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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Participatie	van	bewoners	bij	het	verbeteren	van	hun	buurt	en	de	dragende	

samenleving.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Meer	betrokkenheid	van	bewoners	bij	hun	omgeving.
■	 De	leefbaarheid	vergroten.

3 Naam van de activiteit
		 Roomtuintjes.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Het	organiseren	van	bewonersbijeenkomsten,	een	buitenspeelproject,		
het	stimuleren	en	faciliteren	van	bewonersinitiatieven	(o.a.	speeltoestel)		
en	het	stimuleren	van	samenwerking	met	Pontania,	in	de	wijk	Roomtuintjes.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Dynamo
■	 Accu
■	 Pontania
■	 Stadsdeel	Oost,	buurtregie	en	participatie

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj	
01-01-14	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Dapperschoolpleingroep	hangt	er	nu	rond,	deze	groep	kan	het	wankele	

evenwicht	verstoren.	Er	is	aanpak,	resultaat	nog	onduidelijk.
■	 Het	gaat	om	een	nieuwe	samenwerkingsvorm	waarbij	het	slagen	van	het	

project	afhankelijk	is	van	voldoende	draagvlak	in	de	buurt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	initiatieven	vanuit	bewoners.
■	 Toegenomen	deelname	aan	activiteiten	bij	Pontania.
■	 Deelname	aan	buitenspeelproject.

Activiteit 1  Roomtuintjes

Prioriteit A  Participatie van bewonersA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Participatie	van	bewoners	bij	het	verbeteren	van	hun	buurt	en	de	dragende	

samenleving.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Samenhang	van	verschillende	bewonersgroepen	door	ontmoeting.
■	 Stimuleren	wijkondernemerschap.

3 Naam van de activiteit
		 Tugelahuis.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Sociale	activering,	talentontwikkeling,	werk,	wijkeconomie	en		
ondernemerschap	in	Amsterdam-Oost	door	programmering	en	beheer		
van	het	Tugelahuis	door	bewoners	uit	de	buurt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Ymere	(eigenaarvan	het	pand	en	projectleiding)
■	 Dynamo	(projecten	voor	jeugd	die	voorheen	in	buurtcentrum	plaatvonden,	
	 nu	gedeeltelijk	in	Tugelahuis)
■	 Tugela85	(Motuin	die	activiteiten	in	de	tuin	doet)
■	 DWI	(werkervaringsplaatsen)
■	 Andere	corporaties
	 (spreekuur	van	huismeesters	Eigen	Haard,	Stadgenoot,	buurtregisseur)
■	 Bewonersinitiatieven	
	 (bijv.	Transvaalmuseum	met	rondleidingen/lezingen	etc.)

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost	
en	middelen	van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj	
Pilot	van	01-01-2015	tot	01-01-2017

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Tugelahuis	is	eigendom	van	Ymere.	Indien	externe	inzet	uitblijft	wellicht	

beslissing	vanuit	Ymere	om	te	temporiseren.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	actieve	wijkondernemingen	die	opstarten,	beheer	door	bewoners,	

activiteiten	vanuit	Dynamo	voor	jongeren	die	plaatsvinden,	gebruik	van	
ruimte	door	Civil	Society.

Activiteit 2  Tugelahuis

Prioriteit A  Participatie van bewonersA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Participatie	van	bewoners	bij	het	verbeteren	van	hun	buurt	en	de	dragende	

samenleving.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Verschillende	netwerken	zijn	actief	in	beheer	en	programmering	in	het	park.

3 Naam van de activiteit
		 Oosterpark.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Vanuit	het	project	Verdubbeling	Oosterpark	en	vanuit	het	evenementen-
beleid	(herziening	locatieprofiel)	zijn	verschillende	partners	geactiveerd.		
In	de	aankomende	tijd	willen	we	deze	groepen	met	elkaar	verbinden	in	

	 een	Parkenplatform.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stadsdeel
■	 Horeca	rondom	park	
■	 Hotel	Arena	
■	 OLVG
■	 St	Barbaraschool	
■	 Bewonersgroepen	(sport,	Tai	Chi,	hardlopen,	natuurclubs,	
	 Vrienden	Van	Oosterpark,	fotografieclubs	etc.)

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	15.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj	
1-1-2015	tot	1-1-2017

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	evenementenbeleid	kan	zorgen	voor	verdeeldheid	binnen	verschillende	

netwerken.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Gedeelten	van	beheer	van	het	park	door	bewoners,	activiteiten	door	
	 bewoners,	gedeelde	aansturingen	parkgastheer.

Activiteit 3  Oosterpark

Prioriteit A  Participatie van bewonersA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Participatie	van	bewoners	bij	het	verbeteren	van	hun	buurt	en	de	dragende	

samenleving.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 In	de	Weesperzijde	weten	verschillende	partijen	elkaar	goed	te	vinden.	

Daarnaast	is	er	verbreding	van	bestaande	netwerken.

3 Naam van de activiteit
		 Weesperzijdeplatform.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Op	10	december	zal	er	in	het	Volkshotel	een	aftrap	plaatsvinden	van		
het	buurtplatform	Weesperzijde.	Hierna	zullen	er	in	een	vervolgtraject		
verschillende	momenten	plaatsvinden	waarbij	we	gezamenlijk	werken		
aan	de	opgaven	in	de	buurt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stadsdeel
■	 HvA	
■	 Knowledgemile	
■	 Corporaties	
■	 Volkshotel	
■	 Studenthotel	
■	 Lokale	ondernemers

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj	
10-12-2014	tot	10-12-2015

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Er	spelen	in	de	Weesperzijde	een	aantal	dossiers	(	Visieprofiel,	fiets-	

problematiek,	veranderende	omgeving	door	nieuwe	hotels/ontwikkelingen)	
die	kunnen	zorgen	dat	sommige	partijen	afhaken	en	niet	meer	willen		
meedoen.	Daarom	veel	tijd	investeren	om	deze	groepen	wel	aangetakt		
te	laten	zijn	bij	opzetten	van	het	platform.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Draagvlak	voor	ontwikkeling.
■	 Afname	van	rechtstreekse	meldingen	aan	het	stadsdeel.

Activiteit 4  Weesperzijdeplatform

Prioriteit A  Participatie van bewonersA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Participatie	van	bewoners	bij	het	verbeteren	van	hun	buurt	en	de	dragende	

samenleving.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Actieve	betrokkenheid	vaders/mannen
■	 Versterking	(buurtfunctie)	basisschool	Dapper

3 Naam van de activiteit
		 Versterking	sociale	cohesie	en	participatie	(Dapperbuurt).

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Het	verkennen	van	de	mogelijkheden	om	netwerkvorming	te	stimuleren	
door	buurt	en	lokale	(semi-)	professionele	partners	met	elkaar	te	verbinden	
en	hen	een	rol	te	geven	bij	het	vergroten	van	de	sociale	cohesie,		
het	versterken	van	de	buurtfunctie	van	basisschool	De	Dapper.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Dit	is	onderdeel	van	de	verkenning.	Te	denken	valt	aan	basisschool	Dapper,	

actieve	bewoners,	Muiderpoorttheater,	Accu,	Dynamo,	e.d.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak:	€	20.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj	
Vanaf	01-01-15

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Dit	wordt	meegenomen	in	de	verkenning.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Dit	wordt	meegenomen	in	de	verkenning.

Activiteit 5  Versterking sociale cohesie en participatie (Dapperbuurt)

Prioriteit A  Participatie van bewonersA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Participatie	van	bewoners	bij	het	verbeteren	van	hun	buurt	en	de	dragende	

samenleving.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Maatschappelijke	vraagstukken	oppakken	met	inzet	van	studenten.

3 Naam van de activiteit
		 Academie	van	de	stad	(Dapperbuurt	en	Transvaal).

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Er	zullen	in	2015	zowel	in	Transvaal	als	Dapperbuurt	drie	deelprojecten		
uitgevoerd	worden	in	opdracht	van	Ymere	en	het	stadsdeel	waarbij		
studenten	maatschappelijke	vraagstukken	oppakken.	Voorbeelden	zijn		
de	voorleesservice	en	talentontwikkeling	voor	kinderen.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 ■	 Academie	van	de	Stad
	 ■	 Ymere

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost	en	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj	
01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Nihil	op	basis	van	de	ervaringen	met	projecten,	zoals	deze	de	afgelopen	

jaren	zijn	uitgevoerd.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Vergroten	participatie	en	leefbaarheid	in	de	buurten.

Activiteit 6  Academie van de stad (Dapperbuurt en Transvaal)

Prioriteit A  Participatie van bewonersA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Participatie	van	bewoners	bij	het	verbeteren	van	hun	buurt	en	de	dragende	

samenleving	(prioriteit	1)

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	duurzame	pedagogische	gemeenschap	op	wijkniveau	vormen	waarin	

ouders,	instellingen	en	scholen	elk	een	eigen	herkenbare	rol	vervullen	en	
waarin	ze	als	gelijkwaardige	partners	optrekken.	Wijkacademie	Opvoeden	
Oost	draagt	bij	aan	het	versterken	van	sociale	netwerken	(pedagogische	
civil	society)	en	het	pedagogisch	wijkklimaat.	Dit	doen	ze	door:

■ 	 Gesprek	over	opvoeden	terug	te	brengen	in	de	samenleving	zodat	het	
thema	opvoeden	toegankelijk	is	voor	een	breder	groep	ouders;

■	 Duurzame	netwerken	van	ouders	en	jongeren	ontwikkelen	waarin	mensen	
elkaar	kennen	en	de	schroom	en	schaamte	overwinnen	om	over	opvoed-
vragen	te	praten;	

■	 Werken	aan	vertrouwen	en	meer	gelijkwaardige	relaties	tussen	ouders	en	
professionals	van	verschillende	instellingen.

3 Naam van de activiteit
	 Wijkacademie	Opvoeden	Oost	(WA	Oost)	

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Geplande	activiteiten	1e	half	jaar	rondom	thema	‘Tijd	voor	opvoeden’:
■	 Theaterstuk	ism	St.	Accu	en	school	De	Dapper.
■	 Partner	van	het	jaar	van	de	Dappermarkt:	fotoproject	met	middenstanders	

uit	de	Dapperstraat	over	de	opvoedrol	van	de	winkeliers	en	marktlui.
■	 Dialoog	georganiseerd	ism	Academie	van	de	Stad	binnen	programma	

‘Kunstkidz’.
■	 Verhalenproject.
■	 Fototentoonstelling	kunsthekken	aan	het	Oosterpark.
■	 Afsluitende	Dialoogbijeenkomst	over	dit	thema.
	 Geplande	activiteiten	2e	half	jaar	rondom	thema	‘Opvoeden	en	veiligheid	in	

de	wijk’:
■	 Glossy	uitgeven	over	het	leven	in	Oost	met	de	hangjongeren.
■	 Bijeenkomst	ism	basisscholen	over	“Opvoeden	in	spannende	tijden”.
■	 Film	over	hangkraaien	en	hangjongeren.
■	 ‘Tante	Toos	biedt	veiligheid’	een	zoektocht	naar	personen	die	je	veiligheid	

bieden.
■	 Vadercursus	over	vader&kind	relatie.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 o.a.	scholen	‘De	Dapper’,	‘De	Kraal’	en	‘JP	Coen’;	St.	Accu;	Karel	Appel	

Huis;	culturele	onderneming	Tugela	85;	buurtregisseurs;	participatiemake-
laar	Oud	Oost;	St.	Bloem;	DreamSupport;	Diversiteitsland;	Museum	zonder	
Muren;	winkeliers	Dapperstraat	

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	30.000

Activiteit 7  Academie van de stad (Dapperbuurt en Transvaal)

Prioriteit A  Participatie van bewonersA
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8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj	 	
01-01-2015	tot	01-10-2015

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	maatschappelijk	effect	kan	achter	blijven	als	er	geen	structurele		

middelen	beschikbaar	worden	gesteld	t.b.v.	pedagogisch	wijkklimaat.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Via	de	blog:	http://www.stichtingbmp.nl/cms/projecten/wijkacademie-op-

voeden-amsterdam-oost/artikel/blog-wijkacademie-opvoeden-amsterdam-
oost-0;	

■	 Zichtbare	aanwezigheid	bij	en	bekendheid	onder	de	netwerken	en	sleutelfi-
guren	in	de	buurt;	

■	 Gesprekken	met	de	behandelende	ambtenaar	en	participatiemakelaar.

Activiteit 7  Academie van de stad (Dapperbuurt en Transvaal)

Prioriteit A  Participatie van bewonersA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Kansen	voor	jongeren;	scholing,	brede	talentontwikkeling,	stages	en	werk	

en	aanpak	armoedeproblematiek.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Gezamenlijk	met	de	buurtcoalities	en	partners	werken	aan	een	herkenbare	

(eenduidige)	pedagogisch	houding	bij	formele	en	informeler	opvoeders	in	
de	buurt	en	bouwen	aan	een	veilige	en	fijne	opvoedklimaat	in	de	Trans-
vaalbuurt.	Dit	doen	we	door:

■	 bewustwording	over	eigen	invloed	op	en	betrokkenheid	bij	de	wijkklimaat	te	
bevorderen:	verantwoordelijkheid	van	kinderen	en	volwassenen	stimuleren;	

■	 gedachtegoed	van	De	Vreedzame	Wijk	zichtbaar	en	voelbaar	te	maken	in	
de	buurt	en	hiermee	bijdragen	aan	preventief	aanpak	van	onacceptabel	
gedrag;

■	 gedachtegoed	Vreedzaam	inzetten	als	middel	om	samenwerking	tussen	
uiteenlopende	partijen	te	bevorderen.

3 Naam van de activiteit
		 De	Vreedzame	Wijk	(DVW).

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Gezamenlijk	met	de	buurtcoalities	en	partners	werken	aan	een	herkenbare	
(eenduidige)	pedagogisch	houding	bij	formele	en	informeler	opvoeders	in	
de	buurt	en	bouwen	aan	een	veilige	en	fijne	opvoedklimaat	in	de	Trans-
vaalbuurt.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Aanjagers	en	dragers	van	wijkklimaat:	
	 scholen	‘De	Kraal,	‘De	Kaap’	en	‘De	Kraanvogel’;	Dynamo;	culturele		

onderneming	Tugela	85;	Humanitas;	buurtregisseurs;	Jongeren	Preventie	
Team;	gebiedsadviseur	Oud	Oost	

■	 Ontwikkelaar	en	adviseur	Vreedzaam:	Stichting	Vreedzaam	
■	 Coördinator:	buurtprofessional	
	 (aanstelling	loopt,	in	2014	werd	dit	vanuit	stadsdeel	verzorgd)
■	 Projectleider:	stadsdeel	Oost

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	30.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 3e	implementatie	jaar	van	DVW	loopt	van	01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Het	maatschappelijk	effect	kan	achter	blijven	als	er	geen	structurele		

middelen	beschikbaar	worden	gesteld	t.b.v.	pedagogisch	wijkklimaat.
■	 Onderling	wantrouwen	tussen	formele	en	informele	partners	kan	

samenwerking	vertragen	en/of	belemmeren	en	extra	aandacht	(en	tijd)	
vragen.

Activiteit 1  De vreedzame wijk

Prioriteit B  Kansen voor jongerenB
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10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Nauwe	betrokkenheid	van	de	coördinator	en	de	projectleider	als	ook	de	

monitoring	rol	van	de	gemeenschap	wordt	ingezet	om	haalbaarheid	van	het	
effect	te	peilen	en	hierin	te	sturen,	mocht	dat	nodig	zijn.	Daarnaast		
zijn	concrete	afspraken	gemaakt	over	acties	komend	jaar:

■	 Invoering	leerling	mediatoren	op	basisscholen	De	Kraal	en	De	Kaap
■	 Kinderraad	Transvaal	(streven	is	maart/april	2015;	voorbereidingen	starten	

najaar	2014)
■	 Presentatie	Kinderwijkmanifest	(streven	is	april	2015)
■	 Scholen-	en	buurtacties	(mei/juni	2015)
■	 Platformbijeenkomst	voor	partners	in	voorjaar	en	najaar	2015
■	 Verdiepingscursus	voor	interen	ambassadeurs/trainers	

Activiteit 1  De vreedzame wijk

Prioriteit B  Kansen voor jongerenB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Kansen	voor	jongeren;	scholing,	brede	talentontwikkeling,	stages	en	werk	

en	aanpak	armoedeproblematiek.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Verminderen	van	de	jeugdwerkloosheid	onder	de	kwetsbare	jongeren	in	

Oost	en	voorkomen	dat	jongeren	eerder	uit	school	vallen	doordat	ze	bijv.	
geen	stage	kunnen	vinden.

3 Naam van de activiteit
		 Carrièrestraten.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Carrierestraat	ontwikkelen	in	een	winkelstraat,	Dapperstraat/Eerste	van	
Swindenstraat,	Oostpoort.	Hierbij	zoveel	als	mogelijk	gecertificeerde	stage	
bedrijven	ontwikkelen	en	zoveel	mogelijk	stagiaires	plaatsen.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 MKB	en	Ondernemers	in	winkelgebieden
■	 MBO	en	VMBO	scholen	in	Oost	en	omgeving
■	 Winkelstraatmanagers
■	 Kenniscentrum	Handel
■	 Managers	Vastgoed/ontwikkelaars	winkelstraten
■	 RVE	Economie	&DMO	stedelijk	en	DWI

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	10.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Ntb,	uitvoeringsperiode	loopt	over	een	half	jaar.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Voor	beide	straten	in	Oud	Oost	geldt	dat	de	situatie	momenteel	zorgelijk	

is	voor	de	ondernemers	waardoor	wellicht	de	inzet	op	het	aannemen	van	
stagiaires	niet	hoog	is	en	het	verloop	groter	is	van	ondernemers.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	geplaatste	stagiaires
■	 Aantal	gecertificeerde	stageplekken
■	 Meting	na	een	half	jaar	en	na	een	jaar	hoeveel	plekken	er	nog	actief	zijn.

Activiteit 2  Carrièrestraten 

Prioriteit B  Kansen voor jongerenB



Bijlage Gebiedsplan Oud Oost 14

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Kansen	voor	jongeren;	scholing,	brede	talentontwikkeling,	stages	en	werk	

en	aanpak	armoedeproblematiek.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Meer	jongeren	lopen	stages	en/of	doen	ervaring	op	in	werk	of	gaan	aan
	 het	werk.

3 Naam van de activiteit
		 OostpoortWerkt	2015.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 In	Oostpoort	een	online	winkelstore	ontwikkelen	waar	bewoners	in	een	
straal	van	6	km	binnen	een	uur	hun	besteld	producten	kunnen	ontvangen.	
Dit	wordt	uitgevoerd	door	xXess-360graden.	Er	wordt	een	online	app.	ont-
wikkeld	door	MBO	studenten,	een	bedrijfspand	ingericht	in	Oostpoort,	een	
bezorgdienst	opgezet	door	MBO-studenten	en	er	komt	een	coördinator	
(HBO-stagiair).	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 xXes-360graden
■	 MKB	en	ondernemers	in	Oostpoort	
■	 Winkeliersvereniging	
■	 Kenniscentrum	Handel	
■	 MBO	studenten
■	 RVE	Economie,	DWI	en	DMO

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Voorjaar	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Ondernemers	willen	niet	meedoen/hebben	geen	financiële	mogelijkheden.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	geplaatste	stagiaires	van	MBO4	en	HBO.

Activiteit 3  Oostpoortwerkt 2015

Prioriteit B  Kansen voor jongerenB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Kansen	voor	jongeren;	scholing,	brede	talentontwikkeling,	stages	en	werk	

en	aanpak	armoedeproblematiek.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Meer	kwetsbare	jongeren	zijn	aan	het	werk	en	alle	jongeren	hebben	een	

stageplek.

3 Naam van de activiteit
		 	Wibautwerkt	2015.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Er	worden	stageplekken,	jeugdervaringsplekken	en	werkgelegenheidstra-
jecten	bij	diverse	ondernemers	in	de	Wibautstraat,	zoals	het	Volkshotel,	
Baut,	Trouw	en	het	Studenthotel.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Ondernemers	Wibaut
■	 The	StudentHotel
■	 Stad/RVE
■	 Stadsdeel

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Start	voorjaar	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Te	weinig	ambtelijke	capaciteit.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Dit	wordt	bij	de	uitwerking	van	het	project	bepaald.

Activiteit 4  Wibautwerkt 2015 

Prioriteit B  Kansen voor jongerenB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Kansen	voor	jongeren;	scholing,	brede	talentontwikkeling,	stages	en	werk	

en	aanpak	armoedeproblematiek.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	uitvoering	van	de	Buurtaanpak	Gezond	Gewicht	is	-	als	onderdeel	van	

de	Amsterdamse	Aanpak	Gezond	Gewicht	(hierna:	AAGG)	–	gestart	in	
de	Dapperbuurt	en	de	Transvaalbuurt,	met	als	resultaat	bewustwording,	
betrokkenheid	en	eigen	gezond	initiatief	van	de	community	bij	het	creëren	
van	de	gezonde	omgeving	voor	kinderen.	Zodat	meer	kinderen	een		
gezonde	leefstijl	gaan	hanteren	op	gebied	van	bewegen,	slapen	en		
voeding,	en	hierdoor	het	aantal	kinderen	met	een	gezond	gewicht		
toeneemt.	

3 Naam van de activiteit
		 Aanpak	Gezond	Gewicht	Oost.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Aanpak	van	overgewicht	en	obesitas	bij	kinderen	door	in	te	zetten	op	een	
integrale	en	gebiedsgerichte	aanpak.	Binnen	de	aanpak	wordt	preven-
tief	ingezet	op	gezonde	scholen,	een	gezond	ingerichte	stad	(inrichting	
openbare	ruimte)	en	inzet	en	initiatief	vanuit	de	community	(buurtaanpak)	
en	curatief	met	goede	zorg	voor	kinderen	en	jongeren	die	al	overgewicht	
hebben.	Met	de	buurtaanpak	wordt	ingezet	op	een	gezonde	beweging	
van	onderop,	door	het	stimuleren	van	betrokkenheid	van	de	community	en	
buurtinitiatief,	deskundigheidsbevordering	en	onderlinge	samenwerking.	
Maakt	deel	uit	van	Amsterdamse	Aanpak	Gezond	Gewicht	(AAG).

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Intern	gaat	het	om	team/afdeling	sport,	buurtregie,	fysiek,	onderwijs,		

accommodaties,	de	GGD	en	het	programmateam	van	de	AAGG.	Externe	
samenwerkingspartners	zijn	(professionele)	buurtorganisaties,	vrijwilligers-
organisaties	en	sleutelpersonen,	Dynamo	en	sportverenigingen.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	100.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 START	IN	Q3	(juli	2015	–	december	2015)	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Tekort	aan	middelen	
■	 Door	het	gemeente	brede	reorganisatietraject	(personele	wisselingen)	valt	

expertise	weg	en	moeten	nieuwe	samenwerkingsrelaties	opgebouwd	worden.
■	 Door	bezuinigingen	wordt	er	stads-	en	stadsdeel	breed	minder	ingezet	op	

projecten	die	indirect	bijdragen	aan	het	realiseren	van	het	programmadoel,	
maar	niet	worden	gefinancierd	vanuit	de	AAGG.	Bijv.	inrichting	openbare	
ruimte,	budget	buurtinitiatieven,	sport	en	bewegen	in	de	buurt.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	programma	AAGG	levert	de	volgende	monitors	op:	
■	 4x	per	jaar	een	digitale	output	monitor	(op	de	inspanningen/resultaten	van	

de	uitvoeringsagenda)
■	 1x	per	jaar	een	outcome	monitor	m.b.t.	de	realisatie	van	de	programma-

doelen	(%	kinderen	met	overgewicht	en	obesitas)	en	de	subdoelen	
	 (gedrag	van	kinderen	op	bijv.	voeding,	bewegen	en	slapen).

Activiteit 5  Aanpak Gezond Gewicht Oost

Prioriteit B  Kansen voor jongeren B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Kansen	voor	jongeren;	scholing,	brede	talentontwikkeling,	stages	en	werk	

en	aanpak	armoedeproblematiek.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Gezond	gedrag,	gezonde	voeding,	gezond	bewegen	en	een	gezonde	

omgeving	moet	de	normale	situatie	zijn	voor	alle	Amsterdamse	kinderen.	
Om	dit	te	bereiken	heeft	het	programma	Amsterdamse	Aanpak	Gezond	
Gewicht	in	overleg	met	experts	uit	verschillende	disciplines	voor	de		
Amsterdamse	scholen	8	‘Amsterdamse	doelen	Gezond	Gewicht’		
geformuleerd	om	zo	een	gezonde	leefstijl	bij	kinderen	te	bevorderen.		
Deze	doelen	zijn	het	uitgangspunt	van	Jump-in.

3 Naam van de activiteit
		 Jump-in.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Onderdeel	Sport&Bewegen	binnen	Jump-in:	stimuleren	van	sport	en		
beweegdeelname	door	het	aanbieden	van	kennismakingslessen	en		
naschoolse	sportlessen.	Waarbij	de	focus	ligt	op	de	inactieve	kinderen.	
Sportaanbod	bekendheid	geven	op	de	school	en	in	de	wijk,	bevorderen		
van	doorstroom	naar	de	vereniging/aanbieders.	Het	aanbieden	van		
motorische	remedial	teaching	MRT	vanuit	school	en	het	inzetten	van	Gym+.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Team	Sportstimulering(	inzet	beweegmanager),	afstemming	Buurt-	

programma	manager	Gezond	Gewicht,	buurtregie,	fysiek,	onderwijs,		
accommodaties,	GGD	(inzet	Jump-in	coach),	Sportservice,	programma	
team	AAGG,	basisscholen,	sportverenigingen/aanbieders,		
buurtorganisaties,	Dynamo	(Talententent).

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	25.000	

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Schooljaar	2014-2015,	schooljaar	2015-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Uitbreiding	niet	mogelijk,	door	tekort	aan	beweegmanagement.	
■	 Scholen	die	willen	starten,	komen	op	een	wachtlijst.
■	 Kwaliteit	programma	komt	in	het	gedring,	keuzes	maken	wat	wel		

uitvoeren	en	wat	niet.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Sportinterview	jaarlijks	op	school	voor	groep	3	t/m	8
■	 Leerlingvolgsysteem,	deelname/absentie	naschoolse	sportlessen
■	 MRT-scan	groep	3

Activiteit 6  Jump-in

Prioriteit B  Kansen voor jongeren B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	van	objectieve	en	subjectieve	veiligheid	en	terugdringen		

overlast	door	jeugdgroepen,	mede	door	het	continueren	van	JPT.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Doestellingen	prioriteiten:
■ 	 Het	vergroten	van	de	leefbaarheid	en	de	veiligheid,	zowel	objectief	als	

subjectief.
■	 Het	verminderen	en	voorkomen	van	overlast	van	jongeren.
	 -	Perspectief	bieden	aan	overlastgevende	jongeren;
	 -	JPT-ers	fungeren	als	verbinder	en	mobilisator	in	de	wijk.

3 Naam van de activiteit
		 Jeugd	Preventie	Team	(JPT).

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Jongeren	(17-23)	uit	de	buurt	hebben	de	taak	om	op	(potentieel)	overlast-
gevende	locaties	aanwezig	te	zijn,	contact	te	leggen	met	de	jongeren		
(hun	buurtgenoten)	en	ze	aan	te	spreken	op	hun	gedrag.	Ze	participeren		
bij	activiteiten	in	de	buurt	voor	buurtbewoners	en	jongeren.	Naast	deze	
taak	waardoor	ze	meer	bij	hun	buurt	en	het	overlast	probleem	betrokken		
worden,	wordt	er	ook	gewerkt	aan	hun	persoonlijke	ontwikkeling	en		
eventueel	toeleiding	naar	opleiding	of	werk

	 Met	deze	aanpak	sla	je	twee	vliegen	in	een	klap.	De	overlast	door		
jeugdgroepen	wordt	aangepakt,	maar	minstens	zo	belangrijk	is	dat		
jongeren	een	kans	krijgen	om	zich	als	lid	van	het	JPT	zich	te	ontwikkelen		
en	een	stap	verder	te	komen	in	het	leven.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel	&	Connect	(JPT)	in	afstemming	met	SAOA,	Dynamo,	streetcor-

nerwork,	politie	en	woningbouwcorporaties.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	250.000	

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■ 	 Selectie	van	jongeren	(moeilijke	doelgroep);
■	 Onvoldoende	doorstroming/uitstroom;
■	 Kunnen	niet	het	verschil	maken	en	boeken	derhalve	onvoldoende	resultaat.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Om	de	effectiviteit	van	de	inzet	van	het	JPT	te	kunnen	monitoren,	worden	

er	resultaatafspraken	gemaakt	t.a.v.:	
■	 Het	aantal	jongeren	dat	een	stage-	of	werkervaringsplaats	heeft	gevonden	

bij	het	JPT	en	is	doorgestroomd	naar	regulier	werk	of	school;
■	 Het	aantal	aangesproken	jongeren	door	het	JPT	op	straat	(correctie,	advies,	

doorgeleiding	naar	hulpverlening);
■	 Het	aantal	gesproken	buurtbewoners	door	het	JPT;
■	 Het	aantal	activiteiten	in	de	Indische	Buurt	waarbij	het	JPT	betrokken	is;
■	 Het	JPT	sluit	aan	bij	het	overleg	Jeugdaanpak	Balistraat	(operationeel	

overleg	van	de	projectleider	Jeugdaanpak)	en	onderhoud	daarnaast	nauw	
contact	met	politie.

Activiteit 1  Jeugd Preventie Team (JPT)

Prioriteit C  Veiligheid JeugdcriminaliteitC
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Optimaal	gebruik	openbare	ruimte;	aanpak	(fiets)parkeren,	ruimte	voor	

fietsers	(hoofdnet	fiets	Weesperzijde)	en	een	veilige	openbare	ruimte.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Realiseren	van	een	kader	voor	inrichting	van	de	weg	met	aansluitend	

voetpad,	servicestrook	en	groenstrook.	(principeprofiel).	Weesperzijde	met	
voldoende	ruimte	voor	de	fiets	en	met	compensatie	van	mogelijk	te	
vervallen	parkeerplaatsen	in	parkeergarage	Kohnstammhof,	Wibauthuis,	
onder	Torontobrug	of	elders.

3 Naam van de activiteit
		 Principeprofiel	Weesperzijde.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Realiseren	van	principeprofiel	Weesperzijde	met	voldoende	ruimte	voor	
de	fiets	en	met	compensatie	van	mogelijk	te	vervallen	parkeerplaatsen	in	
parkeergarage	Kohnstammhof,	Wibauthuis,	onder	Torontobrug	of	elders.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 DIVV/RVE	V&OR:	uitgangspunten	plusnet	fiets	en	verantwoordelijk	voor		

de	uitvoering	van	het	Parkeerplan	Amsterdam.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 2017	na	vaststellen	principeprofiel.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	3100.000

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaat	is	of	een	verkenning,	of	de	realisatie	van	een	project.		

Een	verkenning	moet	leiden	tot	een	besluit	om	ergens	wel	of	niet	in	te		
investeren.	Een	project	heeft	een	fysiek	resultaat	in	de	openbare	ruimte.

Activiteit 1  Principeprofiel Weesperzijde

Prioriteit D  Optimaal gebruik openbare ruimteD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Optimaal	gebruik	openbare	ruimte;	aanpak	(fiets)parkeren,	ruimte	voor	

fietsers	(hoofdnet	fiets	Weesperzijde)	en	een	veilige	openbare	ruimte.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Optimaliseren	verkeersstromen	langzaam	verkeer	in	omgeving	van	

Wibautcampus,	Rhijnspoorplein,	Weesperplein	(n.a.v.	motie	voormalige	
stadsdeelraad	Oost)	en	herinrichting	Tilanusstraat.

3 Naam van de activiteit
		 Wibautcampus.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Optimaliseren	verkeersstromen	langzaam	verkeer	in	omgeving	van		
Wibautcampus,	Rhijnspoorplein	en.de	Tilanusstraat	vergt	na	afronding	
diverse	bouwprojecten	een	opknapbeurt.	De	ambitie	is	om	deze	straat		
als	belangrijke	ontsluiting	van	de	Campus	nieuw	in	te	richten.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Wegbeheerder	bestuurscommissie	Oost
■	 Wegbeheerder	bestuurscommissie	Centrum
■	 Wegbeheerder	RVE	V&OR	namens	college	voor	hoofdnet	auto	(Wibautstraat)

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost	(?).

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 2015	verkenning,	2016	uitvoering.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Momenteel	spelen	er	diverse	projecten	in	deze	openbare	ruimte.	Risico		

is	dat	deze	projecten	op	korte	termijn	worden	gerealiseerd	en	dat	het		
langzaam	verkeer	te	weinig	aandacht	krijgt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaat	is	of	een	verkenning,	of	de	realisatie	van	een	project.	Een		

verkenning	moet	leiden	tot	een	besluit	om	ergens	wel	of	niet	in	te		
investeren.	Een	project	heeft	een	fysiek	resultaat	in	de	openbare	ruimte.

Activiteit 2  Wibautcampus

Prioriteit D  Optimaal gebruik openbare ruimteD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Optimaal	gebruik	openbare	ruimte;	aanpak	(fiets)parkeren,	ruimte	voor	

fietsers	(hoofdnet	fiets	Weesperzijde)	en	een	veilige	openbare	ruimte.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Inrichting	openbare	ruimte	rondom	Parooldriehoek.

3 Naam van de activiteit
		 Parooldriehoek.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Inrichting	openbare	ruimte	rondom	Parooldriehoek.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Ondernemers.
■	 Ontwikkelaars	actief	in	het	gebied.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Nog	niet	bekend.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Inrichting	is	afhankelijk	van	een	veelvoud	aan	partijen	en	projecten.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaat	is	of	een	verkenning,	of	de	realisatie	van	een	project.		

Een	verkenning	moet	leiden	tot	een	besluit	om	ergens	wel	of	niet	in	te	
investeren.	Een	project	heeft	een	fysiek	resultaat	in	de	openbare	ruimte.

Activiteit 3  Inrichting openbare ruimte rondom Parooldriehoek

Prioriteit D  Optimaal gebruik openbare ruimteD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Optimaal	gebruik	openbare	ruimte;	aanpak	(fiets)parkeren,	ruimte	voor	

fietsers	(hoofdnet	fiets	Weesperzijde)	en	een	veilige	openbare	ruimte.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
		 Integrale	aanpak	en	herinrichting	Eerste	Oosterparkstraat.

3 Naam van de activiteit
		 Eerste	Oosterparkstraat.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

■	 Ondernemers	
■	 Winkeliers
■	 OLVG	
■	 Taxibranche	
■	 RVE	V&OR	voor	uitgangspunten	fiets	en	auto
■	 Stadgenoot	i.v.m.	ontwikkeling	O1

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Ondernemers.
■	 Ontwikkelaars	actief	in	het	gebied.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	vanuit	de	budgetten	van	de	besuurscommissie	Oost	en	middelen	

partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 2014/2015	voorbereiding,	2016	uitvoering.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 In	dit	project	is	een	belangafweging	van	meerdere	ruimtevragers	de	groot-

ste	uitdaging.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaat	is	of	een	verkenning,	of	de	realisatie	van	een	project.		

Een	verkenning	moet	leiden	tot	een	besluit	om	ergens	wel	of	niet	in	te	
investeren.	Een	project	heeft	een	fysiek	resultaat	in	de	openbare	ruimte.

Activiteit 4  Integrale aanpak en herinrichting Eerste Oosterparkstraat.

Prioriteit D  Optimaal gebruik openbare ruimteD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Optimaal	gebruik	openbare	ruimte;	aanpak	(fiets)parkeren,	ruimte	voor	

fietsers	(hoofdnet	fiets	Weesperzijde)	en	een	veilige	openbare	ruimte.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Realiseren	van	proef	met	fietsparkeerstalling	in	bestaand	vastgoed	in	de	

Oosterparkbuurt.

3 Naam van de activiteit
		 Oosterparkbuurt	(pilot	fietsparkeerstalling).

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Realiseren	van	proef	met	fietsparkeerstalling	in	bestaand	vastgoed	in	de	
Oosterparkbuurt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Buurtbewoners	
■	 RVE	Vastgoed	voor	leegstaand	vastgoed
■	 RVE	V&OR	als	trekker	van	fietsparkeerbeleidskader
■	 Meerjarenprogramma	fiets	en	delivery	aanpak	uit	het	fietslab

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	85.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Experiment	in	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Risico	is	dat	er	geen	geschikte	locatie	wordt	gevonden	of	dat	het		

experiment	faalt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaat	is	of	een	verkenning,	of	de	realisatie	van	een	project.		

Een	verkenning	moet	leiden	tot	een	besluit	om	ergens	wel	of	niet	in	te	
investeren.	Een	project	heeft	een	fysiek	resultaat	in	de	openbare	ruimte.

Activiteit 5  Oosterparkbuurt (pilot fietsparkeerstalling)

Prioriteit D  Optimaal gebruik openbare ruimteD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Optimaal	gebruik	openbare	ruimte;	aanpak	(fiets)parkeren,	ruimte	voor	

fietsers	(hoofdnet	fiets	Weesperzijde)	en	een	veilige	openbare	ruimte.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Verkennen	mogelijkheden	voor	realisatie	van	parkeergarage	in	de		

Dapperbuurt	zodat	parkeerplaatsen	in	de	openbare	ruimte	anders		
gebruikt	kunnen	worden.

3 Naam van de activiteit
		 Dapperbuurt.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Verkennen	mogelijkheden	voor	realisatie	van	parkeergarage	in	de		
Dapperbuurt	zodat	parkeerplaatsen	in	de	openbare	ruimte	anders		
gebruikt	kunnen	worden.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 RVE	V&OR	als	uitvoerder	van	het	Parkeerplan	
■	 Amsterdam	Beter	Bereikbaar
■	 RVE	Parkeren	/	onderdeel	garage	parkeren	als	expert	op	het	gebied	van		

de	ontwikkeling	van	parkeergarages

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Verkenning	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Na	de	verkenning	zal	een	investeringsbesluit	genomen	moeten	worden,	

waarbij	de	realisatie	van	een	parkeergarage	in	de	Dapperbuurt	moet	
	passen	binnen	de	stedelijke	doelstellingen.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaat	is	of	een	verkenning,	of	de	realisatie	van	een	project.	Een		

verkenning	moet	leiden	tot	een	besluit	om	ergens	wel	of	niet	in	te		
investeren.	Een	project	heeft	een	fysiek	resultaat	in	de	openbare	ruimte.

Activiteit 6  Dapperbuurt

Prioriteit D  Optimaal gebruik openbare ruimteD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ruimte	voor	ondernemers,	vitale	en	kwalitatief	goede	winkelstraten	en	

meer	werkgelegenheid.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 De	leefbaarheid	in	de	eerste	van	Swindenstraat	is	verbeterd,	waardoor		

er	een	beter	economisch	klimaat	voor	de	winkeliers	is	ontstaan	en	de		
bewoners	en	het	winkelend	publiek	zich	weer	veilig	op	straat	voelen.		
Er	is	een	nieuw	brancheringsplan	met	ruimere	bestemmingen.	Er	is	een	
goed	georganiseerde	winkeliersvereniging.	Er	is	een	vastgestelde	visie		
over	winkelstraten.

■	 De	funderingsproblemen	in	de	panden	zijn	opgelost,	waardoor	de	winkels	
weer	voor	lange	tijd	kunnen	worden	geëxploiteerd.	De	openbare	ruimte	
is	in	ieder	geval	goed	onderhouden	en	waar	mogelijk	naar	het	niveau	van	
de	Javastraat	gebracht.	De	drugsoverlast	in	de	straat	is	aangepakt.	Daar	
waar	nodig	zijn	de	aansluitende	panden	en	de	openbare	ruimte	aangepast	
om	de	drugsoverlast	te	beperken.	In	de	leegstaande	panden	is	een	goede	
aanvulling	gekomen	op	het	huidige	winkelaanbod.

3 Naam van de activiteit
		 Integrale	aanpak	Eerste	van	Swindenstraat.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 De	aanpak	van	leegstand	in	winkels,	verbeteren	van	economisch	klimaat	
voor	de	ondernemers,	het	aanpakken	van	de	funderingsproblemen,	het		
op	niveau	brengen	van	de	openbare	ruimte	en	de	aanpak	(vooral	drugs		
gerelateerde)	criminaliteit	vragen	om	een	extra	inspanning.	Hiervoor		
wordt	een	integrale	aanpak	voor	de	winkelstraat	vorm	gegeven.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Accountmanager	buurteconomie,	Eline	Kanters:	contacten	met	winkeliers	

en	verhuurders	van	winkelpanden
■	 Veiligheidscoördinator,	Armand	Donger:	coördinatie	aanpak	criminaliteit
■	 Vastgoed	medewerker,	Anthony	van	Goudoever:	Funderingsherstel		

winkelpanden	en	verhuur	winkelruimtes	welke	eigendom	zijn	van	de		
gemeente	Amsterdam.

■	 Coördinator	Kwaliteit	&	Uitvoering	BORH,	Ruud	van	Kalken:	onderhoud	en	
eventueel	verbetering	openbare	ruimte

■	 Economie	beleid,	Natasja	Zak:	beleidsmatige	inbreng	bij	de	invulling	van	
leegstaande	panden	

■	 RVE	Vastgoed:	Funderingsherstel	winkelpanden	en	verhuur	winkelruimtes	
welke	eigendom	zijn	van	de	gemeente	Amsterdam.

■	 Ymere:	funderingsherstel	woningen
■	 Lidl:	funderingsherstel	winkelruimte	t.b.v.	Lidl

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost,	stedelijke	

budgetten	en	middelen	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 De	integrale	aanpak	is	in	oktober	2014	gestart	en	zal	zeker	tot	eind	2015	

doorlopen.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Funderingsherstel	loopt	vertraging	op.
■	 Het	begrote	budget	om	de	activiteiten	uit	te	voeren	is	onvoldoende.

Activiteit 1 Integrale aanpak Eerste van Swindenstraat

Prioriteit E  Ruimte voor ondernemersE
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10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Winkelleegstand	teruggebracht	tot	..%
■	 Tevredenheidsonderzoek	winkeliers?
■	 De	werkgelegenheid	is	met	..%	toegenomen.

Activiteit 1  Integrale aanpak Eerste van Swindenstraat

Prioriteit E  Ruimte voor ondernemersE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Realiseren	van	middeldure	huur.	Voldoende	betaalbare	woningen	voor	

iedereen	met	prioriteit	bij	het	vasthouden	van	gezinnen,	realiseren	van		
middeldure	huur	en	het	borgen	van	de	kwaliteit	van	de	bestaande		
voorraad.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Nieuwe	ontwikkellocaties	voor	o.a.	middeldure	huurwoningen	in	Oud-Oost.

3 Naam van de activiteit
		 Realisatie	van	middeldure	huur.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Het	realiseren	van	nieuwe	ontwikkellocaties	voor	middeldure	huur,	hierbij	
valt	bijvoorbeeld	te	denken	aan	het	schoolgebouw	in	de	President		
Brandtstraat	(Kraanvogel).	Andere	locaties	zijn	wellicht	ook	mogelijk.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Vastgoed:	Verkennen	wat	de	mogelijkheden	zijn	in	relatie	tot	boekwaarden,	

staat,	etc.	
■	 RO:	verkenning	naar	ruimtelijke	mogelijkheden	irt	parkeren,		

bestemmingsplan.	
■	 RVE	OJZ:	verkennen	naar	toekomstige	bestemming	van	schoolgebouwen	

of	zorgvastgoed.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost	en	stedelijke	

budgetten.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 De	verkenning	vindt	plaats	in	de	eerste	helft	van	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Voorkeur	voor	andere	bestemming	dan	wonen;
■	 Hoge	boekwaarde	ten	opzichte	van	waarde	bij	bestemming	tot	wonen.
■	 beperkingen	vanuit	landelijke	en	stedelijke	regelgeving	en	beleid.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Tussenresultaat	is	een	verkenning	en	overzicht	naar	de	mogelijkheden	om	

een	of	meerdere	specifieke	gebouwen	om	te	zetten	in	middeldure	huur-
woningen	(of	eventueel	koopwoningen).	Eindresultaat	kan	gemeten	worden	
aan	de	hand	van	toevoeging	van	woningen	aan	de	woningvoorraad	in	het	
middeldure	segment.

Activiteit 1  Realisatie van middeldure huur

Prioriteit F  Voldoende betaalbare ruimteF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	voor	iedereen	met	prioriteit	bij	het		

vasthouden	van	gezinnen,	realiseren	middeldure	huur	en	het	borgen	van		
de	kwaliteit	van	de	bestaande	woningvoorraad.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Meer	middeldure	huurwoningen	in	Oud-Oost.

3 Naam van de activiteit
		 Realisatie	van	middeldure	huur	in	Oud-Oost.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Verkenning	met	Eigen	Haard	naar	mogelijkheden	om	middeldure	huur	te	
realiseren	in	de	Oosterparkbuurt.	In	eerste	instantie	wordt	hierbij	gekeken	
naar	mogelijkheden	binnen	het	renovatieprogramma	van	Eigen	Haard.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Eigen	Haard	(realisatie	woningen)
■	 RVE	Wonen:	advisering

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost,	stedelijke	

budgetten	en	middelen	van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Verkenning	kan	uitgevoerd	worden	in	de	eerste	helft	van	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Eigen	Haard	stelt	renovatie	uit	of	wenst	woningen	te	verkopen
■	 Alle	huidige	bewoners	willen	terugkeren	naar	hun	woning
■	 Als	gevolg	van	nieuwe	regelgeving	voor	woningcorporaties	kan	
	 Eigen	Haard	niet	meer	investeren	in	andere	woningen	dan	sociale	huur

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Groei	van	het	aandeel	middensegment	huurwoningen.

Activiteit 2  Meer middeldure huurwoningen in Oud-Oost Realisatie van middeldure huur in Oud-Oost

Prioriteit F  Voldoende betaalbare ruimteF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	voor	iedereen	met	prioriteit	bij	het		

vasthouden	van	gezinnen,	realiseren	middeldure	huur	en	het	borgen	van		
de	kwaliteit	van	de	bestaande	woningvoorraad.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Bestaande	woningvoorraad	voldoet	aan	de	minimale	eisen	van	het		

bouwbesluit.

3 Naam van de activiteit
	 Borgen	van	woningkwaliteit.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Er	komt	in	Oud	Oost	achterstallig	onderhoud	voor	van	woningen.		
De	laatste	jaren	is	door	de	pilot	Actief	Aanschrijven	en	het	programma	
Beter	Wonen	ervaring	opgedaan	om	dit	actief	op	te	pakken.	Voor	2015	
wordt	gekeken	op	welke	wijze	in	Oud-Oost	hieraan	een	vervolg	gegeven	
kan	worden.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Intern:	Handhaving
■	 Extern:	RVE	Wonen	(samenhang	met	beoogd	Actieplan	aanpak	achterstallig	

onderhoud)

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost	en	stedelijke	

budgetten.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Hogere	huur	naar	aanleiding	van	achterstallige	onderhoud.
■	 Eigenaren	beschikken	over	onvoldoende	onderhoudsreserves	met	alle	

gevolgen	van	dien.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Kwaliteit	van	de	woningvoorraad	in	Oud-Oost	is	verbeterd,	aantal	klachten	

over	achterstallig	onderhoud	is	afgenomen.

Activiteit 3  Borgen van woningkwaliteit

Prioriteit F  Voldoende betaalbare ruimteF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	voor	iedereen	met	prioriteit	bij	het		

vasthouden	van	gezinnen,	realiseren	middeldure	huur	en	het	borgen	van		
de	kwaliteit	van	de	bestaande	woningvoorraad.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	ontwikkelen	van	een	plan	voor	het	pand	Danie	Theronstraat	2	dat	

bijdraagt	aan	de	leefbaarheid	van	de	buurt	onder	de	randvoorwaarden	van	
een	kostendekkende	exploitatie	en	verkoop	van	het	pand.	

3 Naam van de activiteit
	 Herontwikkeling	maatschappelijk	vastgoed	buurtcentrum	Transvaal.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Voor	het	voormalig	buurtcentrum	Transvaal	moet	worden	gezocht	naar	een	
andere	invulling,	waarbij	bij	bewoners	is	gepeild	welke	functie(s)	het	meest	
gewenst	zijn.	Functies	waaraan	wordt	gedacht	is	kleinschalige	werkruimte,	
bedrijvigheid	en	een	(para)medische	invulling.	Verkoop	en	kostendekkende	
exploitatie	zijn	randvoorwaarden.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 RVE	Gemeentelijk	Vastgoed,	Gebiedsmanager	Oud-Oost,	

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost	en	stedelijke	

budgetten.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01	-11-	2014	–	01-11-2015	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	risico	bestaat	dat	zich	voor	de	gewenste	invulling	geen	investerende	

partij	aandient.	In	die	omstandigheid	wordt	de	bestuurscommissie	gecon-
sulteerd.	Vervolgens	kan	worden	overwogen	het	pand	op	de	vrije	markt	te	
brengen.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Een	goede	invulling	wordt	gevonden	wanneer	de	wijze	van	gebruik	gedra-

gen	wordt	door	de	buurt	en	de	herontwikkeling	voor	de	gemeente	tenmin-
ste	kostenneutraal	wordt	gerealiseerd.

Activiteit 4  Herontwikkeling maatschappelijk vastgoed buurtcentrum Transvaal

Prioriteit F  Voldoende betaalbare ruimteF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Meer	groen	en	duurzaamheid	(initiatieven	voor	hernieuwbare	energie),	

luchtkwaliteit	en	hernieuwbare	energie.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Faciliteren	initiatieven	van	bewoners	en	bedrijven	en	maatschappelijke	

organisaties;
■	 En	daarmee	een	bijdrage	leveren	aan	de	realisering	van	doelstellingen		

van	de	thema’s	Gezonde	Stad,	Energietransitie,	Naar	een	circulaire		
economie	en	Amsterdam	droge	voeten	uit	de	stedelijke	Agenda		
Duurzaamheid	(concept).

3 Naam van de activiteit
	 Initiatieven	uit	het	gebied	centraal.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Het	ondersteunen	van	initiatieven	van	bewoners,	bedrijven	en		
maatschappelijke	organisaties	die	een	bijdrage	leveren	aan	duurzaamheid.	
Voorbeelden	van	zulke	initiatieven	zijn	onder	andere	Bewonersgroep	Oost	
voor	Schone	lucht	(Straatfestival	Groene	Boulevard)	en	ondersteuning	van	
initiatieven	voor	het	vergisten	van	oud	brood	(Broodpower	Transvaalbuurt).

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Initiatiefnemers	(bewoners,	bedrijven,	maatschappelijke	organisaties,		

HvA/UvA,	RVE	Ruimte	en	Duurzaamheid)	
■	 Stadsdeel	Oost	(gebiedsteams,	gebiedspool,	BOR	Schoon)

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	vanuit	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost,		

stedelijke	budgetten	en	middelen	van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Continuïteit	en	solvabiliteit	van	initiatiefnemer
■	 Besluitvorming	B&W/Gemeenteraad	over	beschikbare	middelen		

(subsidies	etc.).

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 X	aantal	gerealiseerde	initiatieven.
■	 X	Vermeden	CO2	uitstoot	(dit	is	soms	per	project	in	te	schatten	bijv.		

aanleg	zonnepanelen).

Activiteit 1  Initiatieven uit het gebied centraal

Prioriteit G  Voldoende betaalbare ruimteG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Meer	groen	en	duurzaamheid	(initiatieven	voor	hernieuwbare	energie),	

luchtkwaliteit	en	hernieuwbare	energie.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	bijdrage	aan	de	realisering	van	doelstellingen	van	de	thema’s		

Energietransitie,	Naar	een	circulaire	economie,	Gezonde	stad	en		
Droge	voeten	uit	de	stedelijke	Agenda	Duurzaamheid	(concept).

3 Naam van de activiteit
	 Agenda	duurzaamheid	centraal.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 

	 Diverse	activiteiten	op	de	thema’s	Energietransitie,	Naar	een	circulaire		
economie,	Amsterdam	gezonde	stad	en	Amsterdam	droge	voeten.		
Voorbeelden	zijn	onder	andere	advisering	van	energiesparing	aan	huurder	
door	Wijksteunpunt	wonen	en	een	project	in	de	Dapperbuurt	om	het		
eenmalig	gebruik	van	plastic	tasjes	terug	te	dringen.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 (Afhankelijk	van	het	thema)	huurders/bewoners	
■	 Woningbouwcorporaties	
■	 Ontwikkelaar	
■	 Onderzoeksinstellingen	(HVA/UvA)	
■	 RVE	Ruimte	en	Duurzaamheid	
■	 Eve	Wonen
■	 Stadsdeel	Oost	(gebiedsteams,	gebiedspool,	BOR	Schoon,	BOR	Heel)

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	vanuit	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost,	stedelijke	

budgetten	en	middelen	van	partners

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 	
01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 -

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 -

Activiteit 2  Agenda duurzaamheid centraal

Prioriteit G  Voldoende betaalbare ruimteG


