

straat/wijk 

• Combiwel ondersteunt bewoners bij het aanvragen van een budget voor 

bewonersinitiatieven 

• Kinderen nemen deel aan straatactiviteiten 

• Er zijn verschillende straatactiviteiten 

georganiseerd door professionals en bewoners 

• Bewoners bewegen en ervaren plezier daaraan 

Financiën € 10.000 stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 

 

 

Maatregel 4 : Organiseren van een voetbaltoernooi tijdens Ramadan 

Resultaat : Jongeren doen mee met voetbaltoernooi i.p.v. op straat te hangen 

Regievoering : Stadsdeel, Stichting Dock 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, Stichting Dock, 

Sciandri, jongeren 

• Ramadanvoetbal wordt georganiseerd door Stadsdeel 

• Stadsdeel huurt Sciandri in voor begeleiding 

• Dock sluit aan 

• Afdeling Leerplicht sluit aan 

• Veel jongeren sporten tijdens ramadan, minder 

overlast in de buurten 

Financiën € 10.000, - stadsdeel, o.v. financiering HSV gelden 
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1 Investeringsagenda Waterland n.v.t. 

2 Stedelijke ontwikkeling, woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid 

2.1 Betere inrichting woonomgeving 

 

Maatregel 1 : Onderzoek naar bouwplannen en plannen inrichting openbare ruimte (inclusief aansluiting met bestaande gebieden). 

Onderzoek naar planvorming De Weeren (proceskosten, planvorming, besluitvorming) 

Resultaat : Aantrekkelijk woon- werk- of winkelgebied met schone, hele en veilige openbare ruimte waar het prettig verblijven is 

Regievoering : RVE Grond en RVE PMB 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE PMB , RVE 

G&O, RVE R&D, bewoners, 

tuinpark Buikslotermeer, Poort 

van Waterland 

• RVE G&O ontwerpen nieuwe inrichting van De Weeren 

(nota van uitgangspunten) 

 

• Uitgewerkt plan voor tijdelijke en toekomstige 

inrichting 

Financiën RVE G&O, stadsdeel, o.v. financiering 

 

2.2 Betere bereikbaarheid 

 

Maatregel 1 : Verbeteren bereikbaarheid en infrastructuur noord-zuid en oost-west verbindingen inclusief sociale veiligheid 

Resultaat : Veilige en bereikbare woon- , werk-, school- en leefomgeving voor bewoners, ondernemers en bezoekers 

Regievoering : Stadsdeel, RVE V&OR, RVE R&D 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage  

Stadsdeel, RVE P, RVE V&OR, 

RVE PMB, bureau Stadsregie, 

Fietsersbond, 

scholen, bewoners, 

handhaving 

• Verbetering infrastructuur en aansluiting omliggende wijken (gemeente) 

• Communicatie naar bewoners (RVE V&OR en stadsdeel) 

• Verbeteren fietsverbindingen met de stad en binnen Noord 

• Veilige en bereikbare woon-, werk- en 

leefomgeving voor bewoners, ondernemers en 

bezoekers 

• Verbeteren fietspad Zwarte Gouw 

 

Financiën RVE V&OR, stadsdeel, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 2 : Uitvoeren beleid zwaar verkeer Waterland ( incl. verkeersbesluit, bebordingsplan en ontheffingsbeleid) 

Resultaat : Goede bereikbaarheid in een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners , ondernemers en bezoekers. 

Regievoering : Stadsdeel  

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE V&OR, 

gemeente Waterland, HHNK, 

Centrale Dorpenraad, 

Bewoners 

• Stadsdeel zorgt voor duidelijke communicatie 

• Duidelijk en gedragen beleid vastgesteld door stadsdeel 

• Het beleid sluit aan bij beleid van gemeente Waterland 

• Meenemen van gemeente Waterland en HHNK in de plannen 

• Uitvoeren bebordingsplan en invoeren ontheffingsbeleid 

 

 

• Duidelijk beleid zwaar verkeer 

• Overlast in de dorpskernen wordt beperkt 

 

Financiën Schatting €10.000 ( reserve stadsdeel) , stadsdeel en RVE V&OR, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 3 : Aanpak overlast parkeren/parkeerproblematiek Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude, Durgerdam en Zunderdorp. Het creëren 

van extra parkeervoorzieningen  

Resultaat : Veilige en bereikbare woon-, werk- en leefomgeving 

Regievoering : Stadsdeel  
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE Parkeren, RVE 

V&OR 

Centrale Dorpenraad, politie , 

bewoners 

• Goede en duurzame oplossingen 

• Maken van ontwerp herinrichting dorpsplein Zunderdorp met bewoners 

• Samen met dorpsraad kijken naar oplossingen en laten bijdragen in het 

onderhoud 

• Aanleggen van parkeerstroken (grastegels) in Holysloot (stadsdeel) 

• Aanleg fiets- en parkeervoorzieningen t.b.v. woonbootbewoners en 

bezoekers in Schellingwoude/Durgerdam (stadsdeel) 

• Bij herinrichten openbare ruimte kijken naar oplossing van 

parkeerproblematiek o.v. van financiering MJP 

 

• Uitbreiding van bestaande 

parkeermogelijkheden 

 

 

Financiën €40.000 stadsdeel (reserve), RVE V&OR en dorpenraad (cofinanciering) 

  

 

2.3 Duurzamere en groenere omgeving 

 

Maatregel 1 : Verbindingen en toegankelijkheid verbeteren “Groene lopers” . Verbindingen en toegankelijkheid verbeteren “Groene lopers”  

Resultaat : Bereikbare en groene (fiets- en wandel)verbindingen tussen stad en achterland 

Regievoering : Stadsdeel, RVE D&E, RVE V&OR 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE D&E, RVE 

V&OR 

• Verbeteren fietspaden (stadsdeel en V&OR) 

• Communicatie /wegbewijzering verbeteren (stadsdeel en V&OR) 

• Impuls toerisme Landelijk Noord 

• Uitzetten toeristische routes 

• Stimuleren fietsverhuur 

• Bereikbare en groene (fiets- en 

wandel)verbindingen tussen stad en achterland 

• Meer mensen kunnen recreëren in Waterland  

Financiën Stadsdeel, RVE V&OR, o.v. financiering 
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Maatregel 2 : Verbeteren groen in de buurt. Zelfbeheer stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven en wegnemen belemmerende regels 

Resultaat : Prettige leefomgeving waar bewoners zelf een actieve bijdrage aan leveren. 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE R&D, 

bewoners,  

• Beschikbaar stellen van materiaal door het stadsdeel voor het uitvoeren van 

onderhoud 

• Het verzorgen van ondersteuning (stadsdeel, evt. Combiwel indien nodig) 

• Uitvoeren door bewoners 

• Faciliteren pilot zelfbeheer 

• Bepalen randvoorwaarden zelfbeheer 

• Zelfbeheer bewoners van openbaar groen 

• Bewoners zijn in staat zelfbeheer te voeren 

• Versoepelde regelgeving 

Financiën Stadsdeel en RVE R&D (Groengelden Noordoost €10.000) 

 

 

Maatregel 3 : Verbeteren van het sportveldje bij basisschool de Weidevogel 

Resultaat : Kwalitatief betere en duurzamere speelvelden en schoolpleinen waar kinderen prettig kunnen spelen 

Regievoering : Stadsdeel, De Weidevogel, RVE R&D , CDR, bewoners 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel , RVE V&OR,CDR, 

RVE R&D, bewoners, 

basisschool De Weidevogel 

• Samen kijken naar de mogelijkheden om het sportveld bij De Weidevogel 

op te knappen 

  

• Een schoon, heel en veilig sportveld waar 

kinderen prettig kunnen spelen 

Financiën Stadsdeel en basisschool De Weidevogel (cofinanciering € 20.000, o.v. financiering) 
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Maatregel 4 :  Aanpak achterstallig onderhoud groen aan bruggen en walkanten in de openbare ruimte tot onderhoudsniveau B.  

Resultaat :  Achterstallig onderhoud wordt aangepakt en paden worden weer goed begaanbaar 

Regievoering :  Stadsdeel , RVE V&OR 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel , RVE V&OR, 

recreatieschap, RVE R&D 

• Een goed financieel overzicht over het achterstallig onderhoud in het 

gebied (stadsdeel/recreatieschap) 

• Onderzoek naar verleggen trekvogelpad 

Poppendammergouw/Volgermeerpolder, extra pad aanleggen? (RVE R&D, 

stadsdeel) 

• Formaliseren afsluiten Kerkepad Holysloot en afspraken over achterstallig 

en toekomstig onderhoud (stadsdeel) 

• Overzichtelijk overzicht met de kosten voor het 

onderhoud met als resultaat kwaliteitsniveau B 

• Afgerond onderzoek en aanbevelingen, incl. 

financiering en planning (extra pad) 

• Het langeafstandstrekvogelpad wordt 

aantrekkelijker met meer ommetjes 

• Uitvoering loopt mogelijk door in 2017 

Financiën Stadsdeel en RVE V&OR, RVE R&D, o.v. financiering 
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3 Leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte 
 

3.1 Schonere en helere buurten 

 

Maatregel 1 : Aandacht en forse kwaliteitsimpuls is nodig voor de openbare ruimte en achterstallig onderhoud. Tegengaan vervuiling. Aanpak 

achterstallig onderhoud openbare ruimte en duurzaam veilig herinrichten tot onderhoudsniveau B 

Resultaat : Kwalitatief duurzame en veilige openbare ruimte, waar het goed vertoeven is. 

Regievoering : Stadsdeel/ RVE V&OR 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE PMB, RVE 

V&OR (afdeling Stads –

programmering), RVE I, 

bewoners 

• Aanpakken van achterstallig onderhoud wegen in combinatie met het 

verduurzamen van de fietsverbindingen. Hierbij de parkeerproblematiek 

meenemen. Werk met werk maken zorgt voor kostenbesparing. Vrij 

liggende fietspaden waardoor de mate van veiligheid verhoogd wordt (RVE 

V&OR). 

• Goede passeerhavens op de smalle wegen in Waterland 

(stadsdeel en RVE V&OR) 

 

Het achterstallig onderhoud betreft: 

• Het plaatsen van grastegels bij het herprofileren van de Liergouw (werk met 

werk) . Aandacht voor breedte van de weg en passeerstroken 

• Aanleg vrij liggend stuk fietspad Zunderdorpergouw bij herprofilering (werk 

met werk). Tevens rekening houden met passeerstroken 

• Parkeerplaats achter school Ransdorp 

• Zunderdorp, herinrichting kern en dorpspleintje (ontwerp wordt gemaakt) 

• Dorpsstraat Holysloot 

• Vrij liggend fietspad Bloemendalergouw 

• Begin Schellingwouderdijk bij Zuiderzeeweg 

• Vrij liggend fietspad Zunderdorpergouw 

• Bestrating is op niveau en vrij liggende 

fietspaden zijn duurzaam veilig. 

• Het achterstallig onderhoud in de openbare 

ruimte is aanzienlijk afgenomen 
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• Fietspad Bloemendalergouw 

• Onderzoek aanleg voetpad Landmarkt en Liergouw 

• Doortrekken fietspad Weersloot tot aan de dijk  

• Aanbrengen markering Schellingwouderbrug 

 

Financiën Stadsdeel, RVE V&OR, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 2 : Aanpak zwerfvuil. Pilot petflessen en blikjes 

Resultaat : Schone , hele en veilige openbare ruimte waar het prettig verblijven is 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, scholen, CDR en de 

dorpsraden, bewoners 

• Extra mogelijkheid de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten 

• De hoeveelheid zwerfafval te verminderen 

• Meer verpakkingsmaterialen in te zamelen en te recyclen 

• Stadsdeel stellen mankracht en uitvoering ter beschikking 

• Stadsdeel gebruikt bestaande zwerfafvalmetingen t.b.v. metingen pilots 

• Gericht op het voorkomen en opruimen van 

zwerfafval 

• Bevorderen van afvalscheiding 

• Sluiten van kringlopen 

• Schonere wijken 

Financiën Geldende vergoeding voor kunststof verpakkingsafval en gebruik maken van de zwerfafvalvergoeding (Nedvanggelden Choho), 

RVE R&D, o.v. financiering 

 

 

Maatregel 3 : Overdracht beheer paden Volgermeer aan stadsdeel.  

Resultaat : Goed overgedragen en goed onderhouden Volgermeerpolder 

Regievoering : Stadsdeel en RVE R&D 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel , RVE R&D • Overnemen van beheer van de paden in Volgermeerpolder 

 

• Goed onderhouden Volgermeerpolder waar het 

prettig en veilig verblijven is. 

• Stadsdeel neemt de paden in beheer 
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Financiën RVE R&D (overdrachtskosten, reguliere beheerskosten aan beheer), o.v. financiering) 

 

Maatregel 4 : Verbeteren beleving Waterlandse Zeedijk.  

Resultaat : Schone, hele en veilige openbare ruimte met goede (kleinschalige) voorzieningen waar het prettig verblijven is  

Regievoering : RVE R&D , provincie 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, bewoners, RVE 

R&D, RVE V&OR, provincie, 

HHNK , Fietsersbond 

• Input leveren op de dijkversterking en aangeven wat de wensen zijn bij de 

infrastructuur op de dijk. 

Stadsdeelwensen: 

• Breder fietspad (stadsdeel) 

• Vrij liggend fietspad  

• Kleinschalige verblijfplekken op de kapen 

• Kleinschalige zwemplek ( Kinselmeer, Markermeer) 

• Aanlegsteiger voor bootjes 

• Groene loper  

• Archeologische waarden  

• Natuurversterking 

• Meekoppelwensen worden meegenomen-> samenwerkingsovereenkomst 

(provincie, HHNK, gemeente) 

• Schone, hele en veilige openbare ruimte met 

goede (kleinschalige) voorzieningen waar het 

prettig verblijven is 

 

Financiën Provincie, stadsdeel, RVE V&OR, RVE R&D, o.v. financiering. Schatting: € 50.000 toerisme algemeen 

 

 

3.2 Veiligere buurten 

 

Maatregel 1 : Uitvoering Actieplan Veiligheid 2015-2018 

Resultaat : De veiligheid en leefbaarheid is toegenomen (zowel objectief als subjectief) en bewoners zijn tevreden over hun buurt. 

Regievoering : Stadsdeel, politie, OM, subdriehoek, OOV 
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Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, politie, OM, 

subdriehoek, OOV, bewoners, 

ondernemers,  

• Uitvoeren Donkere Dagen Offensief (stadsdeel) 

• Inbraakpreventie (stadsdeel) 

 

• De veiligheid en leefbaarheid is toegenomen 

(zowel objectief als subjectief) en bewoners zijn 

tevreden over hun buurt. 

Financiën Stadsdeel (romp begroting) 

 

 

Maatregel 2 : Aanpak bereikbaarheid /veiligheid scholen.  

Resultaat : Veilige routes voor kinderen van en naar de school 

Regievoering : Stadsdeel , De Weidevogel, CDR 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, RVE OJZ, 

basisschool De Weidevogel, 

CDR, politie, bewoners 

• Samen met de partners kijken naar passende maatregelen 

• Parkeermogelijkheden (grastegels) buiten de dorpskern (stadsdeel) 

• School spreekt ouders aan op gedrag 

• Politie laat zich zien 

• Mogelijkheden onderzocht naar carpoolen binnen de dorpen (CDR) 

• Gebruik van terrein dorpsbewoner als parkeerplaats tijdens schooltijden 

(CDR) 

• Veilige routes voor kinderen van en naar de 

school 

Financiën Stadsdeel € 20.000, o.v. financiering 
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4 Veerkrachtige samenleving 
 

4.1 Krachtigere bewoners 

 

Maatregel 4 : Stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven 

Resultaat : Bewoners zijn actief en nemen initiatief ter verbetering van de buurt en sociale cohesie 

Regievoering : Stadsdeel 

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

 Stadsdeel, CDR, bewoners • Onderzoek naar haalbaarheid, kaders en risico’s zelfbeheer 

• CDR geeft aan welke werkzaamheden de pilot betreffen 

• Mogelijkheden zelfbeheer zijn duidelijk.  

• Er is rekening gehouden met wet- en 

regelgeving 

Financiën Stadsdeel, o.v. financiering) 
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5 Armoede, werk en economie 
 

5.4 Meer werkgelegenheid 

 

Maatregel  : Het creëren van extra werkgelegenheid. Faciliteren kleinschalige(duurzame) initiatieven Waterland voor toerisme en recreatie 

Resultaat : Een aantrekkelijk en leefbaar Waterland met tevreden bewoners, bezoekers en ondernemers 

Regievoering : Stadsdeel  

 

Werkafspraken 

Afdeling / Partner Bijdrage Resultaat indicator en tijdslijn 

Stadsdeel, agrariërs, bewoners,  

RVE Economie, CDR, RVE R&D 

• Onderzoek naar landbouwinnovaties 

(verduurzamen landbouw) 

• In gesprek met de diverse partijen (werkgroep) om te kijken  

naar de mogelijkheden (stadsdeel, CDR, agrariërs) 

 

• Meer toerisme 

• Uitbreiding duurzame initiatieven 

• Meer mensen kunnen recreëren 

in Waterland 

• Werkgelegenheid is toegenomen 

 

 

Financiën Stadsdeel, agrariërs, RVE Economie, RVE R&D, schatting € 50.000, o.v. financiering 

 

 

 

 

 

 


