
Kick off Buurtbudget 2022 –
Noord Oost

4-2-2022



Programma

Welkomstwoord Esther Lagendijk
Buurtbudget in een notendop 
Project SPIN – Wij pakken pesten aan en Dichten 

tegen eenzaamheid
Ervaringen met Buurtbudgetten en de 

gebiedsagenda
Uitleg over thema’s en je eigen favoriete thema
Met elkaar in gesprek: De thema’s voor Noord Oost
Gouden regels voor een goed plan!
Afsluiting

4-2-2022



Team Buurtbudget 
Felice, Margreeth, Amal, Job, Rojin, Janet
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Buurtbudget in een notendop
 Bewoners 12+, 

bewonersgroepen, 
(vrijwilligers)organisaties en 
ondernemers (aantoonbaar 
sterke binding)

 Leefbaarheid in je buurt!

 Geen winstoogmerk, geen 
religieuze of politieke 
activiteiten

 € 262.474,- beschikbaar
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Tijdlijn: 

 2 feb – 21 mrt: Plannen indienen

 21 mrt – 1 mei: Haalbaarheid

 16 mei – 1 jun: stemmen! 

 8 jun: Bekendmaking 
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Buurten en wijken in Noord Oost 
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Horeca & 
Urban living

Schone 
omgeving

creativiteit

Sociale 
cohesie

Veiligheid 
voor fietsers

kansengelijk
heid



Thema uitslag
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Hoe zet je je idee om naar een plan? 

 Titel & samenvatting
 Beschrijving: Wie, Wat, Waar, Waarom?
 Planning: Hoe (binnen 1 jaar!)
 Begroting: Wat kost het?

Let op: 

geplande uitgaven 
beheerkosten
vergoedingen
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Let ook op:

 Communicatie 
 VOG nodig? 
 € 50.000+

Openbare ruimte: 
 Draagvlak medebewoners
 Vergunningen nodig? 

Wat er allemaal nodig is om jouw plan succesvol uit te voeren aan 
middelen, mensen, expertise, tijd? Vraag graag anderen of werk samen!

Realistisch beter dan (te) optimistisch.. 



Hulp nodig? 
 CIVIC: Biedt bewoners ondersteuning bij schrijven van een eigen plan 

Huis van de Wijk, Waterlandplein 302
Telefoon: 020 238 29 70 
Contactpersoon: Tobias Ebbers, t.ebbers@civicamsterdam.nl

 DOCK: Ondersteuning voor jeugd 12-18 jaar
Waterlandplein en StationNRD
dock.nl/amsterdam/amsterdam-noord
Telefoon: 088 855 5083 

 Team Buurtbudget: Algemene ondersteuning en taalondersteuning
E-mail: buurtbudgetnoord@amsterdam.nl
Telefoon of WhatsApp: 06 2817 5066
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Afsluiting & contact
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www.amsterdam.nl/stadsdelen/noord/buurtbudget
-noord-2022/noordoost/

E-mail: buurtbudgetnoord@amsterdam.nl

Telefoon of WhatsApp:06 2817 5066

Vanaf 2 februari: Welkom met jouw
Buurtbudgetplan! 
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