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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatiefrijk	IJburg	en	Zeeburgereiland	versterken:	verder	uitbouwen	van	

vergaande	samenwerking	met	bewoners	en	innovatie	van	vormen	van		
samenwerking	en	gebiedsontwikkeling,	met	als	doel	zo	veel	mogelijk		
zelfsturing	en	eigen	initiatief	in	het	gebied.	Flexibel	budget	is	daarbij		
onontbeerlijk.	Daarbij	ook	inzetten	op	empowerment	van	groepen	die		
nu	nog	minder	(zichtbaar)	actief	zijn	in	hun	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Het	Kompas	creëert	een	overzicht	van	wensen	van	bewoners	t.a.v.	hun	wijk.	

Het	totaalbeeld	van	wensen	geeft	inzicht	in	de	staat	van	de	wijk,	
	 van	ontbrekend	programma	of	van	knelpunten
■	 Het	Kompas	activeert	bewoners	om	‘	iets	van	hun	wijk	te	vinden’	
	 en	stimuleert	daarmee	eigenaarschap
■	 Het	Kompas	verbindt	bewoners	op	thema’s	aan	elkaar	en	stimuleert	actief	

burgerschap
■	 Het	Kompas	levert	een	bijdrage	aan	het	transparant	en	deelbaar	maken	van	

informatie	die	voor	professionele	partners	waardevol	is.	Specifiek	voor	het	
stadsdeel:	input	voor	gebiedsagenda	en	-plannen	en	in	de	toekomst	voor	
de	begroting	van	het	stadsdeel

3 Naam van de activiteit
	 Verbreden	en	uitbouwen	van	het	Kompas	op	IJburg	

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

	 Het	Kompas	op	IJburg	is	een	bewonersinitiatief	dat	tot	doel	heeft		
bewoners	te	stimuleren	hun	wensen	voor	IJburg	kenbaar	te	maken	en	zich	
actief	aan	deze,	en	andere,	wensen	te	verbinden.	Doel:	wensen	vertalen	
naar	plannen	die	worden	opgevoerd	door	bewoners	zelf	en/of	in	samen-
werking	met	professionele	partners.	

	 Het	Kompas	op	IJburg	is	een	online	tool	waarop	bewoners	wensen	kunnen	
plaatsen	met	aan	hen	de	expliciete	vraag	zelf	een	actieve	rol	te	nemen	in	
het	realiseren	van	deze	wens.	Andere	geïnteresseerden	in	deze	wens	kun-
nen	zich	aansluiten	waardoor	collectieve	acties	worden	gestimuleerd.	Stads-
deel	is	actief	partner	voor	de	initiatiefnemers	en	denkt	mee	over	opzet	en	
aansluiting	op	ontwikkelingen	binnen	de	gemeente	Amsterdam,	zoals	de	
buurtbegroting.		

Activiteit 1  Verbreden en uitbouwen van het Kompas van IJburg

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterkenA
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
	 (dat	kunnen	zowel	interne	en/of	externe	partners	zijn):
	
 Initiatiefnemers
	 Bewoners	Michel	Vogler	en	Jabik	de	Vries.	
	
 Partners
	 Stadsdeel	als	actieve,	meedenker	over	de	doorontwikkeling	van	het	

Kompas.	Daarnaast	beleidsmedewerkers	voor	samenwerking	op	concrete	
thema’s.	Bestuurders	gebruiken	het	Kompas	om	zich	te	informeren.	

■	 Welzijnsorganisatie	Dynamo,	alle	organisaties	rond	jongeren,	bewoners,	
maatschappelijke	organisaties,	verenigingen:	sommige	hiervan	weten	de	weg	
al	goed	te	vinden	als	actieve	deelnemer	aan	het	Kompas,	andere	nog	niet.	

■	 Hogeschool	van	Amsterdam:	doorontwikkeling	van	het	Kompas.	Partner:	
Leergang	Stedelijke	Innovatie	(Ruurd	Priester:	r.priester@hva.nl	)

■	 Flexbieb:	via	training	van	vrijwilligers	van	de	Flexbieb	wordt	beoogd	een	
informatiepunt	t.b.v.	het	Kompas	te	realiseren.	Doel;	Kompas	toegankelijk	
maken	voor	mensen	met	(enige)	afstand	tot	het	internet

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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	Kompas	is	een	online	tool.	Er	is	een	risico	dat	de	online	dynamiek	te	

hoog	gegrepen	of	te	abstract	is	voor	sommige	groepen	bewoners.	Dit	is	
een	punt	van	aandacht	waarover	wordt	nagedacht.	

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

■	 De	dynamiek	op	het	Kompas	is	meetbaar:	het	aantal	wensen	dat	wordt	
gepost,	de	feedback	van	anderen	hierop,	het	ontstaan	van	verbindingen		
en	concrete	acties:	alles	is	vindbaar	op	het	Kompas

■	 In	de	doorontwikkeling	van	het	Kompas	wordt	beoogd	een	beeld	te		
realiseren	van	de	visie	van	bewoners	op	hun	buurten.	Ook	dit	moet	SMART	
worden	gerealiseerd.

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterken
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Activiteit 1  Verbreden en uitbouwen van het Kompas van IJburg
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatiefrijk	IJburg	en	Zeeburgereiland	versterken:	verder	uitbouwen	van	

vergaande	samenwerking	met	bewoners	en	innovatie	van	vormen	van		
samenwerking	en	gebiedsontwikkeling,	met	als	doel	zo	veel	mogelijk		
zelfsturing	en	eigen	initiatief	in	het	gebied.	Flexibel	budget	is	daarbij		
onontbeerlijk.	Daarbij	ook	inzetten	op	empowerment	van	groepen	die		
nu	nog	minder	(zichtbaar)	actief	zijn	in	hun	buurt.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Actief	waarderen	van	initiatiefrijk	IJburg	levert	vertrouwen	op	in	de	(lokale)	

overheid	die	het	belang	van	actief	burgerschap	uitdraagt.	Het	organiseren	
van	actieve	samenwerking	met	bewoners	(met	name)	bij	initiatieven	die	een	
bijdrage	leveren	aan	de	agenda	van	het	gebied	levert	daarnaast	meer-	
waarde	op	voor

■	 De	kwaliteit	van	alle	plannen	in/voor	het	gebied
■	 Het	stimuleren	van	betrokkenheid	en	een	actieve	houding	bij	bewoners
■	 Het	ontstaan	van	méér	plannen	die	soms	ook	zonder	bemoeienis	van	de	

overheid	worden	uitgevoerd
■	 Het	toenemen	van	een	verantwoordelijke	houding	van	burgers	bij	het	reilen	

en	zeilen	van/in	hun	eigen	buurt;	+/+	eigenaarschap
■	 Kennis	van	het	gebied	‘in	ieder	opzicht’?;	de	kwaliteit	van	de	fysieke		

omgeving,	de	sociale	omgeving,	van	onderlinge	verhoudingen	in	de	buurt,	
van	verwachtingen	t.a.v.	de	overheid	en	haar	partners,	etc.

■	 De	algemene	sociale	cohesie	tussen	bewoners	in	het	gebied	en	het		
ontstaan	van	gerichte	netwerken	rondom	buurten,	thema’s	en	actualiteiten

3 Naam van de activiteit
	 Stimuleren	en	ondersteunen	van	bewonersinitiatieven	die	passen	bij	de	

agenda	van	het	gebied.

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

	 Bewonersinitiatieven	vinden	het	hele	jaar	door	plaats.	Veel	activiteiten		
worden	genoemd	onder	andere	prioriteiten	voor	IJburg	en	het	ZBE.		

	 Hieronder een aantal relevante lopende initiatieven:
■	 Leefbaarheid	en	Veiligheid:	‘In	de	buurt	van	Geluk’:	initiatief	gericht	op	het	

verbeteren	van	de	leefbaarheid	in	de	gemengde	blokken.	
■	 Cultuur	en	Informatie:	Doorontwikkeling	van	de	vrijwilligersbibliotheek	de	

Flexbieb:	werken	aan-	en	verbreden	van	de	doelstellingen	van	de	Flexbieb	
i.e.	,	Bibliotheek,	Ontmoetingsplek,	Cultureel	centrum	(zie	Flexnightlive-
programma),	Informatiepunt	voor	IJburgers	met	afstand	tot	digitale	infor-
matie	over	activiteiten	in	hun	buurt.	Versterking	van	de	rol	van	vrijwilligers	
(30)	op	IJburg	t.b.v.	alle	doelstellingen	van	de	Flexbieb.

■	 Duurzaamheid	en	Vergroening	van	IJburg	en	het	ZBE:	moestuinen		
(buurtmoestuin	ZBE,	Moes32,	Op	de	Schop	(kavel	1),	project	afvalscheiding	
(CoCasa)	zonnepanelen	(Oosterlicht)	e.a.

■	 Culturele	activiteiten:	(een	greep):	De	jaarlijkse	intocht	van	Sinterklaas,	
koppeling	programmering	Flexnightlive-programma	aan	prioriteiten	voor	
IJburg,	realisatie	Centrum	voor	muziek	(nieuw	initiatief)	e.a.

■	 Kernactiviteiten	t.b.v.	netwerk	IJburg	Droomt	IJburg	Doet:	partner	in		
‘regiegroep’;	hiermee	blijft	het	stadsdeel	aangehaakt	bij	de	ambities	en	
activiteiten	van	bewoners	en	zorgt	voor	een	actieve	koppeling	tussen		
activiteiten	van	bewoners,	maatschappelijke	partners	en	stadsdeel.

■	 Doelgroep	ouderen:	via	ondersteunen	van	Stadsdorp	IJburg	bij	haar		
startende	activiteiten	die	tot	doel	hebben	een	actuele	vorm	van	actief	
nabuurschap	tussen	voornamelijk	50+	bewoners	te	stimuleren	

Activiteit 2  Stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterken
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Primair	zijn	de	bewoners	van	het	gebied	partners.	Daarnaast	corporaties,	

ondernemers,	Dynamo	(welzijn),	andere	maatschappelijke	partners.	Het	
initiatief	voor	samenwerking	kan	bij	alle	partners	liggen,	de	rol	van	het	
stadsdeel	is	agenderend,	waarderend,	activerend,	participerend.

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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Als	financiële	middelen	wegvallen	wordt	het	heel	ingewikkeld	om	concrete	

acties	te	laten	starten.	Daarnaast	is	het	essentieel	dat	deze	middelen	bin-
nen	het	stadsdeel	beschikbaar	blijven	zodat	snel	en	adequaat	kan	worden	
ingesprongen	op	initiatieven	die	kansrijk	worden	geacht.	Stroperige	proces-
sen	halen	de	energie	uit	bewoners	om	door	te	zetten	en	te	geloven	in	de	
samenwerking	met	de	overheid.

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

■	 Meer	activiteiten	en	‘programma’	in	het	gebied	georganiseerd	door	bewoners.	
■	 Aantallen	deelnemers	van	de	activiteiten.
■	 Toename	van	verbindingen	tussen	bewoners	onderling,	
■	 Positieve	invloed	op	kwalitatieve	aspecten	die	de	samenwerking	ten	goede	

komen,	zoals	meer	begrip	voor	elkaars	belang	en	inzet	tussen	bewoners	en	
professionals,	toegenomen	vertrouwen	bij	bewoners	in	samenwerking	met	
de	gemeente.

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterken
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Activiteit 2  Stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatiefrijk	IJburg	en	Zeeburgereiland	versterken:	verder	uitbouwen	van	

vergaande	samenwerking	met	bewoners	en	innovatie	van	vormen	van		
samenwerking	en	gebiedsontwikkeling,	met	als	doel	zo	veel	mogelijk		
zelfsturing	en	eigen	initiatief	in	het	gebied.	Flexibel	budget	is	daarbij		
onontbeerlijk.	Daarbij	ook	inzetten	op	empowerment	van	groepen	die		
nu	nog	minder	(zichtbaar)	actief	zijn	in	hun	buurt.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 De	website	‘Hallo	IJburg’	wordt	door	meer	bewoners	gebruikt	voor	het	

brengen	en	halen	van	informatie.

3 Naam van de activiteit
	 Verbeteren	en	verbreden	van	de	bewonerswebsite	Hallo	IJburg.

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

	 www.halloijburg.nl	is	een	website	waarop	IJburgers	veel	informatie	kunnen	
vinden	over	activiteiten,	netwerken	en	andere	zaken	die	spelen	op	IJburg.	
Doel	van	de	website	is	kennis	delen,	informatie	transparant	maken,		
faciliteren	van	bewoners	en	professionals	bij	het	delen	van	informatie	en		
het	creëren	van	netwerken	en	concrete	samenwerking	in	projecten.		
De	website	is	een	bewonersinitiatief	van	Michel	Vogler	die	tevens	een	groot	
deel	van	het	beheer	zelf	doet	op	vrijwillige	basis.

 Doelen voor 2015
■	 Beheer	gedeeltelijk	overdragen	aan	vrijwilligers	die	hiervoor	moeten		

worden	getraind.	
■	 Verbeteren	van	de	vindbaarheid	van	informatie	en	laagdrempeliger	maken	

van	de	site	(vormgeving)

■	 Koppelingen	maken	met	andere	relevante	buurtwebsites	(bijvoorbeeld	voor	
Huis	van	de	Wijk:	zie	onder	prioriteit	‘Ontwikkelen	dragende	samenleving’)	

■	 Vergroten	en	verbreden	van	de	groep	gebruikers	

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

■	 Primaire	partner	is	de	initiatiefnemer	Michel	Vogler.	In	zijn	team	is	Jabik	de	
Vries	ook	belangrijk.	

■	 Daarnaast	de	Flexbieb	met	haar	vrijwillige	medewerkers	die	een	rol	kunnen	
spelen	bij	het	beheer.	Dit	wordt	voorbereid.	

■	 Het	gebiedsteam	van	het	stadsdeel,	als	sparringpartner	en	medefinancier		
voor	de	doorontwikkeling	van	Hallo	IJburg.	

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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 De	inzet	t.b.v.	beheer	van	de	website	wordt	niet	opgepakt	door	vrijwilligers		

op	IJburg.	
■	 Onvoldoende	doorontwikkeling	van	de	vormgeving	waardoor	de	website	te	

hoogdrempelig	is/wordt	voor	bewoners	met	afstand	tot	gebruik	van	het	internet

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	hits	op	de	website
■	 Algemene	bekendheid	van	en	met	de	website.	Zachte	indicator:	
	 moet	blijken	uit	gebruikerstevredenheid,	gesprekken,	etc

Activiteit 3  Verbeteren en verbreden van de bewonerswebsite Hallo IJburg

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterken

7

A



Bijlage Gebiedsplan IJburg en Zeeburgereiland 

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatiefrijk	IJburg	en	Zeeburgereiland	versterken:	verder	uitbouwen	van	

vergaande	samenwerking	met	bewoners	en	innovatie	van	vormen	van		
samenwerking	en	gebiedsontwikkeling,	met	als	doel	zo	veel	mogelijk		
zelfsturing	en	eigen	initiatief	in	het	gebied.	Flexibel	budget	is	daarbij		
onontbeerlijk.	Daarbij	ook	inzetten	op	empowerment	van	groepen	die		
nu	nog	minder	(zichtbaar)	actief	zijn	in	hun	buurt.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 IJburgers	zijn	actief	betrokken	bij	het	tijdelijk	programma	en	hun	betrok-

kenheid	is	duidelijk	herkenbaar.	Wensen	van	IJburgers	worden	concreet	om-
gezet	in	projecten	op	het	Centrumeiland.	Langdurig	gekoesterde	wensen,	
zoals	een	Jongerenvoorziening,	ruimte	voor	muziek,	een	skatevoorziening,	
buurtmoestuinen	zijn	gerealiseerd.

3 Naam van de activiteit 
	 IJburgers	actief	betrekken	de	realisatie	van	tijdelijk	programma	op	het
	 Centrumeiland.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit 
 inclusief het precieze adres waar de activiteit plaatsvindt
■	 Deelname	aan	de	stedelijke	stuur-	en	werkgroep	die	zich	bezighoudt	met	

de	doorontwikkeling	van	IJburg	kan	mede	sturing	en	invulling	worden		
gegeven	aan	de	wijze	waarop	IJburgers	(uit	de	1e	fase)	hierbij	worden		
betrokken	en	een	actieve	rol	krijgen.	

■	 Ondersteunen	van	bewoners	en	hun	maatschappelijke	partners	bij	het		
concretiseren	van	hun	wensen	in	projectvoorstellen.	Draagvlak	genereren	
bij	het	stadsdeel	en	bij	maatschappelijke	partners	om	deze	plannen	te	
realiseren.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Het	realiseren	van	tijdelijk	programma	op	het	Centrumeiland	is	primair	

een	verantwoordelijkheid	die	bij	het	OGA	ligt.	Het	gebiedsteam	IJburg	
adviseert	bij	de	wijze	waarop	bewoners	en	hun	wensen	worden	geborgd	in	
de	keuze	voor	tijdelijk	programma.	Het	bewonersnetwerk	IJburg	Droomt	
IJburg	Doet	speelt	hierin	als	netwerkpartner	een	goede	rol.	Na	vaststelling	
van	de	keuzes	t.a.v.	tijdelijk	programma,	zal	–	als	nodig-	door	het	stadsdeel	
ondersteuning	worden	geboden	aan	bewoners	die	hun	plannen	op	de	land-
tong	Pampuslaan/Centrumeiland	willen	realiseren.	

	
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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Te	weinig	ruimte	voor	bewonersinitiatieven,	veel	ruimte	voor	
	 grootstedelijke	/commercieel	interessante	projecten	en	activiteiten.
■	 Te	weinig	transparantie:	het	proces	van	programmatische	keuzes	maken		

en	daarna,	van	toewijzing	van	stukken	grond	aan	verschillende	initiatief-	
nemers	gaat	teveel	achter	de	schermen	plaatsvinden.	Dan	haken	initiatief-
rijke	bewoners	bij	gebrek	aan	vertrouwen	af.	

■	 Er	zijn	onvoldoende	financiële	middelen	om	kansrijke	initiatieven	te	(laten)	
realiseren.

■	 De	procedurele	doorlooptijd	is	te	lang	en	de	procedures	te	ingewikkeld	
waardoor	de	energie	bij	bewoners	verdwijnt.

Activiteit 4  Realisatie tijdelijk programma Centrumeiland

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterken
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10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren worden 
gehanteerd

■	 Aantal	initiatieven	dat	gerealiseerd	is
■	 Aantal	bewoners,	ondernemers	en	organisaties	dat	betrokken	is	bij	de		

totstandkoming	van	het	programma
■	 Bewoners	en	ondernemers	op	IJburg	maken	deel	uit	van	het	ontwikkel-	

proces	voor	Centrumeiland

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterken

9

A
Activiteit 4  Realisatie tijdelijk programma Centrumeiland
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatiefrijk	IJburg	en	Zeeburgereiland	versterken:	verder	uitbouwen	van	

vergaande	samenwerking	met	bewoners	en	innovatie	van	vormen	van		
samenwerking	en	gebiedsontwikkeling,	met	als	doel	zo	veel	mogelijk		
zelfsturing	en	eigen	initiatief	in	het	gebied.	Flexibel	budget	is	daarbij		
onontbeerlijk.	Daarbij	ook	inzetten	op	empowerment	van	groepen	die		
nu	nog	minder	(zichtbaar)	actief	zijn	in	hun	buurt.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Kwetsbare	bewoners	met	weinig	toegang	tot	sociale	netwerken,	middelen	

en/of	activiteiten	nemen	actief	deel	aan	de	samenleving.	Zij	‘doen	mee’		
en	raken	zo	niet	vereenzaamd	of	in	een	sociaal	isolement.	

3 Naam van de activiteit
	 Empowerment:	kwetsbare	bewoners	toegang	bieden	tot	(nieuwe)	krachtige	

sociale	netwerken	en	ondersteunende	activiteiten.	

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

	 Ten	eerste	moet	er	extra	inspanningen	worden	verricht	op	het	vinden	van	
bewoners	die	behoren	tot	de	doelgroep.	Vervolgens	moeten	zij	verbonden	
worden	aan	activiteiten	die	hen	ondersteunen	in	het	nemen	van	een	actie-
vere	rol	in	hun	leven	en	in	hun	buurt.	Verschillende	projecten	op	IJburg	zijn	
erop	gericht	deze	doelstelling	te	bereiken.	Sommige	projecten	zijn	gestart	
als	bewonersinitiatief	andere	door	professionele	organisaties	Voorbeelden:

■	 Flexbieb:	wordt	gerund	door	vrijwilligers	die	soms	afkomstig	zijn	uit	de	
doelgroep.	Zij	ontmoeten	‘collega’s	die	hen	toegang	geeft	tot	hun	krach-
tige	netwerken,	ideeën	en	activiteiten.	Ze	worden	geactiveerd,	uit	hun	
isolement	gehaald	en	(soms)	toegeleid	naar	betaald	werk.	

	 Doen	in	2015:	Flexbieb	financieel	ondersteunen	waardoor	zij	kan	voort-
bestaan.	Daarnaast	stimuleren	en	als	nodig	ondersteunen	bij	het	verbinden	
van	kwetsbare	bewoners	aan	de	IJburgse	samenleving	via	activiteiten	van	
de	Flexbieb.	

■	 In	de	buurt	van	Geluk:	door	deelname	van	bewoners	aan	dit	programma	
ontmoeten	bewoners	elkaar	en	leren	zij	elkaar	beter	kennen	en	waarderen.	
Ze	worden	gestimuleerd	om	in	elkaars	persoonlijke	verhalen	te	delen,	om	
gezamenlijk	de	buurt	‘gelukkiger’	te	maken.	Het	doorbreekt	isolement,	
eenzaamheid,	soms	armoede	en	activeert	soms	kwetsbare	bewoners.		
In	2015:	Inzetten	op	Blokniveau	waar	nodig.

■	 Stadsdorp	IJburg:	verbindt	oudere	bewoners	op	IJburg,	biedt	kans	op	
ontmoeting,	op	gezamenlijke	sociale	of	culturele	activiteiten.	Het	voorkomt	
eenzaamheid,	isolement	en	gevoelens	van	sociale	onveiligheid	en		
stimuleert	actief	ouder	worden.	

■	 Huis	van	de	Wijk:	een	netwerk	van	en	voor	kwetsbare	bewoners	met	als	
doel	hen	meer	activiteiten	te	kunnen	bieden	en	hen	beter	te	verbinden	met	
de	wijk	IJburg.	(zie	Prioriteit	Dragende	samenleving).	

■	 Sociale	Wijkonderneming:	mensen	met	afstand	tot	de	arbeidsmarkt		
ondersteunen	bij	het	verkleinen	van	deze	afstand.	Actieve	participatie	van	
mensen	die	zonder	ondersteuning	geen	dagbesteding/betaald	werk		
vinden.	(zie	Prioriteit	Dragende	Samenleving)

■	 Kringloopwinkel:	sociaal	activeringsproject	voor	mensen	met	een		
psychiatrische	achtergrond.	Isolement	en	eenzaamheid	ligt	snel	op	de	loer.	
Via	de	winkel	en	de	wijkmaaltijden	komen	deze	mensen	in	contact	met	
hun	mede-buurtgenoten	en	hebben	zij	een	plek	in	de	actieve	samenleving.	
Buurtkamer	IJburg:	ontmoetingsruimte	in	het	Centrum	voor	Vrije	Tijd	met	
activiteiten	gericht	op	ontmoeten	en	stimuleren	richting	zelfstandigheid	van	
kwetsbare	bewoners.	(zie	Prioriteit	Dragende	samenleving)	

Activiteit 5  Empowerment van kwetsbare bewoners

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterkenA
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling (dat 
kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)

	 Deze	projecten	worden	gedaan	in	samenwerking	met	bewoners	en	maat-
schappelijke	partners.	De	werkverdeling	verschilt	per	project.	Het	stadsdeel	
is	soms	een	partner	en	een	andere	keer	de	aanjager	van	deze	projecten.	
Andere	belangrijke	partners	zijn:

■	 Welzijnsorganisatie	Dynamo,	zorginstellingen,	corporaties	
	 (Alliantie,	Ymere,	De	Key),	bewoners.

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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Een aantal projecten staat in de kinderschoenen 
	 Inzet	(personeel,	budget)	is	noodzakelijk	om	de	projecten	door	te		

ontwikkelen,	te	testen,	bekendheid	te	geven,	te	verduurzamen.	Als	dit	niet	
gebeurt	bestaat	het	risico	dat	verschillende	projecten	hun	doelstellingen	
niet	halen.	Dit	betekent	dat	zij	stoppen	en	geen	meerwaarde	kunnen	geven	
aan	empowerment	dan	in	potentie	mogelijk	is.	

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

■	 Het	aantal	kwetsbare	bewoners	dat	betrokken	is	bij	de	betrokken		
activiteiten.

■	 Het	aantal	vrijwilligers	op	IJburg,	in	vergelijking	met	2014	en	2013.	

Prioriteit A  Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterken

11

A
Activiteit 5  Empowerment van kwetsbare bewoners
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6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	nodig	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	100.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
■	 01-01-2015	tot	01-01-2016.	Activiteit	loopt	door	in	2016
■	 01-01-2015	tot	01-07-2015.	Activiteit	is	gestart	in	2014

9 Benoem mogelijke risico’s
■	 Het	risico	bestaat	dat	er	geen	financiële	dekking	is
■	 De	volgende	risico’s	zijn	denkbaar:	De	ruimte	is	niet	voor	juni	gerealiseerd	

ivm	vergunningen	&	bouwmogelijkheden	waardoor	een	goed	functione-
rende	voorziening	(tijdelijk)	verdwijnt.	Er	is	geen	financiële	dekking.

	 Er	ontstaat	onrust	onder	bewoners	en	jongeren	op	IJburg

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

	 Indicator
	 Kwalitatieve	toets:	Er	bestaat	aan	het	einde	van	het	project	een	functione-

rende	en	goed	toegankelijke	ruimte	met	een	programma	van	activiteiten.	

Activiteit 1  Realiseren jongerenvoorziening

Prioriteit B  Integrale aanpak jeugd (0-23 jaar)B
1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	jeugd	(0-23):	Gezien	het	grote	aantal	jeugdigen	op	IJburg	

zorgen	dat	er	voor	kinderen	en	jongeren	voldoende	voorzieningen	zijn,	
zodat	zij	zich	goed	kunnen	ontwikkelen	en	overlast	voorkomen	wordt.		
Hiervoor	is	een	structurele	inzet	voor	jeugd	op	IJburg	nodig.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Er	is	een	definitieve	ruimte	voor	jongeren	(15-23	jaar),	waar	zij	hun	talenten	

kunnen	ontwikkelen	en	zorg	en	advies	kunnen	krijgen.

3 Naam van de activiteit
	 Realiseren	jongerenvoorziening.

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

■	 Onderzoek	naar	definitieve	locatie
■	 Tijdelijke	jongerenvoorziening	wordt	verplaatst,	mogelijke	locatie	landtong	

centrumeiland.	De	jongerenvoorziening	moet	voor	de	zomer	2015	weg	van	
de	huidige	locatie	i.v.m.	bouwactiviteit.	(Pampuslaan).

	 Huidige	locatie:	Bert	Haanstrakde	2010

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 OGA
■	 Dynamo	jeugd	en	jongerenwerk
■	 Streetcornerwork
■	 24karaat
■	 de	jongeren	
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Activiteit 2  Skatevoorzieningen

Prioriteit B  Integrale aanpak jeugd (0-23 jaar)

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	jeugd	(0-23):	Gezien	het	grote	aantal	jeugdigen	op	IJburg	

zorgen	dat	er	voor	kinderen	en	jongeren	voldoende	voorzieningen	zijn,	
zodat	zij	zich	goed	kunnen	ontwikkelen	en	overlast	voorkomen	wordt.	Hier-
voor	is	een	structurele	inzet	voor	jeugd	op	IJburg	nodig.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Er	zijn	plekken	in	de	openbare	ruimte	waar	mensen	kunnen	skaten,		

free-runnen,	skeeleren,	rolschaatsen,	rennen,	etc.
	 Bewonersinitiatieven	worden	ondersteund,	bewonersnetwerken	zijn		

opgebouwd,	onderlinge	relaties	zijn	verbeterd,	de	overlast	door	skaters	in	
de	straten	is	teruggedrongen,	het	veiligheidsgevoel	is	vergroot	en	er		
is	bijgedragen	aan	een	prettigere	leefomgeving.

3 Naam van de activiteit
	 Skatevoorzieningen.

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

■	 Urban	Skatezone	Zeeburgereiland:	onderzoek	naar	mogelijke	realisatie	
hiervan.	

■	 Skate	voorziening	IJburg:	Skate-liefhebbende	jeugd	wil	een	skatebaan	op	
IJburg,	en	enkele	bewoners	hebben	het	initiatief	opgepakt	als	‘trekkers’.	
Er	wordt	gezocht	naar	een	locatie	waar	skatevoorziening	gerealiseerd	kan	
worden,	definitief	of	meerjarig	tijdelijk.	Mogelijke	locatie	is	landtong		
(Pampuslaan)	centrumeiland.

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

■	 OGA,	RVE	sport
■	 Dynamo	jeugd	en	jongerenwerk
■	 De	jongeren	en	andere	bewoners
■	 Stadsdeel	accommodaties,	buurtregie,	jeugd	(gebiedspool)	
	
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 
	 01-01-2015	tot	01-07-2015.	Activiteit	is	gestart	in	2014.

9 Benoem mogelijke risico’s
	 Het	risico	bestaat	dat	er	geen	locatie	wordt	gevonden.	Maar	indien	er	wel	

een	locatie	komt	en	deze	is	een	groot	succes,	bestaat	het	risico	van	
	 geluidsoverlast	en	drukte.	Ontwikkeling	van	locatie	versnelt,	waardoor	
	 tijdelijke	invulling	weg	moet.		

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

 Indicator
■	 Aantal	gebruikers,	aantal	activiteiten	wordt	gemeten	d.m.v	bezoeken	en	

contacten	met	jongerenwerk.
■	 Overlastmeldingen	skatende	jongeren	in	de	straten	is	gedaald,	
	 aantrekkelijke	sport-	en	ontmoetingsplek	voor	de	IJburgse	jeugd	gecreëerd	

(aantallen	gebruikers	skatebaan,	rapportage,	evaluatie)

B
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Activiteit 3  Vroeg signalering bij kinderen 8-12 jaar

Prioriteit B  Integrale aanpak jeugd (0-23 jaar)

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
Integrale	aanpak	jeugd	(0-23):	Gezien	het	grote	aantal	jeugdigen	op	IJburg	
zorgen	dat	er	voor	kinderen	en	jongeren	voldoende	voorzieningen	zijn,	
zodat	zij	zich	goed	kunnen	ontwikkelen	en	overlast	voorkomen	wordt.	Hier-
voor	is	een	structurele	inzet	voor	jeugd	op	IJburg	nodig

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■		 Er	is	een	betere	vroeg	signalering	van	risicogezinnen	en	kinderen
■		 Er	is	een	preventieve	werking	rondom	jeugd	en	veiligheid
■		 Er	is	beter	zicht	op	de	doelgroep,	partners	weten	van	elkaar	wie	wat	doet

3 Naam van de activiteit
Vroeg	signalering	bij	kinderen	8-12	jaar.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt
Preventie	rondom	jeugd	op	IJburg	staat	hoog	in	het	vaandel.	Partners	
op	IJburg	signaleren	problemen	en	verharding	bij	steeds	jongere	jeugd.	
Beoogd	wordt	de	verbetering	van	de	samenwerking	tussen	alle	relevante	
partners	op	IJburg	rondom	kinderen	in	de	hoogste	klassen	van	de		
basisschool.	Daartoe	wordt	in	eerste	instantie	een	verkenning	gedaan	met	
relevante	partners	om	vervolgens	gezamenlijk	de	werkwijze	en	inzet	per	
partij	te	bepalen.

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

Buurtorganisaties,	dynamo	jeugd	en	jongerenwerk,	politie,	basisscholen,	
om	het	Kind,	Gezondheidscentrum

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 
01-01-2015	tot	01-05-2015.

9 Benoem mogelijke risico’s
Het	risico	bestaat	dat	er	onvoldoende	gevoel	van	urgentie	bestaat	bij		
benodigde	partners.	Daarnaast	kan	het	zo	zijn	dat	er	onvoldoende		
personele	capaciteit	voor	het	project	is	bij	de	verschillende	partners.		
In	beide	gevallen	komt	het	project	moeilijk	van	de	grond	en	worden	de	
gestelde	doelen	niet	behaald.

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

■	 Gezamenlijk	geformuleerde	strategie	voor	aanpak.	

B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt	
Integrale	aanpak	jeugd	(0-23):	Gezien	het	grote	aantal	jeugdigen	op	IJburg	
zorgen	dat	er	voor	kinderen	en	jongeren	voldoende	voorzieningen	zijn,	
zodat	zij	zich	goed	kunnen	ontwikkelen	en	overlast	voorkomen	wordt.		
Hiervoor	is	een	structurele	inzet	voor	jeugd	op	IJburg	nodig.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Er	is	voldoende	kwalitatief	goede	activiteiten	voor	alle	leeftijden,	en	de	sig-

nalering	en	preventieve	inzet	is	daardoor	gewaarborgd.	Een	groter	aantal	
kinderen	uit	risicogezinnen	neemt	deel	aan	extra	activiteiten.	Deze	kinderen	
ontwikkelen	zich	positief.

3 Naam van de activiteit
	 Talentontwikkelingsactiviteiten	behouden	en	verbreden.

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

	 Activiteiten	in	2015	zullen	bijdragen	bij	aan	de	ontwikkeling	van	jeugd	die	
hier	ondersteuning	bij	nodig	heeft	zijn:	

■	 Sportzorg,	
■	 Meidenwerk
■	 Aanvullende	buurtsport	aanbod	
■	 Brede	talentontwikkelingsactiviteiten	voor	kinderen	4-12	jaar	op	scholen	en	

in	hun	vrije	tijd.

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

■	 Dynamo	jeugd	en	jongerenwerk
■	 Streetcornerwork
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Activiteit 4  Talentontwikkelingsactiviteiten behouden en verbreden voor 4-23 jaar

Prioriteit B  Integrale aanpak jeugd (0-23 jaar)

■	 Stichting	Elance
■	 SK	Coaching
■	 Sport	en	cultuur	organisaties	op	IJburg
■	 Overige	buurtorganisaties
■	 OKC	–	spelotheek

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	300.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-12-2015.	Activiteit	is	gestart	in	2014.

9 Benoem mogelijke risico’s
	 Het	risico	bestaat	dat:
■	 Er	geen	structurele	financiering	is	geregeld;	
■	 Er	door	het	ontbreken	van	financiële	dekking	meer	risicojeugd,	meer	jeugd-

overlast,	meer	schooluitval,	meer	jeugdwerkeloosheid	en	meer		
schuldenproblematiek	komt	en	het	aantal	dikke(re)	kinderen	stijgt;	

■	 Er	geen	personele	capaciteit	beschikbaar	is;
■	 Er	geen	vaste/structurele	subsidies	los	komen;
■	 Er	mogelijk	wrijving	met	het	in	ontwikkeling	zijnde	stedelijk	kader	Brede	

Talentontwikkeling	ontstaat.	Door	al	deze	risico’s	kan	de	ontwikkeling	van	
de	kinderen	die	in	deze	doelgroep	vallen	minder	zijn	dan	wenselijk.

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

 Indicator
■	 Aantal	activiteiten
■	 Aantal	unieke	deelnemers

B
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8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 2015	en	verder

9 Benoem mogelijke risico’s
	 Onvoldoende	huisvesting	om	uitbreidingen	voorscholen	te	realiseren

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

 Indicator
■	 Electronisch	loket	VVE
■	 Kwaliteit	door	GGD	inspectie

Activiteit 5  Voldoende VVE locaties

Prioriteit B  Integrale aanpak jeugd (0-23 jaar)

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	jeugd	(0-23):	Gezien	het	grote	aantal	jeugdigen	op	IJburg	

zorgen	dat	er	voor	kinderen	en	jongeren	voldoende	voorzieningen	zijn,	
zodat	zij	zich	goed	kunnen	ontwikkelen	en	overlast	voorkomen	wordt.	

	 Hiervoor	is	een	structurele	inzet	voor	jeugd	op	IJburg	nodig.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Door	voldoende	kwalitatief	goede	activiteiten,	is	de	vroegsignalering	
	 gewaarborgd,	alsmede	de	preventieve	inzet	.

3 Naam van de activiteit
	 Voldoende	VVE	locaties.

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

	 Uitbreiding	binnen	bestaande	voorscholen,	focus	ligt	op	vinden	van	ge-
schikte	huisvesting.

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

■	 Scholen
■	 Partou	als	aanbieder	voorscholen

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

en	stedelijke	budgetten.

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

	 Huis	van	de	Wijk	is	een	project	dat	is	gestart	na	een	brede	verkenning	met	
partners	op	IJburg	waarin	zij	aangaven	dat	zij	elkaar	nog	onvoldoende	we-
ten	te	vinden	en	versterken.	Het	project	wordt	ontwikkeld	door	stadsdeel	
Oost	in	samenwerking	met	Dynamo	(welzijn).	Een	bewoner	van	IJburg	is	
kwartiermaker.	De	aanpak	bestaat	uit	het	creëren	van	een	netwerk	van	zorg-
organisaties,	instellingen	en	(hun)	partnerorganisaties	met	expliciet	doel	
meerwaarde	te	creëren	door	(meer)	samen	te	werken.	Concreet:	ruimtes,	
kennis,	activiteiten,	mensen	en	andere	middelen	worden	gedeeld.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Ambtenaren	afdeling	MO	en	Buurtregie
■	 Welzijnsorganisatie	Dynamo,	zorgpartners	(Cordaan,	Arkin,	Mentrum,	Zaam,	

Roads	ea),	corporatie	de	Alliantie,	Kerk	op	IJburg,	bewoners.	
■	 Uitbreiding	van	deze	‘1e	ring’	van	partners	is	de	doelstelling	voor	het	laat-

ste	kwartaal	2014	en	2015.	Gedacht	wordt	aan	informele	zorgpartijen,	zoals	
verenigingen	op	IJburg,	het	IJburg	college,	de	sociale	wijkonderneming,	de	
FlexBieb,	Dynamo	Jongerenwerk,	andere	nog	niet	aangehaakt	zorginstellin-
gen.	Het	doel	is	medio	2015	zo’n	20	‘kamers’	(=	partners)	in	het	Huis	van	de	
Wijk	te	hebben.

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 
		 01-01-2015	tot	01-01-2016

Activiteit 1  Huis van de wijk

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelen	dragende	samenleving/zorgparticipatiesamenleving	en	

armoedebestrijding:	Versterken	van	de	draagkracht	van	IJburg	om	de	be-
zuinigingen	in	zorg	en	welzijn	deels	op	te	kunnen	vangen,	door	middel	van	
opbouwen	van	netwerken	en	steunen	van	initiatieven.	Dit	in	combinatie	met	
maatwerk	vanuit	de	lokale	overheid	ten	aanzien	van	specifieke	kwetsbare	
groepen	op	IJburg	(met	name	eenoudergezinnen,	grote	gezinnen,	men-
sen	met	verstandelijke	handicaps	en	GGZ	problemen,	maar	mogelijk	ook	
verborgen	armoede	onder	huiseigenaren)	o.a.	door	armoedebestrijding	en	
aanvullen	van	voorzieningen,	waaronder	een	buurthuiskamer	voor	IJburg.	
Daarbij	de	status	benutten	van	IJburg	als	3D	startgebied.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Kwetsbare	bewoners	met	weinig	toegang	tot	sociale	netwerken,	middelen	

en/of	activiteiten,	nemen	actiever	deel	aan	de	samenleving.	Sociale	infra-
structuur	wordt	opgebouwd	en	versterkt.	Meer	en	betere	zorg	en	activitei-
ten	voor	kwetsbare	bewoners.	Kennis	over	behoeften	van	de	doelgroepen	
wordt	beter	gedeeld	onder	professionele	partijen	en	hun	partners	(waaron-
der	verenigingen,	creatieve	clubs,	individuele	bewoners).	Vraag	en	Aanbod	
(van	ruimtes	voor	activiteiten,	activiteiten,	deelnemers,	kennis,	vrijwilligers,	
etc)	komt	gemakkelijk	bij	elkaar.

3 Naam van de activiteit
		 Huis	van	de	Wijk.

C
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9 Benoem mogelijke risico’s
	 Het	projecten	is	afhankelijk	van	de	actieve	deelname	van	een	fors	aantal	

partijen.	Voor	werving	moet	de	kwartiermaker	voldoende	tijd	krijgen.	Een	
online	tool	(website)	moet	het	Huis	van	de	Wijk	gaan	ondersteunen	Als	
deze	tijd	er	niet	is	of	de	tool	niet	goed	werkt	is	het	risico	dat	de	projecten	
niet	van	de	grond	komen.	Vervolgens	moet	het	Huis	van	de	Wijk	meer	
bekendheid	krijgen	en	toegankelijk	worden	voor	individuele,	kwetsbare	be-
woners.	Deze	moeten	ook	de	weg	kunnen	vinden	naar	informatie	die	voor	
hun	relevant	is.	Daarbij	moeten	zij	off-line	ondersteund	worden.	Op	dit	stuk	
zal	het	stadsdeel	in	samenwerking	met	de	HvA	oppakken	maar	de	inzet	van	
vrijwilligers	op	IJburg	is	een	onzekere	factor,	waardoor	het	risico	bestaat	dat	
kwetsbare	bewoners	hun	weg	naar	de	projecten	niet	zullen	vinden.

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

 Indicator
■	 Aantal	kwetsbare	bewoners	dat	meedoet	met	maatschappelijke	activiteiten.
■	 Meer	samenwerking	tussen	de	‘kamers’/	organisaties.
■	 Quick	wins	zijn	gerealiseerd.
■	 Aantal	verbonden	‘kamers’/	organisaties	dat	deelneemt.	

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede

18
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4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt

	 Uit	een	brede	verkenning	onder	IJburgse	partners	in	het	kader	van	de	
Woon	Service	Wijken	is	gebleken	dat	op	IJburg	de	vele	plekken		
gezamenlijk	de	diensten	van	een	Woon	Service	Wijk	aanbieden,	maar	dat	
in	dit	netwerk	van	aanbieders	een	neutrale	ruimte	voor	ontmoeting	en	
buurtactiviteiten	nog	ontbrak.	De	Buurtkamer	is	eind	2014	geopend	in	
het	Centrum	voor	Vrije	Tijd	aan	het	Ed	Pelsterpark	8.	Het	is	één	ruimte	die	
zowel	als	meidenkamer	als	buurtkamer	zal	worden	gebruikt.	

	 De	Buurtkamer	IJburg	moet	het	volgende	bieden	en	uitstralen:	een	sociale	
en	veilige	plek	voor	zowel	kwetsbare	als	niet	kwetsbare	buurtbewoners	op	
IJburg.	Op	alle	werkdagen	en	in	het	weekend	kunnen	buurtbewoners		
terecht	voor	een	praatje,	spelletje,	cursus,	koffie	of	om	gezamenlijk	de	
maaltijd	te	gebruiken.	De	Buurtkamer	staat	open	voor	iedereen	uit	de	
buurt.	Verschillende	doelgroepen	kunnen	elkaar	in	de	Buurtkamer		
ondersteunen	en	ontmoeten.	

	 Het	stadsdeel	is	partner	in	het	netwerk	van	professionele	partijen	met	zicht	
op	het	voorzieningenniveau	op	IJburg	en	financier	van	de	buurthuiskamer.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel	medewerkers	Maatschappelijke	Ontwikkeling,	Buurtregie,	

Integrale	aanpak	Jeugd	i.v.m	projectleiding,	ontwikkeling	en	monitoring.	
Dynamo,	Philadelphia,	Roads	en	buurtpartners	werken	samen	in	uitvoering	
(vrijwilligers)	en	invulling	van	de	activiteiten.	

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

en	partners.

Activiteit 2  Ontwikkeling buurtkamer IJburg

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede 

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelen	dragende	samenleving/zorgparticipatiesamenleving	en		

armoedebestrijding:	Versterken	van	de	draagkracht	van	IJburg	om	de		
bezuinigingen	in	zorg	en	welzijn	deels	op	te	kunnen	vangen,	door	middel	
van	opbouwen	van	netwerken	en	steunen	van	initiatieven.	Dit	in	combinatie	
met	maatwerk	vanuit	de	lokale	overheid	ten	aanzien	van	specifieke	kwets-
bare	groepen	op	IJburg	(met	name	eenoudergezinnen,	grote	gezinnen,	
mensen	met	verstandelijke	handicaps	en	GGZ	problemen,	maar	mogelijk	
ook	verborgen	armoede	onder	huiseigenaren)	o.a.	door	armoedebestrij-
ding	en	aanvullen	van	voorzieningen,	waaronder	een	buurthuiskamer	voor	
IJburg.	Daarbij	de	status	benutten	van	IJburg	als	3D	startgebied.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 De	Buurtkamer	IJburg	is	een	voorziening	die	zijn	waarde	heeft	bewezen	

als	‘neutrale’	en	goed	benutte	voorziening	waar	ouderen	en	bewoners	met	
beperkingen	en	andere	bewoners	elkaar	ontmoeten	en	samenwerken,	waar	
kwetsbare	bewoners	terecht	kunnen	voor	ondersteuning.

3 Naam van de activiteit
	 Ontwikkeling	Buurtkamer	IJburg.

C
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8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016.	Activiteit	is	van	start	gegaan	op	01-12-2014.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 De	kamer	krijgt	wellicht	toch	teveel	een	zorgimago	hetgeen	drempel-	

verhogend	kan	werken
■	 Door	de	beperkte	actieradius	van	bewoners	met	beperkingen	en	de		

ruimtelijke	uitgerekte	structuur	van	IJburg	kan	het	moeilijk	zijn	voldoende	
deelnemers	te	trekken

■	 De	samenwerking	met	andere	initiatieven	in	de	wijk	kan	moeizaam	zijn.		
(dit	wordt	opgepakt	in	het	project	Huis	van	de	Wijk)	

■	 Betrokkenheid	en	deelname	van	zorgpartijen	kan	onder	druk	komen	te	
staan	door	bezuinigingen	op	de	zorg.

■	 De	combinatie	van	buurtkamer	en	meidenkamer	op	één	locatie	is	wellicht	
moeilijk	werkbaar.

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

■	 Aantal	initiatieven	(bezetting	en	gebruik)
■	 Doelgroep	die	wordt	bereikt
■	 Mate	waarin	bewoners	zelf	actief	meewerken
■	 Aantal	deelnemers
■	 Tevredenheid	betrokken	partijen	en	deelnemers

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Civic	en	Dynamo,	in	de	uitvoering	samen	met	informele	partijen,	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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016.	Afronding	van	de	analyse	en	de	aanvraag	is	

gebeurd	in	december	2014,evenals	de	start	van	de	projecten.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	doelgroep	is	moeilijk	te	vinden	door	het	gevoel	van	schaamte	die	be-

staat	over	het	onderwerp	armoede.	Dit	kan	potentieel	belemmerd	werken.	
Daarnaast	is	de	behoefte	van	ZZP-ers	moeilijk	te	peilen	en	daarmee	ook	
lastig	te	bepalen	of	het	te	ontwikkelen	aanbod	zal	voldoen.

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

	 Aantal	personen	dat	aan	het	einde	van	de	activiteit	in	beeld	is	gekomen.

Activiteit 3  Armoedebestrijding IJburg

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelen	dragende	samenleving/zorgparticipatiesamenleving	en		

armoedebestrijding:	Versterken	van	de	draagkracht	van	IJburg	om	de		
bezuinigingen	in	zorg	en	welzijn	deels	op	te	kunnen	vangen,	door	middel	
van	opbouwen	van	netwerken	en	steunen	van	initiatieven.	Dit	in	combinatie	
met	maatwerk	vanuit	de	lokale	overheid	ten	aanzien	van	specifieke	kwets-
bare	groepen	op	IJburg	(met	name	eenoudergezinnen,	grote	gezinnen,	
mensen	met	verstandelijke	handicaps	en	GGZ	problemen,	maar	mogelijk	
ook	verborgen	armoede	onder	huiseigenaren)	o.a.	door	armoedebestrij-
ding	en	aanvullen	van	voorzieningen,	waaronder	een	buurthuiskamer	voor	
IJburg.	Daarbij	de	status	benutten	van	IJburg	als	3D	startgebied.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 De	achterliggende	problematiek	wat	betreft	armoede	van	alleenstaande	

moeders,	ZZP-ers	en	huisbezitters	is	beter	in	beeld
■	 Er	is	een	plan	van	aanpak	ontwikkeld
■	 Achterliggende	problematiek	kan	beter	worden	aangepakt,	waardoor	er	

een	vermindering	van	armoede	is	bij	de	genoemde	groepen.	

3 Naam van de activiteit
	 Armoedebestrijding	IJburg.

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

	 Er	is	een	financieel	café	op	IJburg,	een	open	inloop	waar	mensen	terecht	
kunnen	voor	vragen	over	financiële	kwesties.	Daarnaast	ontwikkelen	Civic	
en	Dynamo	een	plan	om	o.a.	de	genoemde	doelgroepen	beter	te	bereiken	
en	te	helpen.

C
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	 Het	is	de	vraag	of	het	loslaten	van	de	labelling	niet	herroepen	moet	wor-
den.	Deze	problematiek	zal	geagendeerd	worden	bij	de	corporaties,	door	
met	hen	in	gesprek	te	gaan.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Corporaties;	zorgorganisaties	die	cliënten	extramuraal	begeleiden.

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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Corporaties	zijn	autonoom	in	het	bepalen	en	toepassen	van	een	eventu-

eel	label.	Labelling	kan	voor	corporaties	minder	gunstig	zijn	omdat	het	de	
verhuurbaarheid	kan	beperken.	Het	is	mogelijk	dat	de	corporaties	niet	wel-
willend	staan	tegenover	het	behouden	van	een	label,	wat	met	zich	mee	zal	
brengen	dat	er	minder	zorgwoningen	zijn	en	er	minder	mensen	zelfstandig	
kunnen	wonen	op	IJburg.	

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

■	 Aantal	zorgwoningen	dat	na	mutatie	beschikvaar	blijft	voor	de	doelgroep.

Activiteit 4  Labeling zorgwoningen IJburg

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede 

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelen	dragende	samenleving/zorgparticipatiesamenleving	en		

armoedebestrijding:	Versterken	van	de	draagkracht	van	IJburg	om	de		
bezuinigingen	in	zorg	en	welzijn	deels	op	te	kunnen	vangen,	door	middel	
van	opbouwen	van	netwerken	en	steunen	van	initiatieven.	Dit	in	combinatie	
met	maatwerk	vanuit	de	lokale	overheid	ten	aanzien	van	specifieke		
kwetsbare	groepen	op	IJburg	(met	name	eenoudergezinnen,	grote		
gezinnen,	mensen	met	verstandelijke	handicaps	en	GGZ	problemen,	maar	
mogelijk	ook	verborgen	armoede	onder	huiseigenaren)	o.a.	door	armoede-
bestrijding	en	aanvullen	van	voorzieningen,	waaronder	een	buurthuiskamer	
voor	IJburg.	Daarbij	de	status	benutten	van	IJburg	als	3D	startgebied.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Het	aantal	gelabelde	zorgwoningen	op	IJburg	is	op	hetzelfde	niveau	geble-

ven	als	in	2014.	

3 Naam van de activiteit
	 Labelling	zorgwoningen	IJburg.

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

	 IJburg	heeft	relatief	veel	woningen	die	geschikt	zijn	voor	zelfstandig		
wonende	bewoners	met	een	zorgvraag.	Een	probleem	waar	een	oplossing	
voor	moet	worden	gezocht	is	het	behoud	van	het	aantal	zorgwoningen:		
van	de	woningen	die	zijn	gelabeld	tot	zorgwoning	is	in	2012	besloten		
om	deze	labelling	los	te	laten	zodra	de	2e	huurder	zich	aandient.		
De	ontwikkeling	van	het	scheiden	van	wonen	en	zorg	die	is	ingezet	in	2013,	
zorgt	ervoor	dat	het	aantal	mensen	met	een	zorgvraag	dat		
zelfstandig	moet	blijven	wonen	groot	is.	

C
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ambtenaren	afdeling	MO,	Jeugd,	Buurtregie	Huis	van	de	Wijk.	Netwerk-

partners	op	het	gebied	van	zorg	en	welzijn	zijn	Dynamo,	Arkin/Mentrum,	
Cordaan,	Amstelring,	Amstelrade,	Zaam,	DWI,	ondernemers	op	IJburg,	
maatschappelijke	organisaties,	stadsdeel,	Stichting	ViiA	en	bewoners	die	
zich	actief	in	willen	zetten,	zoals	bijvoorbeeld	het	nieuwe	Stadsdorp	IJburg.

	
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	en	partners.	

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016.	Activiteit	is	gestart	in	2014.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	is	moeilijk	om	een	goed	integrale	samenwerking	vorm	te	geven.		

Door	deze	complexiteit	bestaat	het	risico	dat	er	gaten	vallen	in	het	aanbod	
van	zorg	en	welzijn.

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

	 Aantal	integrale	teams	die	operationeel	zijn.

Activiteit 5  3D startgebied

Prioriteit C Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelen	dragende	samenleving/zorgparticipatiesamenleving	en		

armoedebestrijding:	Versterken	van	de	draagkracht	van	IJburg	om	de		
bezuinigingen	in	zorg	en	welzijn	deels	op	te	kunnen	vangen,	door	middel	
van	opbouwen	van	netwerken	en	steunen	van	initiatieven.	Dit	in	combinatie	
met	maatwerk	vanuit	de	lokale	overheid	ten	aanzien	van	specifieke	kwets-
bare	groepen	op	IJburg	(met	name	eenoudergezinnen,	grote	gezinnen,	
mensen	met	verstandelijke	handicaps	en	GGZ	problemen,	maar	mogelijk	
ook	verborgen	armoede	onder	huiseigenaren)	o.a.	door	armoedebestrij-
ding	en	aanvullen	van	voorzieningen,	waaronder	een	buurthuiskamer	voor	
IJburg.	Daarbij	de	status	benutten	van	IJburg	als	3D	startgebied.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Zorg	en	dienstverlening	zijn	integraal	en	afgestemd	op	elkaar.

3 Naam van de activiteit
	 3D	startgebied.

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

	 In	het	kader	van	de	drie	decentralisaties	wordt	de	samenwerking	tussen	
zorg-	en	welzijnsorganisaties,	medewerkers	van	de	gemeente	en	bewo-
ners	(dragende	samenleving)	op	heel	IJburg	verbeterd.	Dit	gebeurt	onder	
andere	door	het	verbreden	van	het	netwerk	van	samenwerkende	zorg-	en	
welzijnspartijen.	Ook	wordt	de	samenwerking	rondom	jeugdigen	verbeterd	
en	de	samenwerking	van	formele	en	informele	zorg	versterkt	.

C
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel	medewerkers	gebiedsteam	en	gebiedspool	(maatschappelijke	

ontwikkeling),	OBA,	de	Binnenwaai,	Kompas	op	IJburg,	Stadsdorp	IJburg,	
Dynamo,	DWI,	ondernemers	op	IJburg,	maatschappelijke	organisaties,	
stadsdeel,	Stichting	ViiA,	Vrijwilligerscentrale.

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  
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Door	wegvallen	van	financieringsbronnen	(subsidies	en	sponsoring	door	

corporaties)	kunnen	de	basiskosten	–huur	van	het	pand	+	beheerkosten,	
onbetaalbaar	worden	en	hierdoor	zal	de	FlexBieb	verdwijnen.

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

		 Aantal	leden	,	aantal	activiteiten	dat	plaatsvindt	in	de	Flexbieb,	aantal	boe-
ken	op	de	planken,	aantal	vrijwilligers,	aantal	bezoekers,	aantal	cursisten	en	
muziekleerlingen.

Activiteit 6  FlexBieb IJburg

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede 

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelen	dragende	samenleving/zorgparticipatiesamenleving	en	armoe-

debestrijding:	Versterken	van	de	draagkracht	van	IJburg	om	de	bezuinigingen	
in	zorg	en	welzijn	deels	op	te	kunnen	vangen,	door	middel	van	opbouwen	van	
netwerken	en	steunen	van	initiatieven.	Dit	in	combinatie	met	maatwerk	vanuit	
de	lokale	overheid	ten	aanzien	van	specifieke	kwetsbare	groepen	op	IJburg	
(met	name	eenoudergezinnen,	grote	gezinnen,	mensen	met	verstandelijke	
handicaps	en	GGZ	problemen,	maar	mogelijk	ook	verborgen	armoede	onder	
huiseigenaren)	o.a.	door	armoedebestrijding	en	aanvullen	van	voorzieningen,	
waaronder	een	buurthuiskamer	voor	IJburg.	Daarbij	de	status	benutten	van	
IJburg	als	3D	startgebied.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 De	leefbaarheid	is	vergroot	(ook	wat	betreft	leegstaand	BOG),	er	is	meer		

sociale	samenhang,	bewoners	zijn	geactiveerd	en	nieuwe	bewonersinitiatieven	
zijn	aangejaagd,	debatavonden	en	een	cultureel	programma	voor	bewoners	en	
anderen	zijn	georganiseerd.	Er	is	bovendien	voorzien	in	een	informatiepunt.

3 Naam van de activiteit
	 FlexBieb	IJburg.

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

	 In	de	FlexBieb	worden	boeken	uitgeleend	en	lezingen	en	debatten	georganiseerd	
over	thema’s	als	participatie,	jeugd,	politiek,	duurzaamheid.	Ook	worden	er	print-,	
scan-	en	kopieerfaciliteiten	aangeboden,	biedt	het	onderdak	aan	muziek-,	taal-	en	
andere	lessen.	Bovendien	wordt	de	FlexBieb	in	de	loop	van	2015	een	belangrijk	
informatiepunt	voor	het	Kompas	op	IJburg.	Tenslotte	zullen	ook	de	activiteiten	
van	Stadsdorp	IJburg	(opgericht	door	FlexBieb-vrijwilligers)	worden	uitgebreid.

C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelen	dragende	samenleving/zorgparticipatiesamenleving	en	armoe-

debestrijding:	Versterken	van	de	draagkracht	van	IJburg	om	de		
bezuinigingen	in	zorg	en	welzijn	deels	op	te	kunnen	vangen,	door	middel	
van	opbouwen	van	netwerken	en	steunen	van	initiatieven.	Dit	in	combinatie	
met	maatwerk	vanuit	de	lokale	overheid	ten	aanzien	van	specifieke	kwets-
bare	groepen	op	IJburg	(met	name	eenoudergezinnen,	grote	gezinnen,	
mensen	met	verstandelijke	handicaps	en	GGZ	problemen,	maar	mogelijk	
ook	verborgen	armoede	onder	huiseigenaren)	o.a.	door	armoedebestrij-
ding	en	aanvullen	van	voorzieningen,	waaronder	een	buurthuiskamer	voor	
IJburg.	Daarbij	de	status	benutten	van	IJburg	als	3D	startgebied.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Specifieke	kwetsbare	groepen	participeren	in	de	samenleving.

3 Naam van de activiteit
	 Versterken	samenwerking	en	samenhang	ggz	doelgroep	in	onderstaande	

projecten
■	 Arkin	project	Beheer	Coffee	Corner	naast	de	Witte	Kaap	
	 trajectcoach	Roads	probeert	cliënten	werkervaring	op	te	laten	doen
■	 Mentrum/Arkin	Kook	en	eetgroep	bij	Witte	Kaap
■	 Sportgroep	voor	cliënten	uit	ggz
■	 Roads	psychatriecafe	in	De	Stek

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

	 Bij	De	Witte	Kaap	en	De	Stek	worden	kwetsbare	bewoners	(cliënten	ggz)	
begeleid	bij	gezond	eten	en	bewegen	en	toegeleid	naar	werk.
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling  
(dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)

	 Stasdeelmedewerkers	gebiedsteam	en	gebiedspool	(maatschappelijke	
ontwikkeling),	Huis	van	de	Wijk,	netwerkpartners	zorg-	en	welzijn:	Dynamo,	
Arkin/Mentrum,	Cordaan,	Amstelring,	Amstelrade,	Zaam,	DWI,	onderne-
mers	op	IJburg,	maatschappelijke	organisaties,	Stichting	ViiA.

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	en	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj
		 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	projecten	blijven	geïsoleerd,	er	wordt	onvoldoende	samenhang	en	

samenwerking	bereikt.

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

	 Aantallen	cliënten	die	zijn	toe	geleid,	aantal	mensen	die	hebben	deel-	
genomen	aan	de	activiteiten.

Activiteit 7  Versterken samenwerking en samenhang ggz doelgroep 

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoedeC
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Medewerkers	stadsdeel	gebiedsteam	en	gebiedspool	(maatschappelijke	

ontwikkeling)	,Huis	van	de	Wijk,	netwerkpartners	zorg-	en	welzijn:	Dynamo,	
Arkin/Mentrum,	Cordaan,	Amstelring,	Amstelrade,	Zaam,	DWI,	onderne-
mers	op	IJburg,	maatschappelijke	organisaties,	stadsdeel,	Stichting	ViiA.

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	en	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-05-2015.	Activiteit	is	gestart	in	2014.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Er	worden	te	weinig	plekken	gevonden	waar	mensen	met	een	grote	afstand	

tot	de	arbeidsmarkt	terecht	kunnen.

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

	 Aantallen	cliënten	die	zijn	toe	geleid	naar	werk,	aantal	werk,-	stage-	en	
leerplekken	die	zijn	gecreëerd.

Activiteit 8  Arbeidsmatige Dagbesteding en Activering

Prioriteit C  Ontwikkeling dragende samenleving, zorgparticipatie en armoede

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelen	dragende	samenleving/zorgparticipatiesamenleving	en	

armoedebestrijding:	Versterken	van	de	draagkracht	van	IJburg	om	de	be-
zuinigingen	in	zorg	en	welzijn	deels	op	te	kunnen	vangen,	door	middel	van	
opbouwen	van	netwerken	en	steunen	van	initiatieven.	Dit	in	combinatie	met	
maatwerk	vanuit	de	lokale	overheid	ten	aanzien	van	specifieke	kwetsbare	
groepen	op	IJburg	(met	name	eenoudergezinnen,	grote	gezinnen,	men-
sen	met	verstandelijke	handicaps	en	GGZ	problemen,	maar	mogelijk	ook	
verborgen	armoede	onder	huiseigenaren)	o.a.	door	armoedebestrijding	en	
aanvullen	van	voorzieningen,	waaronder	een	buurthuiskamer	voor	IJburg.	
Daarbij	de	status	benutten	van	IJburg	als	3D	startgebied.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Deelnemers	maken	zichtbaar	een	vervolgstaprichting	betaald	werk,	of	stage	

leerwerk	plekken.	
■	 Er	zijn	afspraken	met	ondernemers	en	andere	organisaties	over	het	creëren	

van	stage,-	leer-	en	werkplekken.

3 Naam van de activiteit
	 Arbeidsmatige	dagbesteding	en	activering.

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

	 Bewoners	van	IJburg	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	worden	in	staat	
gesteld	om	een	stap	te	maken	richting	betaald	werk,	door	de	samenwer-
king	tussen	(potentiële)	aanbieders	van	‘werk’	te	verbeteren	en	(potentiële)	
’werknemers’	de	weg	te	wijzen	naar	de	mogelijkheden	op	IJburg.	De	focus	
ligt	op	het	vergroten	van	arbeidsmatige	werk-,	leer-	en	stage	plekken.

C
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5 Benoem de partners die mee doen
	 Vanuit	Stadsdeel	Oost:	Team	Veiligheid,	gebiedsteam	IJburg,	Jeugd,	Jeugd	

en	Veiligheid	,	Handhaving	en	Politie.

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

8 Datum van uitvoer
		 01-01-2015	tot	31-12-2015	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Dat	bij	onvoldoende	budget	er	ook	minder	aandacht	besteed	kan	worden	

aan	preventie	en	voorlichting.	Bewoners	en	ondernemers	kunnen	dan		
minder	geïnformeerd	en	minder	alert	raken.	

■	 Preventie	en	voorlichting	zijn	acties	als	onderdeel	van	een	ketenaanpak;		
het	is	mogelijk	dat	ondanks	deze	acties	elders	in	de	keten	inbraak,	diefstal	
en	jeugdoverlast	en	–criminaliteit	toch	kunnen	toenemen,	door	andere	
oorzaken.

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

	 Aantallen	bewoners	en	ondernemers	die	worden	bereikt	met	de	diverse	
acties.	

Activiteit 1  Preventieve acties en voorlichting aan bewoners en ondernemers

Prioriteit D  Veilig en prettig samenleven

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Veilig	en	prettig	samenleven	stimuleren:	inzet	op	preventie	op	het	gebied	

van	veiligheid	en	voorkomen	van	spanningen	in	woonblokken	en	op	straat	
tussen	bewoners	met	verschillende	leefstijlen	en	leeftijden.	Daarbij	te	sturen	
op	een	integrale	aanpak	van	veiligheid,	jeugd,	scholen,	zorg,	welzijn	en	op	
samenwerking	tussen	bewoners	en	professionals.	Gesteund	wordt	de	veel-
gehoorde	wens	het	politiebureau	voor	IJburg	te	behouden	en	in	elk	geval	
moet	de	aanwezigheid	van	politie	op	IJburg	gegarandeerd	zijn.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Terugdringen	van	inbraak,	diefstal	en	jeugdoverlast	en	–criminaliteit
■	 Het	geven	van	preventie-adviezen	en	het	verhogen	van	de	alertheid	van		

de	bewoners.

3 Naam van de activiteit
	 Preventieve	acties	en	voorlichting	aan	bewoners	en	ondernemers.

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

■	 Vanuit	het	Gebied	Veiligheids	Plan	2015	is	voor	IJburg	een	concreet		
uitvoeringsplan	ontwikkeld	met	de	focus	op	veiligheid.	Vervolgens	zijn	in	
overleg	met	de	politie	de	volgende	prioriteiten	gesteld	voor	2015:	inbraak,	
diefstal	en	jeugdoverlast	en	–criminaliteit.	Dit	gebeurt	door	de	inzet	van	
politie,	handhaving	en	instrumenten	waarop	het	stadsdeel	kan	sturen	
(m.n.	vanuit	Jeugd	en	Veiligheid).	

■	 Preventie	en	voorlichting	m.b.t.	bovenstaande	prioriteiten	vindt	plaats	
d.m.v.	van	contactmomenten	met	bewoners,	bezoekers	en	ondernemers	
rondom	specifieke	onderwerpen	als	inbraak-	en	diefstalpreventie	en	(jeugd)
overlastmeldingen.	

D



Bijlage Gebiedsplan IJburg en Zeeburgereiland 28

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn) 
	 Gebiedsteam	IJburg/	Zeeburgereiland,	woningcorporatie,	buurtbewoners,	

kunstenaars,	ateliers,	cultureel	ondernemers,	culturele	en	cultuureducatieve	
instellingen	op	IJburg,	PMB/Bureau	Broedplaatsen,	CAWA.	

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

8 Datum van uitvoer
		 01-01-2015	tot	01-01-2016	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	gewenste	huurprijs	per	vierkante	meter	is	mogelijk	te	laag	om	een	
	 gezonde	exploitatie	van	de	beoogde	locatie	te	realiseren.

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

■	 Het	aantal	leegstaande	m2	dat	verhuurd	is,	nieuw	IJburgs	netwerk	ontwikkeld,	
■	 Het	aantal	deelnemende	partijen	en	individuen	dat	gevonden	is	om	vierkante	

meters	te	huren	en	gezamenlijk	een	inhoudelijk	profiel	te	ontwikkelen		
(rapportage	en	evaluatie)

■	 Bezoekersaantallen/	deelnemers	aan	activiteiten	(rapportage	en	evaluatie)

Activiteit 2  Cultuurstraat op IJburg

Prioriteit D  Veilig en prettig samenleven

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Veilig	en	prettig	samenleven	stimuleren:	inzet	op	preventie	op	het	gebied	

van	veiligheid	en	voorkomen	van	spanningen	in	woonblokken	en	op	straat	
tussen	bewoners	met	verschillende	leefstijlen	en	leeftijden.	Daarbij	te	sturen	
op	een	integrale	aanpak	van	veiligheid,	jeugd,	scholen,	zorg,	welzijn	en	op	
samenwerking	tussen	bewoners	en	professionals.	Gesteund	wordt	de	veel-
gehoorde	wens	het	politiebureau	voor	IJburg	te	behouden	en	in	elk	geval	
moet	de	aanwezigheid	van	politie	op	IJburg	gegarandeerd	zijn.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Een	‘’cultuurstraat’’	op	IJburg.	Opbouwen	bewonersnetwerken,	onderlinge	

relaties	verbeteren,	toename	veiligheidsgevoel,	bijdragen	aan	prettige	
leefomgeving,	stimuleren	cultuureducatie	mogelijkheden.

3 Naam van de activiteit
	 Cultuurstraat	op	IJburg.

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

	 Ondersteuning	van	een	bewonersinitiatief.	Een	samenwerkingsverband	van	
een	(literair)	cultureel	ondernemer	en	4	ateliers	om	in	een	leegstaande	plint	
een	broedplaats-achtige	cultuurstraat	te	ontwikkelen.

	 Locatie:	Lumiërestraat	Haveneiland	West.	

D
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actief	in	te	zetten	voor	de	eigen	leefomgeving.	Bewoners	ontwikkelen	hiervoor	
of	zelf	methodieken	(In	de	buurt	van	Geluk,	of	middels	buurt/blok/plein-gesprek)	
of	zetten	bestaande	methodieken	in	\	(Inkr8,	Bakkerij).	

■	 Evaluatie	van	gebruikte	methodieken	op	IJburg:	wat	werkt	waar	en	wanneer,	
wel	of	niet?	Wat	is	het	maatschappelijk	rendement?

■	 Locaties:	Oeverzeggestraat,	Mata	Harihof,	Blok	46	en	de	schoolpleinen	van	
de	verschillende	basisscholen.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn) 
	 Bewoners,	Gebiedsteam	IJburg,	Woningcorporaties,	en	andere	maatschap-

pelijke	partners	zoals	Dynamo,	What’s	up	IJburg,	Politie,	IJburg	College,	
	 basisscholen.	Uitvoerende	organisaties	‘In	de	Buurt	van	Geluk’,	Inkr8	en	
	 wellicht	anderen.	

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer 
		 01-01-2015	tot	01-01-2016	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Deelnemende	bewoners	kunnen	in	principe	tussentijds	afhaken.

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

	 Aantallen	deelnemers,	diversiteit	daarvan,	welke	netwerken	zijn	ontstaan,	
de	potentie	om	een	bewonersnetwerk	uit	te	breiden	door	acties	van	de	
bewoners	zelf	(deelnemers	aan	de	trainingen)	blijkens	de	evaluatie	van	een	
volbracht	traject.

Activiteit 3  Versterken blok/buurtnetwerken

Prioriteit D  Veilig en prettig samenleven

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Veilig	en	prettig	samenleven	stimuleren:	inzet	op	preventie	op	het	gebied	

van	veiligheid	en	voorkomen	van	spanningen	in	woonblokken	en	op	straat	
tussen	bewoners	met	verschillende	leefstijlen	en	leeftijden.	Daarbij	te	sturen	
op	een	integrale	aanpak	van	veiligheid,	jeugd,	scholen,	zorg,	welzijn	en	op	
samenwerking	tussen	bewoners	en	professionals.	Gesteund	wordt	de	veel-
gehoorde	wens	het	politiebureau	voor	IJburg	te	behouden	en	in	elk	geval	
moet	de	aanwezigheid	van	politie	op	IJburg	gegarandeerd	zijn.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Er	zijn	minder	spanningen	in	blokken	en	buurten	als	gevolg	van	botsende	

leefstijlen;	Er	is	meer	eigenaarschap	bij	bewoners	(ook	bij	jongeren)	voor	
het	verbeteren	van	de	sociale	cohesie	en	leefbaarheid.	

■	 Er	zijn	sterke	bewonersnetwerken,	er	is	verbetering	van	onderlinge	relaties,	
een	toename	van	het	veiligheidsgevoel,	de	leefomgeving	wordt	als	prettig	
ervaren.	

3 Naam van de activiteit
	 Versterken	blok/buurtnetwerken.

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

	 IJburg	is	een	divers	en	gemixt	gebied	en	bewoners	met	veel	verschillen	in	
achtergrond,	opleiding,	behoeften	etc.	wonen	dicht	bij	en	met	elkaar.	Door	
deze	hoge	mengingsgraad	is	er	op	een	aantal	plekken	sprake	van	botsende	
leefstijlen.	Acties	om	deze	situatie	te	verbeteren	zijn:

■	 Het	ondersteunen	van	bewoners	op	verschillende	locaties	op	IJburg,	die	het	
initiatief	nemen	tot	het	elkaar	beter	leren	kennen	en	begrijpen,	elkaar	weten	
aan	te	spreken,	om	vervolgens	toe	te	groeien	naar	een	buurtnetwerk,	en	zich	

D
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn) 
	 Gebiedsteam	IJburg/	Zeeburgereiland,	Jeugd,	Groen,	NME,	scholen,	

IJburgse	kinderen/	jongeren,	volwassen	bewoners,	Dynamo.	

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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Onvoldoende	erkenning	bij	gemeente	van	behoefte	aan	vergroening	bij	

bewoners,	waardoor	bewoners	onvoldoende	steun	krijgen	voor	hun	initiatief.	

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

	 Aantal	locaties	die	zijn	vergroend;	deelname	van	bewoners	in	beheer;		
deelname	van	kinderen/	jeugd	in	beheer,	deelname	aantal	scholen	met		
aansluitend	NME	programma.	

Activiteit 4  Meer groen op IJburg

Prioriteit D  Veilig en prettig samenleven

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Veilig	en	prettig	samenleven	stimuleren:	inzet	op	preventie	op	het	gebied	

van	veiligheid	en	voorkomen	van	spanningen	in	woonblokken	en	op	straat	
tussen	bewoners	met	verschillende	leefstijlen	en	leeftijden.	Daarbij	te	sturen	
op	een	integrale	aanpak	van	veiligheid,	jeugd,	scholen,	zorg,	welzijn	en	op	
samenwerking	tussen	bewoners	en	professionals.	Gesteund	wordt	de	veel-
gehoorde	wens	het	politiebureau	voor	IJburg	te	behouden	en	in	elk	geval	
moet	de	aanwezigheid	van	politie	op	IJburg	gegarandeerd	zijn.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Hofjes,	binnentuinen,	speelplekken,	straten	zijn	vergroend.
■	 Het	bestaande	groen	op	tijdelijke	locaties	is	opgewaardeerd.

3 Naam van de activiteit
	 Meer	groen	op	IJburg.

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

	 Vergroenen	van	hofjes,	binnentuinen,	speelplekken,	straten,	opwaarderen	
bestaand	groen	op	tijdelijke	locaties.	Stimuleren	van	beheer	door	bewoners.	
Vooral	kinderen/	jeugd	uit	de	buurt	worden	hierbij	betrokken,	o.l.v.	bijvoor-
beeld	Dynamo	en	in	samenwerking	met	Natuur	en	Milieueducatie	(NME)	
en	de	scholen,	eventueel	nieuw	programma	ontwikkelen.	Stadsdeel	is	in	
contact	met	bewoners	en	andere	partners,	verbindt	en	draagt	vanuit	de	
groenexpertise	bij	aan	de	realisatie.	Locaties	verspreid	over	IJburg/Zeebur-
gereiland.

D
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Betrokken	afdelingen:	Afdeling	vergunningen,	Afdeling	handhaving,	
	 Afdeling	beheer
■	 Betrokken	RVE’s:	RVE	R&D,	RVE	VOR,	RVE	G&O,	PMB
■	 Betrokken	overig:	Haven	Amsterdam,	Provincie	Noord	Holland
	 Waternet,	Rijkswaterstaat
	
6/7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	voor	ambtelijke	inzet	op	dit	onderwerp	binnen	de	budgetten	van	de	

bestuurscommissie	Oost	en	stedelijke	budgetten.

8  Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj
	 Uitvoering	01-01-2015	tot	01-01-2016.	Er	is	geen	einddatum	bekend.

9 Benoem mogelijke risico’s
■	 De	praktijk	leert	dat	bewoners	van	IJburg	erg	betrokken	zijn	bij	ontwikkelin-

gen	op	het	water.	Voor	iedere	nieuwe	ontwikkeling	moet	rekening	worden	
gehouden	met	de	belangen	van	voor-	en	tegenstanders.	Dit	kan	vertragend	
werken.

■	 De	ligging	nabij	het	Natura	2000	gebied	kan	een	remmende	invloed	hebben	
op	het	initiatief.

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

 Indicator
	 Meer	zicht	op	haalbaarheid	Vaarverbinding.

Activiteit 1  Bereikbaarheid IJburg over het water

Prioriteit E  Verbetering van de ontsluiting

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	van	de	ontsluiting	van	IJburg	en	Zeeburgereiland:	Onderdeel	

hiervan	is	realiseren	van	een	langzaamverkeersverbinding	naar	het	Centrum.	
Dit	kan	bijvoorbeeld	ook	in	de	vorm	van	een	zogenaamde	multistop	vaar-
verbinding.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Het	water	als	bijzondere	kwaliteit	van	IJburg	is	benut
■	 Watersport	en	waterrecreatie	is	ontwikkeld
■	 Initiatiefnemers	hebben	hun	ideeën	om	omgezet	in	concrete	activiteiten	en	

zijn	hierbij	ondersteund	door	het	stadsdeel
■	 Het	economisch	klimaat	is	versterkt

3 Naam van de activiteit
	 Bereikbaar	IJburg	over	het	water	-	Multistop/veerverbinding	Pampus,	
	 Muiden,	Vuurtoreneiland,	Almere,	Lelystad.

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

■	 Verbeteren	van	de	ontsluiting	van	IJburg	en	Zeeburgereiland.	Onderdeel	
hiervan	is	realiseren	van	een	langzaamverkeersverbinding	naar	het	Centrum.	
Dit	kan	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	een	zogenaamde	multistop	vaarver-
binding.	Onderzocht	kan	worden	wat	en	hoe	een	veerverbinding	tussen	
Zeeburgereiland	en	het	Oostelijk	Havengebied	kan	toevoegen.

■	 Vervoer	over	de	waterverbinding	tussen	IJburg	en	omliggende	plaatsen	en	
attracties	is	continue	in	beweging.	Vanuit	IJburg	zijn	er	diverse	recreatieve	
verbindingen	en	activiteiten.	Continue	wordt	gewerkt	aan	een	verdere	ver-
betering	en	uitbreiding	van	de	verbindingen	over	het	IJmeer/Markermeer.

E
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
 Het programmateam bestaat uit:
■	 OGA:	beheerder	en	eigenaar	van	de	grond	en	contactpersoon	voor	alle
	 ontwikkelende	partijen
■	 Alliantie:	ontwikkelende	partij	die	zoekt	naar	innovatieve	werkwijzen
■	 Stadsdeel;	verbindende	partij	met	kennis	van	participatief	samenwerken,	

netwerkpartner	en	ondersteuner	van	actieve	bewoners	en	hun	initiatieven.
	
6/7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost,	stedelijke	
	 budgetten	en	middelen	van	partners	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
	 Een	risico	kan	zijn	dat	de	bouwontwikkelingen	een	vlucht	nemen	en		

ontwikkelende	partijen	onvoldoende	meerwaarde	zien	in	de	huidige		
werkwijze	(‘coöperatieve	gebiedsontwikkeling).	Dat	kan	consequenties		
hebben	voor	de	doelstellingen:	een	transparant	ontwikkelproces	met	ruimte	
voor	initiatieven	van	onderop	en	van	buiten	en	waarin	de	bewoners	en	
maatschappelijke	partners	in	het	gebied	als	volwaardige	partners	het	gebied	
mede-ontwikkelen.

Activiteit 1  Bijdragen aan een actief partnernetwerk voor de ontwikkeling van het Zeeburgereiland

Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Doorontwikkeling	IJburg	en	Zeeburgereiland:	afmaken	van	IJburg	1e	en	2e	

fase,	doorontwikkeling	Zeeburgereiland	en	definitieve	inrichting	openbare	
ruimte	IJburg	1e	fase.	Tegelijk	bewoners	ondersteunen	in	het	vergroenen	
van	de	openbare	ruimte	ter	compensatie	braakliggende	kavels	die	nu	als	
moestuinen	of	openbaar	groen	worden	benut.	Braakliggend	terrein	benut-
ten	voor	tijdelijk	gebruik	en	daarbij	ruimte	bieden	aan	programma/voorzie-
ningen	dat	in	de	1e	fase	ontbreekt	of	tijdelijk	is	geregeld.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Borgen	dat	bewoners	en	toekomstige	bewoners	en	maatschappelijke	part-

ners	(bv	het	IJburg	college)	betrokken	worden	en	dat	de	beoogde	partici-
patieve,	organische	gebiedsontwikkeling,	tot	stand	komt.	

3 Naam van de activiteit
■	 Bijdragen	aan	een	actief	partnernetwerk	voor	de	ontwikkeling	van	het	Zee-

burgereiland.

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

	 Het	programmateam	komt	maandelijks	bijeen	voor	overleg	en	organiseert	
daarnaast	–	i.s.m.	Pakhuis	de	Zwijger-	‘Meet-up’s’	op	het	Zeeburgereiland.	
Doel	Meet-ups:	alle	belanghebbenden	een	platform	bieden	voor	ontmoe-
ting	en	voor	het	delen	van	actuele	informatie	(halen	en	brengen).	Hierdoor	
ontstaat	een	transparante	stroom	van	informatie	en	een	transparant	ontwik-
kelproces.	Tevens	bieden	de	Meet-ups	het	platform	voor	het	pitchen	en	
uitwerken	van	initiatieven	voor	en	door	bewoners	en	anderen.

F
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Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

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

	 De	ontwikkeling	van	een	nieuwe	wijk	waar	alle	belanghebbenden	een		
gedeeld	gevoel	van	eigenaarschap	hebben.	Waar	bewoners	goed		
geïnformeerd	zijn	gaan	wonen,	zich	daardoor	beter	verbonden	voelen	met	
hun	nieuwe	leefomgeving.	Bewoners	weten	de	weg	naar	elkaar,	naar	de	
gemeente	en/of	andere	partijen	en	actief	bewonerschap	is	de	standaard.	
Ontwikkelende	partijen,	maatschappelijk	partners	en	andere	professionele	
belanghebbenden	voelen	zich	verantwoordelijk	voor	een	transparante	
werkwijze	en	voelen	zich	partner	in	een	coalitie	van	belanghebbende		
partijen	in	het	gebied.
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■	 Heel	IJburg	1e	fase.	Voor	de	actuele	stand	per	kavel,	raadpleeg:		
www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/ontwikkelings-bedrijf/
gebiedsontwikkeling/ijburg-1/ijburg1/

■	 Onder	de	kopjes	Haveneiland	en	Steigereiland	is	hier	een	interactieve		
kavelkaart	te	raadplegen.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Verschillende	RVE’s,	team	GO,	Stadsdeel,	ontwikkelaars,	bewoners.

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 
		 Heel	2015	en	verder.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Afnemen	vertrouwen	in	de	bouwmarkt,	waardoor	bouwproductie	weer
	 stagneert.	
■	 Vergroting	druk	op	gebruik	van	de	openbare	ruimte	door	spelende	kinderen	

en	toename	stenige	omgeving	als	gevolg	van	volbouwen	van	nu	nog	lege	
kavels	IJburg.	

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

	 Lege	kavels	worden	bebouwd.	Openbare	ruimte	is	definitief	ingericht.	IJburg	
is	vergroend,	bewoners	kunnen	zelf	tuinieren,	er	is	voldoende	gelegenheid	
voor	(sportief)	spel	in	de	openbare	ruimte.	

Activiteit 2  Programma IJburg 1e fase

Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Doorontwikkeling	IJburg	en	Zeeburgereiland:	afmaken	van	IJburg	1e	en	2e	

fase,	doorontwikkeling	Zeeburgereiland	en	definitieve	inrichting	openbare	
ruimte	IJburg	1e	fase.	Tegelijk	bewoners	ondersteunen	in	het	vergroenen	
van	de	openbare	ruimte	ter	compensatie	braakliggende	kavels	die	nu	als	
moestuinen	of	openbaar	groen	worden	benut.	Braakliggend	terrein	benut-
ten	voor	tijdelijk	gebruik	en	daarbij	ruimte	bieden	aan	programma/voorzie-
ningen	dat	in	de	1e	fase	ontbreekt	of	tijdelijk	is	geregeld.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Alle	kavels	van	IJburg	zijn	bebouwd	en	alle	openbare	ruimte	is	definitief	

ingericht.

3 Naam van de activiteit
	 Programma	IJburg	1e	fase.

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

■	 Projectleiding	van	doorontwikkeling	van	het	gebied.	De	bouwmarkt	trekt	
aan	en	er	zijn	weer	volop	ontwikkelaars	die	willen	bouwen	op	de	kavels.	
Tegelijk	is	er	onder	bewoners	van	IJburg	behoefte	aan	vergroening	van	de	
openbare	ruimte.	Waar	bewoners	hier	initiatief	toe	nemen,	ondersteunen	
van	dergelijke	initiatieven	(zie	ook	G.	Ondersteunen	initiatieven	tot	vergroe-
ning	en	duurzaamheid).	Ook	worden	lege	kavels	nu	nog	ingezet	als	speel-
ruimte	voor	de	jeugd.	Bij	bebouwing	van	de	kavels	valt	dit	weg	en	ontstaat	
een	verdere	zoekopdracht	om	die	behoefte	een	plek	te	geven.	Gekeken	
wordt	waar	mogelijkheden	zijn	om	bouwvolumes	te	verkleinen,	zodat	op	
plekken	de	openbare	ruimte	wat	ruimer	kan	blijven,	mits	dit	niet	ten	koste	
gaat	van	de	bouwopgave	die	er	ligt	voor	de	komende	college	periode.	

F
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Team	GO,	stadsdeel,	ARCAM,	bewoners	IJburg	1e	fase,	betrokken		

Amsterdammers,	Waternet,	Provincie	Noord	Holland	etc.	

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	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
■	 Spanning	tussen	tijdelijk	ruimtegebruik	en	definitieve	invulling.
■	 Spanning	tussen	versnelling	bouwproductie	en	(proces)innovatie.

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

	 Tijdelijk	ruimtegebruik	Pampuslaan	weerspiegelt	de	beoogde	ontwikkeling	
van	Centrumeiland,	en/of	is	een	trekker	op	de	schaal	van	Amsterdam,	en/of	
voegt	iets	toe	aan	het	bestaande	IJburg.

Activiteit 3  Gebiedsontwikkeling Centrumeiland

Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Doorontwikkeling	IJburg	en	Zeeburgereiland:	afmaken	van	IJburg	1e	en	2e	

fase,	doorontwikkeling	Zeeburgereiland	en	definitieve	inrichting	openbare	
ruimte	IJburg	1e	fase.	Tegelijk	bewoners	ondersteunen	in	het	vergroenen	
van	de	openbare	ruimte	ter	compensatie	braakliggende	kavels	die	nu	als	
moestuinen	of	openbaar	groen	worden	benut.	Braakliggend	terrein	
benutten	voor	tijdelijk	gebruik	en	daarbij	ruimte	bieden	aan	programma/
voorzieningen	dat	in	de	1e	fase	ontbreekt	of	tijdelijk	is	geregeld.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Opstart	van	de	planvorming	Centrumeiland	in	2015
■	 Optimale	benutting	van	de	beschikbare	ruimte	op	Centrum	Eiland		

gedurende	de	gehele	fase	van	gebiedsontwikkeling.	

3 Naam van de activiteit
	 Gebiedsontwikkeling	Centrumeiland.

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

	 Begin	2015	draagt	ARCAM	het	symbolische	eigenaarschap	van	het		
Centrumeiland	weer	over	aan	de	gemeente	Amsterdam,	en	neemt		
Amsterdam	de	resultaten	van	Stad	in	Zicht	in	ontvangst.	Deze	visies	op	de	
ontwikkeling	van	Centrumeiland,	gemaakt	door	geïnteresseerde		
Amsterdammers,	waaronder	veel	IJburgers,	vormen	input	voor	verdere	
ontwikkeling	van	dit	gebied.	De	ambitie	is	om	ook	tijdelijk	ruimtegebruik	
onderdeel	te	laten	zijn	van	de	gebiedsontwikkeling.	

F
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Betrokken	afdelingen:	
	 Afdeling	vergunningen,	Afdeling	handhaving,	 Afdeling	beheer
■		 Betrokken	RVE’s:	RVE	R&D,	RVE	G&O,	PMB
■	 Betrokken	overig:	Provincie	Noord	Holland,	Waternet,	Rijkswaterstaat

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:	n.t.b.
	 Einde:	n.t.b.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 De	praktijk	leert	dat	bewoners	van	IJburg	erg	betrokken	zijn	bij	ontwikkelin-

gen	op	het	water.	Voor	iedere	nieuwe	ontwikkeling	moet	rekening	worden	
gehouden	met	de	belangen	van	voor-	en	tegenstanders.

■	 De	ligging	nabij	het	Natura	2000	gebied	kan	van	invloed	zijn	op	het	initiatief.

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

	 Divers.

Activiteit 4  Initiatief voor een (tijdelijke) waterskibaan

Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Doorontwikkeling	IJburg	en	Zeeburgereiland:	afmaken	van	IJburg	1e	en	2e	

fase,	doorontwikkeling	Zeeburgereiland	en	definitieve	inrichting	openbare	
ruimte	IJburg	1e	fase.	Tegelijk	bewoners	ondersteunen	in	het	vergroenen	
van	de	openbare	ruimte	ter	compensatie	braakliggende	kavels	die	nu	als	
moestuinen	of	openbaar	groen	worden	benut.	Braakliggend	terrein	benut-
ten	voor	tijdelijk	gebruik	en	daarbij	ruimte	bieden	aan	programma/voorzie-
ningen	dat	in	de	1e	fase	ontbreekt	of	tijdelijk	is	geregeld.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Benutten	van	het	water	als	bijzondere	kwaliteit	van	IJburg
■	 Ontwikkeling	van	watersport	en	waterrecreatie.
■	 Tijdelijke	ontwikkeling	van	de	Oostpunt	van	het	Zeeburgereiland	ten	
	 behoeve	van	waterrecreatie.
■	 Realiseren	van	voorzieningen	voor	jongeren.
■	 Tijdelijk	gebruik	van	braakliggend	terrein/water.
■	 Initiatiefnemers	aan	te	moedigen	hun	ideeën	om	te	zetten	in	concrete	
	 activiteiten	en	hen	hierbij	te	ondersteunen

3 Naam van de activiteit
	 Initiatief	voor	een	(tijdelijke)	waterskibaan

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

	 De	afgelopen	jaren	hebben	diverse	partijen	interesse	getoond	voor	de	
ontwikkeling	van	een	elektrisch	aangedreven	kabelskibaan.	Tot	nog	toe	zijn	
dergelijke	initiatieven	afgehouden	maar	misschien	kan	er	wel	ruimte	worden	
gecreëerd	voor	een	tijdelijke	baan.	

F
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Betrokken	afdelingen:	
	 Afdeling	vergunningen,	Afdeling	handhaving,	 Afdeling	beheer
■		 Betrokken	RVE’s:	RVE	R&D,	RVE	G&O,	PMB
■	 Betrokken	overig:	Provincie	Noord	Holland,	Waternet,	Rijkswaterstaat

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:	Reeds	gestart
	 Einde:	n.t.b.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 De	praktijk	leert	dat	bewoners	van	IJburg	erg	betrokken	zijn	bij	ontwikkelin-

gen	op	het	water.	Voor	iedere	nieuwe	ontwikkeling	moet	rekening	worden	
gehouden	met	de	belangen	van	voor-	en	tegenstanders.

■	 De	ligging	nabij	het	Natura	2000	gebied	kan	van	invloed	zijn	op	het	initiatief.

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

	 Divers.

Activiteit 5  Verplaatsing surfcentrum

Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Doorontwikkeling	IJburg	en	Zeeburgereiland:	afmaken	van	IJburg	1e	en	2e	

fase,	doorontwikkeling	Zeeburgereiland	en	definitieve	inrichting	openbare	
ruimte	IJburg	1e	fase.	Tegelijk	bewoners	ondersteunen	in	het	vergroenen	
van	de	openbare	ruimte	ter	compensatie	braakliggende	kavels	die	nu	als	
moestuinen	of	openbaar	groen	worden	benut.	Braakliggend	terrein	benut-
ten	voor	tijdelijk	gebruik	en	daarbij	ruimte	bieden	aan	programma/voorzie-
ningen	dat	in	de	1e	fase	ontbreekt	of	tijdelijk	is	geregeld.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Benutten	van	het	water	als	bijzondere	kwaliteit	van	IJburg
■	 Ontwikkeling	van	watersport	en	waterrecreatie.
■	 Realiseren	van	voorzieningen	voor	jongeren.
■	 Tijdelijk	gebruik	van	braakliggend	terrein/water.
■	 Initiatiefnemers	aan	te	moedigen	hun	ideeën	om	te	zetten	in	concrete	

	activiteiten	en	hen	hierbij	te	ondersteunen

3 Naam van de activiteit
	 Verplaatsing	surfcentrum

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

	 Het	huidige	surfcentrum	is	tijdelijk	gevestigd	aan	de	Bert	Haanstrakade.	
Door	ontwikkeling	van	het	Centrumeiland	kan	het	centrum	niet	blijven.	
De	initiatiefnemer	wil	het	surfcentrum	verhuizen	naar	een	nieuwe	tijdelijke	
locatie.
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Betrokken	afdelingen:	
	 Afdeling	vergunningen,	Afdeling	handhaving,	 Afdeling	beheer.
■		 Betrokken	RVE’s:	RVE	R&D,	RVE	G&O,	PMB.
■	 Betrokken	overig:	Provincie	Noord	Holland,	Waternet,	Rijkswaterstaat.

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:	Reeds	gestart	01-01-2015
	 Einde:	n.t.b.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 De	praktijk	leert	dat	bewoners	van	Ijburg	erg	betrokken	zijn	bij	ontwikkelin-

gen	op	het	water.	Voor	iedere	nieuwe	ontwikkeling	moet	rekening	worden	
gehouden	met	de	belangen	van	voor-	en	tegenstanders.

■	 De	ligging	nabij	het	Natura	2000	gebied	kan	van	invloed	zijn	op	het	initiatief.

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

	 Divers.

Activiteit 6  Uitbreiding ligplaatsen jachthaven

Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Doorontwikkeling	IJburg	en	Zeeburgereiland:	afmaken	van	IJburg	1e	en	2e	

fase,	doorontwikkeling	Zeeburgereiland	en	definitieve	inrichting	openbare	
ruimte	IJburg	1e	fase.	Tegelijk	bewoners	ondersteunen	in	het	vergroenen	
van	de	openbare	ruimte	ter	compensatie	braakliggende	kavels	die	nu	als	
moestuinen	of	openbaar	groen	worden	benut.	Braakliggend	terrein	benut-
ten	voor	tijdelijk	gebruik	en	daarbij	ruimte	bieden	aan	programma/voorzie-
ningen	dat	in	de	1e	fase	ontbreekt	of	tijdelijk	is	geregeld.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Benutten	van	het	water	als	bijzondere	kwaliteit	van	IJburg.
■	 Ontwikkeling	van	watersport	en	waterrecreatie.
■	 Initiatiefnemers	aan	te	moedigen	hun	ideeën	om	te	zetten	in	concrete	acti-

viteiten	en	hen	hierbij	te	ondersteunen.

3 Naam van de activiteit
	 Uitbreiding	ligplaatsen	jachthaven	

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

	 De	watersportvereniging	IJburg	is	gevestigd	in	de	binnenhaven.	De	vereni-
ging	heeft	de	ambitie	om	het	aantal	ligplaatsen	uit	te	breiden.	Daarnaast	
heeft	de	vereniging	de	ambitie	om	watersport	activiteiten	voor	kinderen	te	
ontwikkelen	in	het	buitenwater.	Mogelijk	wordt	daarbij	samengewerkt	met	
het	surfcentrum.
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Betrokken	afdelingen:	
	 Afdeling	vergunningen,	Afdeling	handhaving,	 Afdeling	beheer.
■		 Betrokken	RVE’s:	RVE	R&D,	RVE	G&O,	PMB.
■	 Betrokken	overig:	Provincie	Noord	Holland,	Waternet,	Rijkswaterstaat.

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:	Reeds	gestart	01-01-2015
	 Einde:	n.t.b.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 De	praktijk	leert	dat	bewoners	van	IJburg	erg	betrokken	zijn	bij	ontwikkelin-

gen	op	het	water.	Voor	iedere	nieuwe	ontwikkeling	moet	rekening	worden	
gehouden	met	de	belangen	van	voor-	en	tegenstanders.

■	 De	ligging	nabij	het	Natura	2000	gebied	kan	van	invloed	zijn	op	het	initiatief.

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

	 Divers

Activiteit 7  Initiatieven steigers

Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Doorontwikkeling	IJburg	en	Zeeburgereiland:	afmaken	van	IJburg	1e	en	2e	

fase,	doorontwikkeling	Zeeburgereiland	en	definitieve	inrichting	openbare	
ruimte	IJburg	1e	fase.	Tegelijk	bewoners	ondersteunen	in	het	vergroenen	
van	de	openbare	ruimte	ter	compensatie	braakliggende	kavels	die	nu	als	
moestuinen	of	openbaar	groen	worden	benut.	Braakliggend	terrein	benut-
ten	voor	tijdelijk	gebruik	en	daarbij	ruimte	bieden	aan	programma/voorzie-
ningen	dat	in	de	1e	fase	ontbreekt	of	tijdelijk	is	geregeld.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Benutten	van	het	water	als	bijzondere	kwaliteit	van	IJburg.
■	 Ontwikkeling	van	watersport	en	waterrecreatie.
■	 Initiatiefnemers	aan	te	moedigen	hun	ideeën	om	te	zetten	in	concrete	
	 activiteiten	en	hen	hierbij	te	ondersteunen.

3 Naam van de activiteit
	 Initiatieven	steigers.

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

	 Veel	bewoners	van	IJburg	willen	meer	contact	met	het	water	en	dienen	
initiatieven	in	voor	de	ontwikkeling	van	recreatieve	steigers	en	terrassen	en	
steigers	met	ligplaatsen.	
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Betrokken	afdelingen:	Afdeling	vergunningen,	Afdeling	handhaving,
	 Afdeling	beheer
■		 Betrokken	RVE’s:	RVE	R&D,	RVE	G&O,	PMB
■	 Betrokken	overig:	Provincie	Noord	Holland,	Waternet,	Rijkswaterstaat

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:	01-01-2015
	 Einde:	n.t.b.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 De	praktijk	leert	dat	bewoners	van	IJburg	erg	betrokken	zijn	bij	ontwikkelin-

gen	op	het	water.	Voor	iedere	nieuwe	ontwikkeling	moet	rekening	worden	
gehouden	met	de	belangen	van	voor-	en	tegenstanders.

■	 De	ligging	nabij	het	Natura	2000	gebied	kan	van	invloed	zijn	op	het	initiatief.

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

	 Divers

Activiteit 8  Ondersteunen en ordenen waterrecreatie IJburg

Prioriteit F  Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Doorontwikkeling	IJburg	en	Zeeburgereiland:	afmaken	van	IJburg	1e	en	2e	

fase,	doorontwikkeling	Zeeburgereiland	en	definitieve	inrichting	openbare	
ruimte	IJburg	1e	fase.	Tegelijk	bewoners	ondersteunen	in	het	vergroenen	
van	de	openbare	ruimte	ter	compensatie	braakliggende	kavels	die	nu	als	
moestuinen	of	openbaar	groen	worden	benut.	Braakliggend	terrein	benut-
ten	voor	tijdelijk	gebruik	en	daarbij	ruimte	bieden	aan	programma/voorzie-
ningen	dat	in	de	1e	fase	ontbreekt	of	tijdelijk	is	geregeld.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Benutten	van	het	water	als	bijzondere	kwaliteit	van	IJburg
■	 Ontwikkeling	van	watersport	en	waterrecreatie
■	 Initiatiefnemers	aan	te	moedigen	hun	ideeën	om	te	zetten	in	concrete		

activiteiten	en	hen	hierbij	te	ondersteunen

3 Naam van de activiteit
	 Ondersteunen	en	ordenen	waterrecreatie	IJburg.

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

	 In	toenemende	mate	wordt	het	water	rond	IJburg	gebruikt	voor	water	
recreatieve	activiteiten	en	diverse	vormen	van	watersport.	Hoewel	het	
recreatieve	gebruik	van	het	water	een	gewenste	ontwikkeling	is,	is	er	ook	
steeds	vaker	sprake	van	overlast	en	conflicten.	De	diverse	particuliere	en	
commerciële	initiatieven	en	het	recreatieve	gebruik	van	het	water	moeten	
verder	op	elkaar	worden	afgestemd.
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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),	
	 RVE	Vastgoed,	RVE	Ruimte	en	Duurzaamheid,	stadsdeel	Oost	
	 (gebiedsteams,	gebiedspool).

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 
	 01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Continuïteit	en	solvabiliteit	van	initiatiefnemers.
■	 Beschikbaarheid	middelen.

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

■	 Aantal	gerealiseerde	initiatieven.
■	 Vermeden	CO2	uitstoot.	

Activiteit 1  Faciliteren van bewonersinitiatieven die bijdragen aan duurzaamheid en vergroening openbare ruimte

Prioriteit G  Duurzaamheid en vergroening openbare ruimte

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatieven	ondersteunen	die	bijdragen	aan	duurzaamheid	en	vergroening	

van	de	openbare	ruimte.	

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	doel-
stellingen	van	de	thema’s	Energietransitie,	Naar	een	circulaire	economie,	
Amsterdam	gezonde	stad	en	Amsterdam	droge	voeten	uit	de	stedelijke	
Agenda	Duurzaamheid.

3 Naam van de activiteit
	 Faciliteren	van	bewonersinitiatieven	die	bijdragen	aan	duurzaamheid	en	
	 vergroening	openbare	ruimte.	

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

	 Afhankelijk	van	de	aard	en	inhoud	van	het	initiatief	wordt	per	initiatief	
bepaald	welke	ondersteuning	door	het	stadsdeel	nodig	is	en	kan	wor-
den	geboden	om	het	initiatief	verder	te	helpen.	Deze	ondersteuning	kan	
bestaan	uit	de	inzet	van	subsidie	,	procesondersteuning,	gebruik	netwerk,	
advisering,	expertise,	gebruik	van	gemeentelijk	vastgoed,	etc..	

	 Voorbeelden	zijn	onder	andere	verduurzaming	restaurant	Magnetico	en	
Initiatief	Oosterlicht	voor	zonnepanelen	op	het	IJburg	College.	
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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,	zelfbouwers,	ontwikkelaars,	

onderzoeksinstellingen	(HVA),	RVE	Ruimte	en	Duurzaamheid,	RVE	Wonen,	
stadsdeel	Oost	(gebiedsteams,	gebiedspool,	BOR	Schoon,	BOR	Heel).

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	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

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

■	 m2	extra	groen	
■	 m2	groene	daken

Activiteit 2  Uitvoering van activiteiten die bijdragen aan de realisering van doelstellingen uit de Agenda Duurzaamheid

Prioriteit G  Duurzaamheid en vergroening openbare ruimte

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatieven	ondersteunen	die	bijdragen	aan	duurzaamheid	en	vergroening	

van	de	openbare	ruimte.	

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.

3 Naam van de activiteit
	 Uitvoering	van	activiteiten	die	bijdragen	aan	de	realisering	van		

doelstellingen	uit	de	Agenda	Duurzaamheid.

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

	 Uitvoering	van	activiteiten	op	het	gebied	van	energietransitie,	een	circulaire	
economie,	Amsterdam	gezonde	stad	en	Amsterdam	droge	voeten.	Waaron-
der	(tijdelijk)	distributiecentrum	naar	stad	met	vervoer	over	water.
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ondernemer(s)	zijn	initiatiefnemer	voor	een	markt.	Stadsdeel	toetst	en	

	verstrekt	benodigde	vergunning.	

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 
	 Er	ligt	een	aanvraag	voor	het	instellen	van	een	markt	en	sluiten	van	een	

bijhorende	overeenkomst	bij	de	bestuurscommissie	van	stadsdeel.	Mogelijk	
wordt	eind	2014	of	begin	2015	het	instellingsbesluit	genomen.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	eerste	markt	op	IJburg	heeft	voor	veel	negatieve	publiciteit	rondom	

markten	op	IJburg	gezorgd.	Het	draagvlak	voor	een	markt	bij	de	bewoners	
is	alleen	maar	groter	geworden,	maar	een	deel	van	ondernemers	(buiten	de	
haven)	is	kritisch.	Dit	zou	kunnen	leiden	tot	spanningen.

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

	 Een	commercieel	succesvolle	markt,	met	een	duurzaam	bestaan,	die	positief	
bijdraagt	aan	het	economische	en	het	sociale	klimaat	op	IJburg.	De	markt	
zal	dus	winst	moeten	gaan	draaien	(zowel	voor	de	marktondernemers	als	de	
kraamhouders),	het	zal	zicht	moeten	hebben	op	een	langere/permanente	
plek	op	IJburg	en	een	aantrekkende	werking	hebben	op	bezoekers	van	op	
en	buiten	IJburg.

Activiteit 1  Markt op IJburg

Prioriteit H  Versterken economisch klimaat

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	economisch	klimaat,	onder	meer	door	faciliteren	en	verbinden	

van	ondernemers	in	hun	maatschappelijke	en	bedrijfsmatige	rol,	terug-
dringen	leegstaand	BOG,	stimuleren	van	een	markt	op	IJburg	en	door-
ontwik-kelen	van	de	Haven,	waar	verbetering	van	verlichting	in	de	haven	
een	bijdrage	aan	levert.	Ook	het	beter	benutten	van	het	waterrijke	IJburg,	
bijvoorbeeld	met	waterrecreatie,	kan	hier	een	bijdrage	aan	leveren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Bijdrage	leveren	aan	reuring	in	de	openbare	ruimte.	Aantrekkelijke	lokale	

economie	IJburg.

3 Naam van de activiteit
	 Markt	op	IJburg.

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

	 Een	wekelijkse	warenmarkt	op	IJburg.
	 Ondernemers	hebben	een	aanvraag	gedaan	voor	een	markt	bij	de	haven	

(Krijn	Taconiskade).
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling \
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 OGA	is	verantwoordelijk	voor	plaatsen	van	straatverlichting	langs	kavel	42A,	

uitgevoerd	door	dIVV.	Stadsdeel	Oost	is	hierin	wel	de	aanjager.	De	sfeerver-
lichting	zal	in	opdracht	van	stadsdeel	Oost	gebeuren,	door	Ziut.

6/7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Deels	dekking	vanuit	budgetten	bestuurscommissie	Oost,	verder	p.m.	uit	

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
	 OGA	heeft	aangegeven	op	dit	moment	geen	urgentie	te	zien	in	het	plaatsen	

van	straatverlichting	kavel	42A.	

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

	 Verlichting	is	geplaatst	en	functioneert.	

Activiteit 2  Verlichting in de haven verbeteren

Prioriteit H  Versterken economisch klimaat

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	economisch	klimaat,	onder	meer	door	faciliteren	en	verbinden	

van	ondernemers	in	hun	maatschappelijke	en	bedrijfsmatige	rol,	terug-
dringen	leegstaand	BOG,	stimuleren	van	een	markt	op	IJburg	en	door-
ontwik-kelen	van	de	Haven,	waar	verbetering	van	verlichting	in	de	haven	
een	bijdrage	aan	levert.	Ook	het	beter	benutten	van	het	waterrijke	IJburg,	
bijvoorbeeld	met	waterrecreatie,	kan	hier	een	bijdrage	aan	leveren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Betere	verlichting	van	de	haven,	gezelliger	en	veiliger	uitstraling	van	de	ha-

ven,	verbeteren	aantrekkelijkheid	haven,	met	name	in	de	donkere	maanden.	

3 Naam van de activiteit
	 Verlichting	in	de	haven	verbeteren.

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

	 Langs	het	nog	niet	ontwikkelde	kavel	42A	plaatsen	van	straatverlichting,	
langs	de	tegenoverliggende	zijde	(Krijn	Taconiskade)	plaatsen	van	sfeerver-
lichting.	
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling 
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Bewoners,	maatschappelijke	initiatieven	en	ondernemers	op	IJburg	
	 zoeken	elkaar	op.	Stadsdeel	faciliteert	hierin	door	haar	netwerk	beschikbaar	

te	stellen.

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 
	 01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Bedrijfsvoering	ondernemers	staat	dusdanig	onder	druk	dat	zij	geen	invulling	

willen	of	kunnen	geven	aan	hun	maatschappelijke	rol.	

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

	 Ondernemers	zijn	zich	meer	bewust	van	hun	maatschappelijke	rol	en	zullen	
meer	als	partner	op	de	voorgrond	treden.

Activiteit 3  Verbinden ondernemers en bewoners

Prioriteit H  Versterken economisch klimaat

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	economisch	klimaat,	onder	meer	door	faciliteren	en	verbinden	

van	ondernemers	in	hun	maatschappelijke	en	bedrijfsmatige	rol,	terug-
dringen	leegstaand	BOG,	stimuleren	van	een	markt	op	IJburg	en	door-
ontwik-kelen	van	de	Haven,	waar	verbetering	van	verlichting	in	de	haven	
een	bijdrage	aan	levert.	Ook	het	beter	benutten	van	het	waterrijke	IJburg,	
bijvoorbeeld	met	waterrecreatie,	kan	hier	een	bijdrage	aan	leveren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
	 Bewonersinitiatieven/maatschappelijke	initiatieven	kunnen	ondernemers	

rekenen	tot	hun	netwerk/partners	over	heel	IJburg.	Ondernemers	dragen	
bij	aan	de	levendigheid	en	leefbaarheid	van	IJburg.

3 Naam van de activiteit
	 Verbinden	ondernemers	en	bewoners(initiatieven	en	netwerken)

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

	 Ondernemers	worden	gestimuleerd	in	hun	maatschappelijke	en	bedrijfsma-
tige	rol.	Stimuleren	van	samenwerking	met	actieve	bewoners.	
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5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling (dat 
kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)

■	 Betrokken	afdelingen:	Afdeling	vergunningen,	Afdeling	handhaving,	
	 Afdeling	beheer
■	 Betrokken	RVE’s:	RVE	R&D,	RVE	G&O
■	 Betrokken	overig:	Waternet,	Havenmeester	watersportvereniging	IJburg

6/7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	budget	buurtgerichte	aanpak	€	40.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Geen	budget	beschikbaar.

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

	 Aantal	aangelegde	nutskasten.	

Activiteit 4  Nutskasten passantenplekken Krijn Taconiskade

Prioriteit H  Versterken economisch klimaat

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	economisch	klimaat,	onder	meer	door	faciliteren	en	verbinden	

van	ondernemers	in	hun	maatschappelijke	en	bedrijfsmatige	rol,	terug-
dringen	leegstaand	BOG,	stimuleren	van	een	markt	op	IJburg	en	door-
ontwik-kelen	van	de	Haven,	waar	verbetering	van	verlichting	in	de	haven	
een	bijdrage	aan	levert.	Ook	het	beter	benutten	van	het	waterrijke	IJburg,	
bijvoorbeeld	met	waterrecreatie,	kan	hier	een	bijdrage	aan	leveren.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit
■	 Benutten	van	het	water	als	bijzondere	kwaliteit	van	IJburg
■	 Ontwikkeling	en	uitbreiding	waterrecreatie.
■	 Versterken	economisch	klimaat

3 Naam van de activiteit
	 Nutskasten	passantenplekken	Krijn	Taconiskade	(binnenhaven	IJburg).

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

	 Een	deel	van	de	binnenhaven	wordt	gebruikt	door	passanten	die	een	
pleziervaartuig	tijdelijk	kunnen	afmeren.	Om	het	gebruik	van	de	passan-	
tenkade	te	optimaliseren	en	overlast	te	beperken	is	het	wenselijk	dat	er	
enige	nutskasten	(elektra,	water)	worden	geplaatst.
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5  Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling (dat 
 kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ondernemersverenigingen	andere	(maatschappelijk)	ondernemers	en	actieve	

bewoners,	BOG	eigenaren,	I	Amsterdam,	Amsterdam	Economic	Board,		City	
marketing.			

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	en	partners.

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

9 Benoem mogelijke risico’s
	 Het	project	zingt	los	van	de	ondernemers	en	bewoners	van	IJburg.	

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

	 Meer	omzet	voor	IJburgse	winkels	en	bedrijven.	

Activiteit 5  IJburg op de kaart

Prioriteit H  Versterken economisch klimaat

1  Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 	Versterken	economisch	klimaat,	onder	meer	door	faciliteren	en	verbinden	van	

ondernemers	in	hun	maatschappelijke	en	bedrijfsmatige	rol,	terugdringen	
leegstaand	BOG,		stimuleren	van	een	markt	op	IJburg	en	doorontwikkelen	van	
de	Haven,	waar	verbetering	van	verlichting	in	de	haven	een	bijdrage	aan	levert.	
Ook	het	beter	benutten	van	het	waterrijke	IJburg,	bijvoorbeeld	met	waterre-
creatie,	kan	hier	een	bijdrage	aan	leveren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Doel	is	verbeteren	van	de	lokale	economie	op	IJburg.	

3 Naam van de activiteit
	 IJburg	op	de	Kaart

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

	 IJburg	op	de	Kaart	is	een	initiatief	van	de	gemeenteraad	van	Amsterdam	ge-
richt	op	verbeteren	van	de	lokale	economie	op	IJburg,	bestaande	uit	verschil-
lende	elementen:	grondbeleid,	pionierskorting	en	IJburg	op	de	kaart	zetten	
bij	stedelijke	organisaties	en	met	alle	betrokken	partijen	(onder	meer	dmv	een	
conferentie)	en	tenslotte	verhuurder	en	corporaties	betrekken	bij	verbeterpun-
ten.

	 	De	conferentie	met	het	doel	‘IJburg	op	de	kaart’	te	zetten		zou	met	alle	betrok-
ken	partijen	georganiseerd	moeten	worden.	Dit	sluit	ook	aan	bij	verschillende	
initiatieven	op	IJburg	zelf	ter	bevordering	van	het	economisch	klimaat	en	de	
promotie	van	het	gebied.	Zo	is	op	IJburg	momenteel	een	groep	bewoners	en	
(maatschappelijk)	ondernemers	aan	het	onderzoeken	wat	men	zelf	kan	doen	
aan	promotie.	

	 In	2015	moet	dit	project	worden	uitgewerkt.	
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