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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
Ontwikkelingskansen	voor	de	jeugd	optimaliseren	door	betere	toegankelijk-
heid	van	voorzieningen,	voorkomen	van	schulden,	stimuleren	van	een	
gezondere	leefstijl,	meer	mogelijkheden	om	te	sporten,	terugdringen	aantal	
VSV-ers,	creëren	van	stageplekken	en	zorgen	voor	een	positief	pedagogisch	
klimaat	in	de	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
Een	grotere	betrokkenheid	en	meer	eigen	initiatief	uit	de	community	bij		
het	creëren	van	de	gezonde	omgeving	voor	kinderen.
Zodat	kinderen	gezonder	gedrag	gaan	vertonen	op	de	drie	gezond	gewicht	
determinanten	voeding,	bewegen	en	slapen	en	hierdoor	het	aantal		
kinderen	in	de	Indische	Buurt	met	een	gezond	gewicht	toeneemt.

3 Naam van de activiteit
Aanpak	Gezond	Gewicht	Indische	Buurt.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 
De	activiteit	maakt	onderdeel	uit	van	de	integrale	en	gebiedsgerichte	
Amsterdamse	Aanpak	Gezond	Gewicht.	Met	de	buurtaanpak	wordt	ingezet	
op	een	gezonde	beweging	van	onderop,	door	het	stimuleren	van		
betrokkenheid	van	de	community	en	buurtinitiatief,	deskundigheids-	
bevordering	en	onderlinge	samenwerking.	

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

Intern	gaat	het	om	team/afdeling	sport,	buurtregie,	fysiek,	onderwijs,		
accommodaties,	de	GGD	en	het	programmateam	van	de	AAGG.		

Externe	samenwerkingspartners	zijn	(professionele)	buurtorganisaties	zoals	
Oost	Indisch	Groen,	Dreamsupport,	Diversiteitsland,	ondernemers	zoals	
de	Albert	Heijn,	vrijwilligersorganisaties	en	sleutelpersonen,	Jeugdland,	
Dynamo,	Partou	VVE,	basisscholen,	kinderopvangorganisaties,	sportvereni-
gingen.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Extra	inzet	vanuit	budget	buurtgerichte	aanpak	€	94.000.	

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

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

valt	expertise	weg	en	moeten	nieuwe	samenwerkingsrelaties	opgebouwd		
worden.
Door	bezuinigingen	wordt	er	stads-	en	stadsdeelbreed	minder	ingezet	op	
projecten	die	indirect	bijdragen	aan	het	realiseren	van	het	programmadoel,	
maar	niet	worden	gefinancierd	vanuit	de	AAGG.	Bijv.	inrichting	openbare	
ruimte,	budget	buurtinitiatieven,	sport	en	bewegen	in	de	buurt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 4x	per	jaar	een	digitale	output	monitor	(op	de	inspanningen/resultaten		 	

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

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

Activiteit 1  Aanpak Gezond Gewicht Indische Buurt

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
Ontwikkelingskansen	voor	de	jeugd	optimaliseren	door	betere	toeganke-
lijkheid	van	voorzieningen,	voorkomen	van	schulden,	stimuleren	van	een	
gezondere	leefstijl,	meer	mogelijkheden	om	te	sporten,	terugdringen	aantal	
VSV-ers,	creëren	van	stageplekken	en	zorgen	voor	een	positief	pedagogisch	
klimaat	in	de	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
Plan	gereed	voor	de	vormgeving	van	de	brede	talentontwikkelings-
|activiteiten	voor	kinderen	op	scholen	en	in	hun	vrije	tijd,	zodat	deze		
toegankelijk	zijn	voor	kinderen	uit	de	Indische	Buurt.

3 Naam van de activiteit
Uitvoeringsplan	‘vergroten	toegankelijkheid	brede	talentontwikkelings-
activiteiten	Indische	Buurt’.

4 Geef een korte omschrijving van de activiteit inclusief het precieze adres 
waar de activiteit plaatsvindt 
Begin	2015	wordt	een	nieuw	stedelijk	kader	‘Brede	talentontwikkeling’	vast-
gesteld.	Op	basis	van	dit	kader	wordt	voor	de	Indische	Buurt	een		
plan	opgesteld	om	de	activiteiten	die	er	zijn	voor	talentontwikkeling	beter		
toegankelijk	te	maken	voor	alle	kinderen	en	eventueel	het	bestaande		
aanbod	uit	te	breiden.	Focus	ligt	op	kinderen	uit	minima	huishoudens.		
Uitvoering	van	het	plan	start	zo	snel	mogelijk	in	2015.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Reguliere	aanbieders	van	talentontwikkelingsactiviteiten,	zoals	
	 sportverenigingen,	buurt-	en	vrijwilligers	organisaties,	BSO’s.
■	 Basisscholen.
■	 Talententent	Dynamo.

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 
20-11-14	tot	01-05-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
Momenteel	worden	middelen	ingezet	in	scholen	met	een	hoog	school-
gewicht	en	worden	middelen	toegekend	aan	de	Talententent	voor	het	
makelen	van	een	kwalitatief	naschools	aanbod.	Daarnaast	is	en	budget	
beschikbaar	(Civil	society	budget	en	budget	Brede	Talent	Ontwikkeling		
12-	)	voor	initiatieven	in	de	buurt	voor	een	verdiepingsaanbod.	Naar		
aanleiding	van	het	stedelijk	kader	zal	het	BTO	budget	aan	stadsdelen	
worden	toegewezen,	risico	is	dat	dit	budget	lager	uitvalt	dan	de	afgelopen	
jaren.	Afhankelijk	van	de	budgettaire	ruimte,	zullen	de	activiteiten	gericht	
zijn	op	het	vergroten	van	de	toegankelijkheid	van	bestaand	aanbod	en		
niet	op	het	uitbreiden	van	het	aanbod.

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

Afhankelijk	van	de	indicatoren	die	in	het	stedelijke	kader	worden		
opgenomen.

Activiteit 2  Uitvoeringsplan vergroten toegankelijkheid brede talentontwikkeling

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Ontwikkelingskansen	voor	de	jeugd	optimaliseren	door	betere	toegankelijk-

heid	van	voorzieningen,	voorkomen	van	schulden,	stimuleren	van	een	
gezondere	leefstijl,	meer	mogelijkheden	om	te	sporten,	terugdringen	aantal	
VSV-ers,	creëren	van	stageplekken	en	zorgen	voor	een	positief	pedagogisch	
klimaat	in	de	buurt.	

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

(eenduidige)	pedagogisch	houding	bij	formele	en	informeler	opvoeders	
in	de	buurt	en	bouwen	aan	een	veilig	en	fijn	opvoedklimaat	in	de	Indische	
Buurt.

3 Naam van de activiteit
	 Pedagogisch	wijkklimaat;	vreedzame	wijk	&	pedagogische	civil	society	IB.

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

	 In	de	Indische	Buurt	is	een	‘Pedagogische	Civil	Society’	die	de	visie	op	
opvoeden	in	de	buurt	formuleert.	Hier	zijn	de	meeste	buurtpartijen	die	met	
kinderen	in	aanraking	komen	op	aangesloten.	Op	7	november	heeft	er	een	
werkbijeenkomst	plaatsgevonden	die	zicht	bood	op	de	pedagogische	vi-
sies,	leervragen	en	aanwezige	kwaliteiten	bij	de	buurtorganisaties.	Deze	zijn	
verwerkt	in	een	‘plan	van	aanpak’	waarin	ook	de	verbinding	gelegd	wordt	
met	de	gedachtegoed	van	De	Vreedzame	Wijk.	

	 In	2015	doen	we	dit	door:
■	 Het	bevorderen	van	bewustwording	over	de	eigen	invloed	op	en		

betrokkenheid	bij	de	wijkklimaat:	verantwoordelijkheid	van	kinderen	en	
volwassenen	stimuleren.

■	 De	verbinding	tussen	de	‘Pedagogische	Civil	Society	Indische	Buurt’		
en	gedachtegoed	van	De	Vreedzame	Wijk	aan	te	sporen.	

■	 Acties	in	2015:	voorlichtingsbijeenkomst	voor	geïnteresseerden		
organiseren	-	training	1e	en	2e	schil	-	oprichting	1e	kinderwijkraad		
+	opstellen	wijkmanifest	-	wijkmediatoren	(optioneel	in	het	najaar)	
-	school	&	buurtacties	zoals	SIBF:	Vreedzaam	als	leidend	thema.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Aanjagers	en	dragers	van	wijkklimaat:	partijen	aangesloten	bij		

Pedagogische	Civil	Society	IB;	scholen	‘De	Waaier’,	‘JP	Coen’	en	
‘As-Siddieq’;	Dynamo;	Partou;	buurtregisseurs;	Jongeren	Preventie	Team;	
participatiemakelaar	Stadsdeel	Oost;	ouders	van	Wijkacademie	Opvoeden,	
wijkteams	(Ouder	en	Kind	adviseurs	en	Samen	DOEN	team).

■	 Ontwikkelaar	en	adviseur	DVW:	CDE	Groep.
■	 Coördinator	DVW:	buurtprofessional	(aanstelling	loopt,	in	2014	werd	dit	

vanuit	stadsdeel	verzorgd).
■	 Projectleider	DVW:	stadsdeel	Oost.

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

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

Activiteit 3  Pedagogisch wijkklimaat; vreedzame wijk & pedagogische civil society IB

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Het	beoogde	maatschappelijk	effect	kan	achter	blijven	als	er	geen		

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

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

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Nauwe	betrokkenheid	van	participatiemakelaar,	coördinator	en	de	project-

leider	die	de	gemaakte	afspraken	monitoren,	als	ook	de	monitoringsrol	van	
de	gemeenschap	wordt	ingezet	om	haalbaarheid	van	het	effect	te	peilen	en	
hierin	te	sturen,	mocht	dat	nodig	zijn.	

Activiteit 3  Pedagogisch wijkklimaat; vreedzame wijk & pedagogische civil society IB

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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1 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Ontwikkelingskansen	voor	de	jeugd	optimaliseren	door	betere	toegankelijk-

heid	van	voorzieningen,	voorkomen	van	schulden,	stimuleren	van	een	
gezondere	leefstijl,	meer	mogelijkheden	om	te	sporten,	terugdringen	aantal	
VSV-ers,	creëren	van	stageplekken	en	zorgen	voor	een	positief	pedagogisch	
klimaat	in	de	buurt.	

■	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen	actief	
blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare	bewoners	
ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid	voor	exclusi-
viteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	in	de	buurt	te	
verbreden	en	zo	te	verbeteren.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Jongeren	de	tools	geven	om	later	duurzame	keuzes	te	kunnen	maken,		

bewustzijn	creëren	dat	jongeren	mede	verantwoordelijk	zijn	voor	het	
schoon,	groen	en	duurzaam	houden	van	de	eigen	leefomgeving	en	wat		
de	consequenties	zijn	van	hun	handelen	t.o.v.	het	milieu.

3 Naam van de activiteit
	 Buurgerichte	Natuur	en	Milieu	Educatie	(NME)	activiteiten	die	aansluiten	op	

vreedzame	wijk,	gezond	gewicht.

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

	 NME	,	Ervaren,	beleven	en	ontdekken	hoe	kan	ik	bijdragen	aan	een	schone,	
groene,	gezonde	en	duurzame	leefomgeving.	I.s.m.	buurtorganisaties,	
scholen,	nso’s	etc.

	 Voorbeelden:	
■	 Fruit4school	(aanleggen	van	fruitkamers	op	schoolpleinen	–	groen/gezond).
■	 Dol	op	duurzaamheid:	water	en	energiebesparing,	faciliteren	duurzame	

keuzes	maken	en	duurzaam	denken.
■	 Recyclen	is	Simpel:	afval	scheiden,	recyclen,	CO2	reductie,	voorkomen	van	

afval	en	op	duurzame	manier	omgaan	met	afval.
■	 NME	karavaan:	karavaan	van	lessen	door	Oost	waarbij	thema’s:	natuur	in	de	

buurt,	plastic	soep,	gezonde	voeding	etc	aanbod	komen.
■	 Buurt	Boost	–schoon,	groen	en	duurzaam:	jongeren	leren	dat	ze	mede-

verantwoordelijk	zijn	voor	het	schoon	houden	van	de	eigen	leefomgeving	
en	krijgen	tools	aangereikt	om	groene/	gezonde	en	duurzame	keuzes	te	
	kunnen	maken.

■	 Milieu	bOOST	–	voortgezet	onderwijs	(Luca	college)	&	Afval	Art	maatschap-
pelijke	milieustage	(Luca	College).

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Regie	stadsdeel	oost,	enkel	project	cofinanciering	woningcorporaties.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	2.000.	

Activiteit 4  Buurgerichte NME activiteiten die aansluiten op vreedzame wijk, gezond gewicht 

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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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
	 Geen	interesse	bij	de	jeugd.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Feedback	van	teamleiders,	bewoners,	ouders,	jeugd	zelf,	zichtbare	

resultaten	in	de	wijk	(vb	wijk	acties:	opruimacties,	anti-zwerfafval	campagne	
in	de	buurt	ontwikkeld	door	jongeren,	jongeren	geven	voorlichting	aan	de	
buurt,	jongeren	krijgen	complimenten	van	buurtbewoners	(goed	gedrag),	
buurtbewoners	gaan	mee	helpen,	spin-off	buurt	start	eigen	acties	n.a.v.		
project,	bewoners	ontdekken	groen/natuur	in	de	wijk	en	beleven	dit		
anders).

Activiteit 4  Buurgerichte NME activiteiten die aansluiten op vreedzame wijk, gezond gewicht 

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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1 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Ontwikkelingskansen	voor	de	jeugd	optimaliseren	door	betere	toegankelijk-

heid	van	voorzieningen,	voorkomen	van	schulden,	stimuleren	van	een	
gezondere	leefstijl,	meer	mogelijkheden	om	te	sporten,	terugdringen	aantal	
VSV-ers,	creëren	van	stageplekken	en	zorgen	voor	een	positief	pedagogisch	
klimaat	in	de	buurt.	

■	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen	actief	
blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare	bewoners	
ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid	voor	exclusi-
viteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	in	de	buurt	te	
verbreden	en	zo	te	verbeteren.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Ouders	bewust	maken	van	het	belang	van	een	gezonde	leefstijl	van	hun	

kinderen,	waar	voldoende	bewegen	deel	van	uitmaakt.	
■	 Aandacht	voor	sport	en	gezond	opgroeien.	

3 Naam van de activiteit
	 Ouder-Kind	sport.

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

■	 Diverse	locaties	in	de	IB.
■	 Een	module	Ouder-kind	sport	bestaat	uit	5	beweeglessen,	en	voorlichting	

via	de	voorschool.	Voorlichting	is	gericht	op	bewustwording	van	een		
gezonde	leefstijl	voor	kinderen.

■	 Door	ouders	met	hun	kinderen	zelf	te	laten	ervaren,	wordt	deze	bewust-
wording	versterkt.

■	 Daarnaast	leren	ouders	hoe	zij	actief	met	hun	kinderen	kunnen	spelen.
■	 Via	team	sportstimulering	wordt	gewerkt	aan	uitbreiding	van	het	reguliere	

sport-	en	beweegaanbod	voor	jonge	kinderen	in	de	Indische	buurt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Partou	en	Dynamo	–	aanbieders	van	voorscholen.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	3.000.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Onvoldoende	vervolgaanbod	bij	reguliere	sportaanbieders	of		

buurtorganisaties.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Jaarlijks	overzicht	deelnemers	Ouder-kind	sport.
■	 Aantal	deelnemers	0-6	jaar	in	regulier	sportaanbod	Indische	Buurt.

Activiteit 5  Ouder-kind sport

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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1 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Ontwikkelingskansen	voor	de	jeugd	optimaliseren	door	betere	toegankelijk-

heid	van	voorzieningen,	voorkomen	van	schulden,	stimuleren	van	een	
gezondere	leefstijl,	meer	mogelijkheden	om	te	sporten,	terugdringen	aantal	
VSV-ers,	creëren	van	stageplekken	en	zorgen	voor	een	positief	pedagogisch	
klimaat	in	de	buurt.	

■	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen	actief	
blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare	bewoners	
ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid	voor	exclusi-
viteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	in	de	buurt	te	
verbreden	en	zo	te	verbeteren.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Jeugd	vanaf	13	jaar	t/m	jaar	kansen	bieden	in	het	organiseren	van	een	

evenement	voor	de	buurt,	waar	voldoende	bewegen	deel	van	uitmaakt.	
Aandacht	voor	sport	en	gezond	opgroeien.	

3 Naam van de activiteit
		 Talentontwikkeling	d.m.v.	sportevenementen.

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

■	 Door	een	gerichte	cursus	de	jongeren	stimuleren	hun	talenten	te	ontwikke-
len	om	vervolgens	evenementen	te	organiseren	voor	de	buurt.

■	 Kramatplein	-	Uefa	playground	respect	toernooi.
■	 Sumatraplantsoen	-	Cruyff	Community	Program.
■	 Makasserplein	-	5	mei	straatvoetbal	event.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Kramatplein	-	Uefa	respect	toernooi:	Stichting	020.
■	 Sumatraplantsoen	-	Cruyff	Community	Program:	Johan	Cruyff	Foundation.														
■	 Makkassarplein	-	5	mei	straatvoetbal	event:	stichting	Moi/	SVBN	en	
	 Asadaaka.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	7.500.	

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-05-15	tot	01-06-15

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Ongemotiveerde	jongeren	die	hun	talenten	niet	kunnen	ontwikkelen.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Deelname	aantal	jongeren	m.b.t	de	projecten.	
■	 Tevredenheid	aantal	deelnemers.

Activiteit 6  Talentontwikkeling d.m.v. (sport)evenementen

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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1 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Ontwikkelingskansen	voor	de	jeugd	optimaliseren	door	betere	toegankelijk-

heid	van	voorzieningen,	voorkomen	van	schulden,	stimuleren	van	een	
gezondere	leefstijl,	meer	mogelijkheden	om	te	sporten,	terugdringen	aantal	
VSV-ers,	creëren	van	stageplekken	en	zorgen	voor	een	positief	pedagogisch	
klimaat	in	de	buurt.	

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

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

3 Naam van de activiteit
	 Uitbreiding	Jump-in	(Oud-	Oost	en	Indische	Buurt).

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

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

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

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

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

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

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

uitvoeren	en	wat	niet.
■	 Tekort	aan	middelen.

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

Activiteit 7  Uitbreiding Jump-in (Oud- Oost en Indische Buurt)

Prioriteit A  Ontwikkelingskansen jeugdA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Terugdringen	van	de	werkloosheid	bij	zowel	volwassenen	als	jongeren,	

tegengaan	van	armoede	en	mensen	uit	hun	sociale	isolement	halen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Meer	(25%	)	stageplaatsen	en	leerwerkplekken	worden	in	de	Indische	Buurt	

georganiseerd	bij	lokale	ondernemers.	Deze	worden	actief	benaderd	en	
gefaciliteerd	bij	het	certificeren	van	het	leerbedrijf.

3 Naam van de activiteit
	 Javastraat:	Carrièrestraat!

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

	 Ondernemers	in	het	genoemde	winkelgebied	worden	direct	aangesproken	
op	het	bieden	van	stage	en	leerwerkplekmogelijkheden.	Door	goede		
begeleiding	op	de	werk-/stageplek	worden	meer	stages	een	succes,		
ook	voor	de	ondernemer.	

	5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Het	onderwijs,	Luca	College,	Wibautcollege,	Kenniscentrum	Handel	(SBB).
■	 De	ondernemers	(-vereniging)	accounthouder	ondernemerschap.
■	 Ambulant	jongerenwerk,	Jongerenorganisaties	IB.
■	 Stage-aanjager.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Start	01-01-15	tot:	afhankelijk	van	schooljaar	en	stageperiode	
	 onderwijs/opleiding.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Certificering	van	nieuwe	leerbedrijven	is	noodzakelijk	voor	een	erkenning	

door	de	opleiding,	afhankelijk	van	de	medewerking	van	de	ondernemers	
om	deze	certificering	te	halen	kan	dit	project	succesvol	zijn.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 25%	nieuw	gecertificeerde	leerbedrijven.
■	 25%	nieuwe	stageplaatsen.
■	 Check	op	duurzaamheid:	bestaat	een	stageplaats	in	2016	nog?

Activiteit 1  Javastraat = Carrièrestraat!

Prioriteit B  Terugdringen van de werkloosheid B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Terugdringen	van	de	werkloosheid	bij	zowel	volwassenen	als	jongeren,	

tegengaan	van	armoede	en	mensen	uit	hun	sociale	isolement	halen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Reguliere	opleiding	(startkwalificatie)	voor	circa	30	deelnemers.	

3 Naam van de activiteit
	 Leerbedrijf	Meevaart.

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

	 	Het	bieden	van	een	opleiding	(MBO2)	en	stage-ervaring	aan	deelnemers:	
facilitair,	administratief,	zorg.	Reguliere	opleiding	verzorgd	door	erkende	
onderwijsinstelling	(Regiocollege).	De	circa	30	deelnemers	verrichten		
werkzaamheden	voor	het	Buurtbedrijf	als	stage.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Meevaart	Ontwikkelgroep.
■	 RegioCollege.
■	 Communities	IB.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	70.000.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-10-14	tot	01-09-15

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Verzadiging,	te	veel	opgeleiden,	te	weinig	werkzaamheden	als	stage		

activiteit.	Geen	baangarantie.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	behaalde	certificaten	en	uitstroom	naar	betaald	werk		

(minimaal	6	maanden).

Activiteit 2  Leerbedrijf Meevaart

Prioriteit B  Terugdringen van de werkloosheid B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Terugdringen	van	de	werkloosheid	bij	zowel	volwassenen	als	jongeren,	

tegengaan	van	armoede	en	mensen	uit	hun	sociale	isolement	halen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Individuele	coaching	van	20	jongeren	in	de	wachttijd	Jongerenloket/DWI.

3 Naam van de activiteit
	 Voorkomen	van	uitval	tijdens	de	wachttijd	(na	aanvraag	uitkering		

Jongerenloket).

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

■	 Begeleiding	na	de	aanmelding	van	een	jongere	(tot	27	jaar)	voor	een	
uitkering	bij	het	Jongerenloket,	om	alsnog	een	nieuwe	start	te	maken	met	
school	of	werk.	Het	voorkomen	van	uitval	in	de	wachtmaand,	aangemelde	
jongeren	in	beeld	houden.	

■	 Coaching	door	o.m.	begeleidingsgesprekken,	korte	trainingen,	cv		
verbeteren,	sollicitatiegedrag.	Verwijzing	naar	hulpverlening.

■	 Uitstroom	bevorderen	naar	werk	of	scholing.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 St020	is	de	uitvoerende	partij.
■	 DWI,	Jongerenloket,	Info&ZO.
■	 Spirit,	streetcornerwork,	Streetsmart,	Clubinfo,	Civic.

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

stedelijke	budgetten	en	middelen	van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
		 01-01-15	tot	01-05-15

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
 Dit	project	is	een	overbruggingstraject	want	het	Jongerenloket/DWI	wil		

in	2015	ook	zo	gaan	werken.	Risico	is	dat	het	langer	duurt	voordat	DWI		
zo	gaat	werken	en	het	overbruggingsproject	te	snel	stopt.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Rapportage:	Traject	leidt	tot:	15	Jongeren	zijn	terug	naar	school,	aan	het	

werk	of	in	traject	bij	het	Jongerenloket.	
■	 Het	minimaliseren	van	uitval	en	het	voorkomen	van	het	‘van	de	radar	

	verdwijnen’	van	jongeren.

Activiteit 3  Voorkomen van uitval tijdens de wachttijd

Prioriteit B  Terugdringen van de werkloosheid B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Terugdringen	van	de	werkloosheid	bij	zowel	volwassenen	als	jongeren,	

tegengaan	van	armoede	en	mensen	uit	hun	sociale	isolement	halen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
		 Werk	in	de	buurt	beschikbaar	maken	voor	mensen	uit	de	buurt.	Onder	meer	

door	gebruik	te	maken	van	Social	Return.	Doel	is	een	uitstroom	van	100	
deelnemers	per	jaar.	

3 Naam van de activiteit
	 OostWerkt!

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

	 Palembangstraat	52:	Werklozen	met	en	zonder	uitkering	met	behulp		
van	een	toeleidingstraject	van	6	maanden	uit	doen	stromen	naar	werk.		
Het	verrichten	van	eenvoudige	werkzaamheden,	zoals	tuinonderhoud,		
klussen.	Kandidaten	worden	vooral	geselecteerd	uit	de	doelgroep	van	de	
DWI,	maar	niet	uitsluitend.	Bij	deze	aanpak	snijdt	het	mes	aan	twee	kanten,	
er	wordt	gewerkt	aan	toeleiding	naar	werk	en	er	worden	klussen	in	de		
buurt	gedaan,	waar	de	buurt	weer	van	opknapt.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 DWI,	Jongerenloket.
■	 Werkgeverservicepunt	(WSP).	
■	 Corporaties:	Ymere,	Eigen	Haard.	

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
	 Er	is	behoefte	aan	een	zekere	continuïteit	van	werkzaamheden,	anderzijds	

kan	uitvoering	van	opdrachten	niet	altijd	gegarandeerd	worden:	je	hebt	op	
een	bepaald	moment	werk,	zijn	er	dan	voldoende	deelnemers	beschikbaar?	
En	omgekeerd:	is	er	voldoende	werk	als	er	wel	kandidaten/deelnemers	zijn?

	
10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Instroom	van	100	deelnemers.	Uitstroom	naar	werk	is	hoofddoel	(60),		

doorverwijzen	naar	een	opleiding	is	soms	het	beste	resultaat.

Activiteit 4  Oost werkt!

Prioriteit B  Terugdringen van de werkloosheid B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Terugdringen	van	de	werkloosheid	bij	zowel	volwassenen	als	jongeren,	

tegengaan	van	armoede	en	mensen	uit	hun	sociale	isolement	halen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Meer	banen	en	stageplaatsen	creëren.

3 Naam van de activiteit
	 Jobcoach/jobhunter.

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

 Pro-actief	op	zoek	naar	werk	en	stages	voor	jongeren	en	het	realiseren	van	
plaatsing	op	die	plekken.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■ (Ambulant)	Jongerenwerk,	Streetsmart
■	 Jongerencommunities,	buurtcommunities,	sociale	firma’s.
■	 MKB.
■	 Onderwijs.	
■	 DWI-jongerenloket.

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

budgetten	en	middelen	partners.	

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	banen	raken	‘op’,	concurrentie	van	Carrierestraat	en	de	andere		

projecten.	Onvoldoende	matches	tot	stand	kunnen	brengen.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Afname	Jeugdwerkloosheid:	percentueel	en	absoluut	in	de	Indische	Buurt.	

De	Jobcoach	realiseert	50	matches	per	jaar.

Activiteit 5  Jobcoach/jobhunter

Prioriteit B  Terugdringen van de werkloosheid B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Terugdringen	van	de	werkloosheid	bij	zowel	volwassenen	als	jongeren,	

tegengaan	van	armoede	en	mensen	uit	hun	sociale	isolement	halen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Samenhang	en	coördinatie	van	initiatieven	en	projecten.

3 Naam van de activiteit
	 Ketenregie	Ymere.

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

■	 Samenhang	brengen	in	en	coördinatie	in	initiatieven	en	projecten	op	het	
gebied	van	werkgelegenheid.	

■	 Met	name	ook	met	externe	partners	en	financiering.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■ Corporaties	(Ymere).
■	 Welzijnsorganisaties,	zorginstellingen.
■	 Buurtcommunities,	CruquiusGilde.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
		 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	12.500

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
	 Afhaken	van	partners,	mogelijk	een	te	zware	organisatie.

	10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	realiseren	van	een	samenhangende	aanpak	tussen	projecten,	die	deel-

nemers	fasegewijs	verder	brengt	naar	werk	of	scholing.	Na	een	jaar	kijken	
hoe	de	samenwerking	is	verbeterd.

Activiteit 6  Ketenregie Ymere

Prioriteit B  Terugdringen van de werkloosheid B
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	informele	en	formele	zorg	en	zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	

groepen	op	een	prettig	manier	langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Formele	en	informele	partijen	werken	op	een	gelijkwaardige	manier	samen	

zodat	een	bewoner	de	zorg	krijgt	die	nodig	is.	
■	 Signalen	komen	bij	de	juiste	professional	of	vrijwilliger	en	er	is	afgesproken	

wie	actie	onderneemt.
■	 Voorzieningen	&	bewonersinitiatieven	zijn	bereikbaar	en	toegankelijk	voor	

kwetsbare	groepen.	

3 Naam van de activiteit
	 Wijkzorg	Verzorging	en	Verpleging.

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

	 Vanwege	de	decentralisatie	van	de	AWBZ	naar	WMO	is	wijkzorg	gestart.	
Wijkzorg	is	een	buurtgerichte	integrale	netwerksamenwerking	tussen	zorg-
partijen,	maatschappelijke	dienstverlening,	huisartsen	en	actieve	buurtbe-
woners.	De	activiteit	vindt	plaats	bij	bewoners	thuis	waar	de	ondersteuning	
geboden	wordt.	De	betrokken	partijen	treffen	elkaar	op	diverse	plaatsen	in	
de	buurt	zoals	wijkservicepunt	Flevopoort.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Interne	partners
■	 RVE	Zelfstandig	in	de	wijk,	RVE	PIEK	(Sylvia),	RVE	WMO,	RVE	wonen:	de	

doorontwikkeling	van	wijkzorg	heeft	raakvlakken	met	actief	burgerschap,	
maatschappelijke	dienstverlening	en	wonen.

■	 Teamleider	Samen	DOEN:	samenwerking	en	doorontwikkeling	afstemmen.
■	 Participatiemakelaar:	oren	en	ogen	buurt,	verbinden	van	initiatieven.
■	 Communicatieadviseur:	rol	in	bereikbaar	en	toegankelijk	maken	van	

voorzieningen	en	bewonersinitiatieven.	
	 Externe	partners
■	 Trekker-projectleider	aanbieders	wijkzorg:	Civic	en	Zgao.	Coördineert	de	

interne	samenwerking	binnen	wijkzorgteam	zoals	de	registratie	in	RIS,		
ondersteuningsplannen	dus	meer	procesmatig.	Rol	in	het	bevorderen	van	
korte	lijnen	tussen	professionals	onderling	en	met	de	actieve	buurtbewoners.	

■	 Stedelijke	kwartiermaker	vanuit	WZS,	start	per	januari.	Doorontwikkeling	
van	de	wijkzorg,	uitbreiden	van	doelgroepen	zoals	GGZ	en	VG.	Strategische	
rol	in	het	betrekken	van	nieuwe	partners,	financiën	en	het	uitwerken	van	de	
wettelijke	kaders.	

■	 Aanbieders	die	participeren	in	wijkzorg	zoals	thuiszorgorganisaties	Cordaan,	
Buurtzorg,	Evean	en	Leven	&	Zorg.	Verder	ook	MEE	en	1steLijn	Amsterdam.	
Maar	ook	de	informele	partijen	zoals	de	Open	Alliantie	Informele	Zorg	en	
Buurtcoöperatie	OHG.	Ook	de	adviesraden	zoals	de	OAR	en	de	WMO-raad	
zijn	belangrijke	kernpartners.	Zijn	onderdeel	van	de	wijkzorg	in	de	uitvoe-
ring	en	denken	mee	in	de	verdere	vormgeving	van	de	wijkzorg.	

■	 De	Open	Alliantie	informele	zorg.	Doorontwikkelingen	van	opgeleide	
zorgvrijwilligers,	het	begeleiden	van	bewonersinitiatieven	naar	een	grotere	
mate	van	zelfstandigheid	(groei)	hierdoor	wordt	er	een	bijdrage	geleverd	
aan	korte	lijnen	tussen	informele	en	informele	partijen	en	beter	zichtbaar	en	
toegankelijk	maken	van	bewonersinitiatieven.	

Activiteit 1  Wijkzorg en wijkverpleging

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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	 Externe	partners
■	 Overige	buurtinitiatieven	die	zich	inzetten	voor	kwetsbare	buurtbewoners.
■	 Corporaties:	aanhaken	en	een	bijdrage	leveren	aan	de	ontwikkelingen	in		

de	zorg.	
■	 Huisartsen,	paramedici	en	GGZ	aanbieders.	
■	 Mogelijk	kenniswerkplaats	Sipi.

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

en	middelen	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-04-14	tot	01-01-18	(minimaal)

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Er	is	een	toename	van	bewoners	met	GGZ	problematiek	in	de	wijk.	Waar	

zij	voorheen	terecht	konden	bij	intramurale	GGZ	voorzieningen,	zullen	o.a.	
maatschappelijke	dienstverlening	en	huisartspraktijken	in	toenemende	mate	
deze	groep	in	hun	dagelijkse	praktijk	tegen	komen.	De	Madi	is	onvol-
doende	toegerust	op	deze	toeloop.	Bovendien	kan	het	voor	de	leefbaar-
heid	van	een	wijk	consequenties	hebben.	Ook	de	inzet	van	vrijwilligers	bij	
deze	groep	is	een	aandachtspunt	en	gecompliceerder	dan	bijvoorbeeld	bij	
ouderen.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Formele	en	informele	partijen	werken	op	een	gelijkwaardige	manier	samen	

zodat	een	bewoner	de	zorg	krijgt	die	nodig	is.
■	 In	de	ontwikkeling	en	mogelijk	ook	besluitvorming	deelname	van	formele	

en	informele	partijen.	Het	is	een	doorlopend	proces	dus	kwalitatieve		
analyse	door	het	houden	van	evaluaties	met	diverse	partijen.

■	 Signalen	komen	bij	de	juiste	professional	of	vrijwilliger	en	er	is	afgesproken	
wie	actie	onderneemt.

■	 Het	is	een	doorlopend	proces	dus	kwalitatieve	analyse	door	het	houden	van	
evaluaties	met	diverse	partijen.

■	 Voorzieningen	&	bewonersinitiatieven	zijn	bereikbaar	en	toegankelijk	voor	
kwetsbare	groepen.

■	 Bij	kwaliteitsbezoeken	stadsdeel	wordt	de	fysieke	toegankelijkheid	gemeten.
■	 Inzicht	in	aantal	unieke	deelnemers.
■	 Partijen	wordt	gevraagd	actief	mee	te	werken	aan	nieuwsbrieven.		

Zorgen	dat	hun	informatie	up	to	date	is,	digitaal	of	in	de	vorm	van	een	flyer.	
De	activiteiten	staan	op	jeKunt	Meer.nl	en	bij	de	Indische	Buurtbalie.	

Activiteit 1  Wijkzorg en wijkverpleging

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	informele	en	formele	zorg	en	zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	

groepen	op	een	prettig	manier	langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Wijkservicepunt	Flevopoort	realiseert:
■	 Een	goed	bereik	van	de	doelgroep:	bezettingsgraad	van	de	activiteiten-

ruimte	min.	400	activiteiten	per	jaar	in	de	activiteitenruimte,	min.	10.000	
bezoekers.

■	 Zeggenschap	bij	gebruikers	m.b.t.	programmering	en	beheer:	min.	50%	van	
de	activiteiten	worden	ingevuld	door	bewoners.

■	 Een	succesvolle	marktplaats	van	vraag	en	aanbod	m.b.t.	informele	hulp	
d.m.v.	het	instellen	van	een	spreekuur	in	Flevopoort,	samenwerkings-	
afspraken	met	een	digitale	marktplaats	en	tenminste	50	matches	per	jaar.

■	 Samenwerkingsafspraken	met	partners	(informele	hulp	en	formele	zorg/	
welzijn)	in	het	gebied,	als	onderdeel	van	de	wijkzorg	Verzorging	en		
Verpleging

3 Naam van de activiteit
	 Doorontwikkeling	wijkservicepunt	Flevopoort.

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

	 Het	wijkservicepunt	Flevopoort	(Kramatplantsoen	101)	in	eind	2013	ge-
opend	en	voorziet	in	een	behoefte.	In	een	wijkservicepunt	kunnen	ouderen	
en	mensen	met	een	beperking	dicht	in	de	buurt	terecht	voor	informatie	en	
advies	op	het	terrein	van	wonen,	zorg	en	welzijn,	ontmoeting	en	activi-
teiten;	en	een	warme	maaltijd.	De	wijkservicepunten	vervullen	3	functies:	
informatie,	ontmoeting	&	activiteiten	en	maaltijden.	Uit	onderzoek	in	2013	
blijkt	dat	de	wijkservicepunten	hoog	worden	gewaardeerd.	Gelet	op	de	
uitdagingen	die	samenhangen	met	het	scheiden	van	wonen	en	zorg,	ligt	
er	een	opgave	én	kansen	om	de	wijkservicepunten	door	te	ontwikkelen	en	
daarmee	hun	functie	voor	de	buurt	(en	de	bijdrage	aan	de	bovengenoemde	
prioriteit)	te	versterken.	Het	behoud	van	de	spreekuren	op	locatie	is	daarbij	
een	speerpunt.

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

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	budget	buurtgerichte	aanpak	€	23.500

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Vanaf	01-01-2015,	doorlopend.

Activiteit 2  Doorontwikkeling wijkservicepunt Flevopoort

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Onvoldoende	middelen:	het	kost	extra	inzet	om	dit	nieuwe	wijkservice-

punt	verder	te	ontwikkelen.	Civic	levert	al	vanuit	bestaande	producten	
een	bijdrage.	Als	de	extra	inzet	niet	kan	worden	bekostigd,	gaat	dit	ofwel	
ten	kosten	van	andere	producten	waar	ook	al	een	groot	beroep	op	wordt	
gedaan,	ofwel	de	doorontwikkeling	van	het	wijkservicepunt	stagneert.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 We	meten	de	voortgang	via	de	reguliere	rapportages	van	Civic	

(5-maandenrapportage	en	jaarverslag)	op	de	indicatoren	die	in	het		
productblad	staan	aangegeven:

■	 Aantal	bezoekers.
■	 Aantal	activiteiten	voor	verschillende	groepen.	
■	 Ruimtegebruik.	
■	 Invulling	van	het	gastheer/	gastvrouwschap	(kwalitatief).
■	 Inspanningen	op	gebied	van	communicatie	(kwalitatief.)
■	 Samenwerking	met	partners	(kwalitatief).

Activiteit 2  Doorontwikkeling wijkservicepunt Flevopoort

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	informele	en	formele	zorg	en	zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	

groepen	op	een	prettig	manier	langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Vermindering	van	het	aantal	inwoners	met	depressie-	of	angstklachten.		

Verbeteren	van	de	samenwerking	ter	preventie	van	depressie-	en		
angstklachten.

3 Naam van de activiteit
	 Happy	in	Oost,	gebiedsgerichte	preventie	van	angst	en	depressie.

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

	 Happy	in	Oost	is	een	samenwerkingsproject	tussen	GGD,	Arkin	en		
Stadsdeel	Oost,	met	als	doel	om	de	preventie	van	psychische	problemen	in	
de	Ambonpleinbuurt	te	verbeteren.	De	Ambonpleinbuurt	laat,	samen	met	
de	Transvaalbuurt,	de	hoogste	cijfers	zien	als	het	gaat	om	prevalentie	van	
angst	en	depressie.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 GGD,	Arkin,	Stadsdeel.	Binnen	het	project	zijn	verschillende	aandachts-

groepen	aangewezen.	Per	aandachtsgroep	zijn	de	lokaal	betrokken		
partners	aangehaakt,	om	gezamenlijk	te	kijken	welke	acties	kunnen		
bijdragen	aan	het	beter	voorkomen	van	angst	en	depressie.	Denk	hierbij	
voor	de	Indische	buurt	aan	Civic,	Politie,	Samen	Doen,	OKA,		
Streetcornerwork,	Streetsmart,	Cybersoek,	Punt	P,	DWI,	Ouderen	Advies	
Raad,	woningbouwcorporaties,	Stichting	MOI,	ZGAO,	etc.

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

budgetten	en	middelen	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Project	loopt	nu	al,	daarna	doorlopend	van	01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Inhoudelijk	risico	dat	de	werkgroepen	uiteindelijk	toch	niet	in	staat	zijn	om	

een	verbetering	te	realiseren.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Omdat	het	project	zich	richt	op	de	preventiekant	is	het	moeilijk	om	

indicatoren	te	benoemen.	Er	zijn	geen	overzichten	van	personen	die	dankzij	
interventie	geen	depressieve	klachten	hebben	ontwikkeld.	Wel	meetbaar		
is	het	aantal	verbeteringen	dat	de	verschillende	werkgroepen	weten	te	
realiseren	voor	de	doelgroepen.	

Activiteit 3  Happy in Oost, gebiedsgerichte preventie van angst en depressie

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	informele	en	formele	zorg	en	zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	

groepen	op	een	prettig	manier	langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 In	dienstencentrum	Flevopoort	wordt	een	sociaal	wijkrestaurant	gerealiseerd,	

dat	betaalbare,	gezonde	warme	maaltijden	aanbiedt	aan	o.a.	ouderen,		
waar	buurtbewoners	actief	zijn	als	vrijwilliger,	waar	bewoners	met	een	afstand	
tot	de	arbeidsmarkt	werkervaring	kunnen	opdoen,	en	dat	geen	verstoring	
van	de	markt	oplevert.

3 Naam van de activiteit
	 Ontwikkeling	wijkrestaurant	Flevopoort.

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

	 In	het	dienstencentrum	Flevopoort	(Kramatplantsoen	101)	dat	eind	2013	is	
geopend,	is	ruimte	voor	een	wijkrestaurant.	Daar	is	behoefte	aan	bij	de	ca.	
350	zelfstandig	wonende	ouderen	op	die	locatie	en	bij	personeel,	cliënten	
en	bezoekers	van	het	Flevohuis.	Het	is	een	essentieel	onderdeel	van	het	
concept	woonservicewijk.	Tegelijk	is	het	moeilijk	op	deze	locatie,	waar	
relatief	weinig	aanloop	is,	een	rendabel	restaurant	uit	te	baten.	De	doel-
groep	kan	bovendien	weinig	betalen.	Er	is	een	ondernemer	die	betaalbare	
maaltijden	wil	aanbieden.	Door	dit	idee	te	combineren	met	werkervarings-
plekken	en	de	buurt	te	betrekken	kan	een	concept	worden	gerealiseerd	dat	
op	meerdere	vlakken	(ontmoeting,	tegengaan	eenzaamheid,	economie/
werkgelegenheid)	winst	oplevert	voor	de	buurt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ondernemer,	Civic	(werkervaringsplaatsen,	link	met	buurtorganisaties/	

vrijwilligers),	buurtorganisaties,	ZGAO	(belanghebbend	m.b.t.	horecafunctie	
voor	personeel	en	cliënten),	Ymere	(verhuurder).

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

middelen	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Exploitatie	die	niet	rendabel	te	krijgen	is	en	samenwerking	tussen		

ondernemers	en	welzijn	die	niet	of	onvoldoende	van	de	grond	komt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	bezoekers	uit	doelgroep	ouderen	en	overige	bezoekers.
■	 Aantal	collectieve	bijeenkomsten.
■	 Aantal	gerealiseerde	werkervaringsplaatsen	en	doorstroming.
■	 Aantal	vrijwilligers.
■	 Samenwerking	met	partners	(kwalitatief).

Activiteit 4  Ontwikkeling wijkrestaurant Flevopoort

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 	Versterken	informele	en	formele	zorg	en	zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	

groepen	op	een	prettig	manier	langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Door	middel	van	een	aanpak	die	gericht	is	op	de	eigen	kracht	van	het	

huishouden	en	ruimte	biedt	aan	de	professional,	op	een	kostenefficiënte	
en	effectieve	wijze,	meer	te	betekenen	voor	de	groepen	die	ondersteuning	
nodig	hebben.	Het	gaat	hierbij	om	huishoudens	met	meervoudige		
problematiek,	die	niet	of	nauwelijks	zelfredzaam	zijn.

3 Naam van de activiteit
	 Samen	Doen	in	de	buurt.

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

■	 OKC	Flevopoort,	Kramatplantsoen	101-D.
■	 Meevaart,	Balistraat	48A	(loopt	af).

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel,	Centrale	stad,	Altra,	Civic,	HVO	Querido,	MEE,	DWI,	BJAA,		

Punt	P,	Streetcornerwork,	Spirit,	lokale	partners	en	bewoners.

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

stedelijke	budgetten	en	middelen	partners.	

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Begonnen01-01-12,	gaat	minimaal	door	tot	01-01-16.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Financieel:	wij	betalen	nu	de	huur	van	de	locaties	en	de	werkplekken.		

Het	gaat	om	een	stedelijk	programma	waarvoor	na	dit	jaar	geen	middelen	
meer	beschikbaar	zullen	zijn	in	het	stadsdeel.	De	vraag	is	wie	die	kosten	op	
zich	zal	nemen.

■	 Inhoudelijk:	overlap	of	buiten	de	boot	vallen	van	doelgroepen	waar	het	
gaat	om	de	keten:	reguliere	inzet,	OK-team,	wijkzorgteam	&	Samen		
Doen-team.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Effectevaluatie	loopt	nu,	via	Zelfredzaamheidsmatrix	(ZRM),	RIS-informatie	

&	interviews.	Indicatoren	zijn	bijvoorbeeld	aantal	huishoudens,	regiechecks,	
ZRMs	&	PvA’s,	%	huishoudens	met	verbetering	zelfredzaamheid,	kwaliteit	
v.d.	registratie	&	PvA’s,	voldoen	doelgroep	aan	instroomcriteria,	doorloop-
tijd.

Activiteit 5  Samen Doen in de buurt

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	informele	en	formele	zorg	en	zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	

groepen	op	een	prettige	manier	langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	groepen	op	een	prettige	manier	langer	

zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

3 Naam van de activiteit
	 Woningen	labelen	rondom	voorzieningen	en	doorvoeren	kleine	en	grote	

woningaanpassingen	waar	mogelijk.

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

■	 Het	is	belangrijk	dat	binnen	de	bestaande	voorraad	geschikte	woningen	die	
bij	mutatie	vrijkomen	rondom	voorzieningen	(Flevopoort)	worden	gelabeld	
voor	ouderen.	De	activiteit	houdt	in	dat	gesprekken	worden	gevoerd	met	
corporaties	om	overeen	te	komen	wat	‘geschikte	woningen’	zijn.	Ook	vra-
gen	we	corporaties	kritisch	naar	hun	eigen	voorraad	te	kijken,	of	gelabelde	
woningen	wel	echt	geschikt	zijn,	desnoods	ontlabelen.	

■	 Door	het	realiseren	van	kleine	of	grote	woningaanpassingen	in	de	be-
staande	voorraad	kan	bewoners	de	mogelijkheid	worden	geboden	langer	
zelfstandig	te	blijven	wonen.	Aandachtspunt	hierbij	is	dat	senioren	niet	
altijd	goed	op	de	hoogte	blijken	van	de	mogelijkheden	van	kleine	en	grote	
woningaanpassingen	en	zij	ook	niet	pro-actief	worden	geïnformeerd	hier-
over.	Deze	activiteit	sluit	aan	op	prioriteit	1	van	Watergraafsmeer,	Activiteit	
5	“Voorlichting	&	bewustwording	langer	zelfstandig	wonen”.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Corporaties:	actief	eigen	bezit	onder	de	loep	nemen	en	labelen	waar	

mogelijk	en	nodig,	dan	wel	ontlabelen.	En	gezamenlijk	de	definitie	van	een	
‘geschikte	woning’	voor	ouderen	en	kwetsbare	groepen	benoemen.	

■	 (RVE)	wonen:	verkennende	gesprekken	voeren	over	mogelijkheden,	op	de	
agenda	plaatsen.

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

budgetten	en	middelen	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Labellen	in	de	bestaande	voorraad	is	afhankelijk	van	het	aantal	
	 verhuizingen/mutaties.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	gelabelde	woningen.

Activiteit 6  Woningen labelen rondom voorzieningen en doorvoeren kleine en grote woningaanpassingen waar mogelijk

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	informele	en	formele	zorg	en	zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	

groepen	op	een	prettige	manier	langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	groepen	op	een	prettige	manier	langer	

zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.	

3 Naam van de activiteit
	 Vraag	en	aanbod	doelgroepwoningen	in	beeld.

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

■	 In	2012	heeft	Stadsdeel	Oost	het	aanbod	zorgwoningen	in	beeld	gebracht	
met	hulp	van	de	corporaties.	Dit	overzicht	actualiseren	en	monitoren	en	
de	vraag	in	beeld	brengen:	welke	behoefte	signaleren	we	per	doelgroep.	
Daartoe	maken	we	gebruik	van	recente	onderzoeken.	

■	 Deze	activiteit	is	voor	alle	buurten	in	Oost	relevant,	maar	komt	expliciet	
terug	in	prioriteit	A	in	de	Watergraafsmeer	en	prioriteit	C	in	de	Indische	
Buurt.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Gezamenlijk	met	de	corporaties	in	de	Indische	buurt	het	aanbod	van		

zorgwoningen	in	beeld	brengen	en	het	huidige	overzicht	actualiseren.	

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

stedelijke	budgetten	en	middelen	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Informatie	over	aanbod	is	niet	duidelijk	of	wordt	niet	geleverd.	Er	is	nog	

verborgen	vraag	in	de	buurt	aanwezig.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 In	2015	is	het	aanbod	zorgwoningen	in	de	Indische	buurt	geactualiseerd	en	

is	een	start	gemaakt	met	het	in	beeld	te	krijgen	van	de	behoefte	van	oude-
ren	en	kwetsbare	groepen.	

Activiteit 7  Vraag en aanbod doelgroepwoningen in beeld

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Versterken	informele	en	formele	zorg	en	zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	

groepen	op	een	prettige	manier	langer	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Zorgen	dat	ouderen	en	kwetsbare	groepen	op	een	prettige	manier	langer	

zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.

3 Naam van de activiteit
	 Realisatie	van	grote	rolstoelwoningen.

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

	 De	behoefte	aan	rolstoelgeschikte	woningen	stijgt	tussen	2015	en	2030	
van	1.400	naar	1.600	woningen.	Het	huidige	aanbod	bedraagt	ruim	1.000.	
Bekend	is	dat	er	vooral	grote	rolstoelgeschikte	woningen	binnen	de	Ring	
nodig	zijn.	De	wachtlijst	in	Stadsdeel	Oost	is	binnen	de	stad	van	de	stads-
delen	binnen	de	ring	het	hoogst.	Momenteel	woont	het	merendeel	van	de	
wachtenden	in	de	Indische	buurt.	Aanname	van	de	DWZS	is	dat	de	gezin-
nen	die	een	rolstoel	geschikte	woning	zoeken	vaak	willen	blijven	wonen	
in	de	huidige	buurt	in	verband	met	schoolgaande	kinderen.	Er	is	ook	vaak	
sprake	van	mantelzorg	(familie	en	vrienden	in	de	buurt).	Het	is	aannemelijk	
dat	deze	groep	om	die	reden	uitkijkt	naar	een	grote	rolstoelwoning	in	de	
huidige	buurt.	De	corporaties	zullen	zich	de	komende	bestuursperiode	
gezamenlijk	sterk	maken	om	tijdens	de	opstartfase	van	projecten	te	bezien	
wat	er	mogelijk	is	per	project	in	de	Indische	Buurt	t.a.v.	realisatie	van	grote	
rolstoelwoningen.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 De	RVE	Wonen	en	coalitiepartners	binnen	het	Convenant	Indische	Buurt	

(corporaties	de	Alliantie,	Eigen	Haard,	Ymere	en	bestuurscommissie	Oost)	
leven	gezamenlijk	de	gemaakte	afspraken	in	de	doelgroepennotitie	na.

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

budgetten	en	middelen	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Terughoudendheid	bij	corporaties	vanwege	de	financiële	drempel	om	een	

grote	rolstoelwoning	te	realiseren.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 In	2015	zijn	enkele	grote	rolstoelwoningen	opgenomen	in	de	planvorming	

in	de	Indische	Buurt,	danwel	aanpalende	buurten.	
■		 Meting	in	relatie	tot	monitoring	doelgroepennotitie:	zie	prioriteit	7	Indische	

Buurt	‘stedelijke	vernieuwing’.

Activiteit 8  Realisatie van grote rolstoelwoningen begane grond

Prioriteit C  Versterken formele en informele zorg C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	van	objectieve	en	subjectieve	veiligheid	en	terugdringen		

overlast	door	jeugdgroepen,	mede	door	het	continueren	van	JPT.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Afname	woninginbraak	met	10%	per	jaar.

3 Naam van de activiteit
	 Pandenoffensief	(inbraakpreventie).

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

	 Daar	waar	de	aantallen	woninginbraken	relatief	hoog	zijn	of	toenemen		
worden	acties	ingezet,	een	zogenaamde	hotspot-gerichte	benadering.		
De	politie	wijst	samen	met	het	stadsdeel	op	basis	van	aantallen		
woninginbraken	en	informatie	uit	eerdere	jaren	de	hotspots	aan.		
Acties	die	hier	plaatsvinden	zijn:

■	 Preventieadvies	aan	de	deur	t.b.v.	woninginbraak;
■	 Vergroten	bewonersbetrokkenheid	bij	hun	directe	woonomgeving;
■	 Nazorgactie	bij	slachtoffers	woningoverval,	babbeltruc,	insluiping	of		

woninginbraak	ter	verbetering	van	het	veiligheidsgevoel.
	 Acties	uitgevoerd:
■	 Preventieadvies	aan	de	deur	t.b.v.	woninginbraak
	 Op	de	hotspot	locatie	wordt	deur	aan	deur	buurtvoorlichting	gegeven	over	

preventie	woninginbraak.	Daarbij	wordt	preventiemateriaal	uitgereikt	‘maak	
het	de	inbreker	niet	gemakkelijk’,	informatie	over	Burgernet	en	ontvangt	de	
bewoner	een	tijdschakelaar.	Daarnaast	is	er	extra	surveillance	door	politie,	
handhaving	en	straatcoaches.

■	 Participatie:	vergroten	bewonersbetrokkenheid	bij	hun	directe	woon-	
omgeving;

	 Afgelopen	jaren	zijn	er	diverse	wooncomplexen	fysiek	aangepakt	met		
preventiemaatregelen	om	woning-	en	kelderboxinbraken	terug	te	
dringen.	Het	aantal	inbraken	is	ook	verminderd,	maar	diverse	wooncom-
plexen	(trappenhuizen),	binnentuinen	en	directe	woonomgeving,	worden	
door	(een	aantal)	bewoners	nog	steeds	vervuild,	waardoor	verloedering		
op	de	loer	ligt.	Een	groot	deel	van	de	bewoners	voelt	zich	niet	betrokken	
en	verantwoordelijk	voor	de	directe	woonomgeving.	Diverse	bewoners	
klagen	daarover	en	geven	aan	elkaar	niet	aan	te	willen	of	durven	spreken.

■	 Nazorg:	nazorgactie	bij	slachtoffers	woningoverval,	babbeltruc,	insluiping		
of	woninginbraak.

	 Vanuit	de	stedelijke	dienst	Wonen,	Zorg	en	Samenleven	(DWZS)	krijgt	het	
stadsdeel	jaarlijks,	onder	voorwaarden,	een	aantal	digitale	deurspionnen	
om	de	kwetsbare	doelgroep	van	65-plussers	die	(al	dan	niet)	slachtoffer	is	
geworden	van	een	woningoverval,	babbeltruc,	insluiping	of	woninginbraak	
te	voorzien	van	een	digitale	deurspion.

■	 Algemeen:	actieve	communicatie	over	acties,	eventueel	met	bondige		
preventieadviezen,	ter	beïnvloeding	van	het	gedrag	van	bewoners.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Politie,	woningbouwcorporaties	en	stadsdeel	(veiligheidscoördinator,		

projectleider	Pandenoffensief).	Deze	partijen	bepalen	in	onderlinge		
afstemming	de	hotspots	en	participeren	actief	in	uitvoering	van	de		
activiteit.

■	 DWZS:	voorziet	het	stadsdeel	van	een	gelimiteerd	aantal	digitale		
deurspionnen.

Activiteit 1  Pandenoffensief (inbraakpreventie)

Prioriteit D  Verbeteren veiligheid en het terugdringen van jeugdoverlastD
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6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	aanvraag	uit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	5.000

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Preventieadvies	aan	de	deur	t.b.v.	woninginbraak:
	 Geen	risico’s.	Vergelijkbare	acties	werden	eerder	door	bewoners	erg		

gewaardeerd.
■	 Vergroten	bewonersbetrokkenheid	bij	hun	directe	woonomgeving:
	 Geen	of	tegenvallende	participatie	door	bewoners.
■	 Nazorgactie	bij	slachtoffers	woningoverval,	babbeltruc,	insluiping	of		

woninginbraak:
	 Tekort	aantal	digitale	deurspionnen	waardoor	kosten	toenemen.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Als	indicator	voor	de	afname	van	de	woninginbraak	wordt	de	inbraakindex	

gebruikt	uit	de	veiligheidsindex.	Daarnaast	worden	ook	de	aangiftecijfers	
bekeken	voor	de	hotspots.

■	 Preventieadvies	aan	de	deur	t.b.v.	woninginbraak:
	 De	buurtvoorlichters	rapporteren	over	de	actie,	hun	bevindingen	en	reactie	

van	bewoners.
■	 Vergroten	bewonersbetrokkenheid	bij	hun	directe	woonomgeving:
	 Toename	melding/inzicht	in	de	(veiligheids)situatie	in	en	rondom	het		

wooncomplex.	En,	bewoners	nemen	zelf	initiatief.
■	 Nazorgactie	bij	slachtoffers	woningoverval,	babbeltruc,	insluiping	of		

woninginbraak:	
	 Aantal	geplaatste	digitale	deurspionnen	en	check	veiligheidsgevoel	van	het	

slachtoffer	door	de	wijkagent	na	plaatsing	digitale	deurspion		
(nazorggesprek).

Activiteit 1  Pandenoffensief (inbraakpreventie)

Prioriteit D  Verbeteren veiligheid en het terugdringen van jeugdoverlastD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	van	objectieve	en	subjectieve	veiligheid	en	terugdringen	

overlast	door	jeugdgroepen,	mede	door	het	continueren	van	JPT.

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

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

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

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

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

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

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

streetcornerwork,	politie	en	woningbouwcorporaties.

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

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

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

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

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

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

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

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

Activiteit 2  Jeugd Preventie Team (JPT)

Prioriteit D  Verbeteren veiligheid en het terugdringen van jeugdoverlastD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	van	objectieve	en	subjectieve	veiligheid	en	terugdringen		

overlast	door	jeugdgroepen,	mede	door	het	continueren	van	JPT.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Vermindering	aantal	woninginbraken	(daarbij	aandacht	voor	veiligheid	en	

leefbaarheid	rondom	wooncomplexen).
■	 Vermindering	Jeugdoverlas.
■	 Vermindering	fietsendiefstal	en	diefstal	uit	auto’s	(acties	fietsenwrakken,	

fiets	graveren,	‘niets	er	in	niets	eruit’).
■	 Vermindering	verloedering	(aandachtspunt	afval	en	fysieke	veiligheid).

3 Naam van de activiteit
	 Gebiedsgericht	veiligheidsteam	(GVT).

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

	 Het	GVT	is	een	samenwerkingsverband	tussen	politie	en	handhaving		
openbare	ruimte	van	het	stadsdeel.	Op	dagelijkse	basis	gaan	zij	gezamen-
lijk	(al	dan	niet)	in	gemengde	koppels	de	straat	op	om	aan	verbetering		
van	de	subjectieve	en	objectieve	veiligheid	te	werken.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel	en	politie.	Inzet	wordt	afgestemd	met	partners	betrokken	

bij	jeugd	en	woningbouwcorporaties.

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

van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Start	eind	2014,	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	extra	inzet	in	de	vorm	van	deze	samenwerking	betaalt	zich	niet	direct	uit	

in	meer	resultaat	op	de	genoemde	onderwerpen.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Op	basis	van	aantal	meldingen,	aantal	aangiftes,	waardering	van	bewoners.

Activiteit 3  Gebieds Veiligheidsteam (GVT)

Prioriteit D  Verbeteren veiligheid en het terugdringen van jeugdoverlastD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	buurtbrede	gecoördineerde	programmering	van	de	accommodaties.

3 Naam van de activiteit
	 Programma-coördinatie	maatschappelijk	vastgoed.

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

	 Vertegenwoordigers	van	alle	accommodaties	in	de	IB	hebben	geregeld	
overleg	over	optimale	verdeling	van	activiteiten	over	de	buurt.

	 Adres:	alle	maatschappelijke	accommodaties.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
 Meevaart,	Rumah	Kami,	Flevopoort,	Kindervreugd,	Jav’Art,	Kids	van	Oost,	

speeltuingebouwen	Gerardus	Majella	en	Batavia,	toekomstige	locatie		
Ambonpleinbuurt,	stadsdeel	afd.	maatschappelijke	ontwikkeling,	maat-
schappelijke	accommodaties	en	buurtregie,	Civic,	Dynamo,	MOG/CvSK

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 
	 Reeds	bestaand,	structureel,	doorlopend.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Evt.	belangentegenstellingen,	als	het	gaat	om	binnenhalen	betalende		

activiteiten,	of	juist	‘verplichte’	plaatsing	van	activiteiten		
(bv.	dagbesteding?).

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■ Indicator:	een	goed	werkend	programma-overleg,	waaraan	alle		

accommodaties	en	relevante	partners	deelnemen.
■	 Activiteiten	worden	optimaal	geplaatst	en	gespreid,	zodat	de		

accommodaties	optimaal	gebruikt	worden.

Activiteit 1  Programma-coördinatie maatschappelijk vastgoed

Prioriteit E  Faciliteren van actief burgerschapE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Buurtbesteden	is	een	structurele	tool	in	de	werkwijze	van	Oost		

(Budgetten	worden	verschoven	van	structurele	relaties	met	professionele	
partijen	naar	(flexibele)	relaties	met	buurtpartijen),	zodat	budget		
maatschappelijke	energie	kan	volgen.

3 Naam van de activiteit
	 Buurtbesteden	bevorderen.

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

	 Buurtgroepen	en	-ondernemers	worden	gefaciliteerd	om	zich	voor	te		
bereiden	op	het	uitvoeren	van	publieke	taken	en	nemen	die	daadwerkelijk	
over.	Coördinatie	van	het	proces	van	buurtbesteden.	Faciliteren		
bewonersorganisaties.	Werken	aan	uitbreiding	aandeel	buurtbesteden		
in	bevoegdheden	BCO	én	College,	inclusief	verschuiving	budgetten

	 Adres:	gehele	IB.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
 Werkgroep	Maatschappelijk	Aanbesteden:	afd.	MO,	buurtregie	

(gebiedsmanager),	projectleider,	vertegenwoordigers	buurtpartijen.

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 
	 Reeds	aangevangen	tot	01-01-19

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Verschuiving	van	budget	zet	niet	door;	te	weinig	capaciteit	om	dit	
	 transitieproces	te	faciliteren	en	te	trekken.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd	
■	 Aantal/budget	overgedragen	taken.
■	 Zichtbaar	in	meerjarenplanning	sociaal	domein.
■	 Onderdeel	van	gebiedsagenda’s	en	–plannen.
■	 Onderdeel	basisafspraken	WMO.

Activiteit 2  Buurtbesteden bevorderen  

Prioriteit E  Faciliteren van actief burgerschapE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	Ambonpleinbuurt	heeft	een	functionerende	buurtaccommodatie	voor	

ontmoeting	en	activiteiten.

3 Naam van de activiteit
	 Buurtruimte	Ambonpleinbuurt	realiseren.

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

	 Onderzoek,	uitmondend	in	keuze	en	ingebruikneming,	van	een	geschikte	
locatie	in	de	Ambonpleinbuurt.

	 Opties:	Batjanstraat	1,	zaal	Batjanstraat	82-84,	Vonk	(Ambonplein	63)

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Afd.	Maatschappelijke	Accommodaties,	Afd.	M.O.,	
	 MOG	/	IBC,	Eigen	Haard,	Civic.

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

van	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Er	wordt	geen	dragende	partij	gevonden.
■	 Er	komt	geen	ruimte	beschikbaar.
■	 Er	is	geen	dekking	voor	de	aanloopkosten,	of	de	exploitatie	is	niet	mogelijk	

zonder	aanvullend	budget.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■ Is	er	een	ruimte	operationeel?
■ In	gebruik.
■ Openingstijden.
■ Aantal	en	typen	activiteiten.
■ Aantallen	en	diversiteit	bezoekers.

Activiteit 3  Buurtruimte Ambonpleinbuurt realiseren 

Prioriteit E  Faciliteren van actief burgerschapE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Buurthuis	Makassarplein	heeft	een	goed	werkend	‘bewonerszelfbeheer’	

(programmering,	exploitatie	en	beheer).

3 Naam van de activiteit
	 Buurthuis	Makassarplein	wordt	heropend	in	zelfbeheer	door	de	buurt.

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

	 Een	coalitie	van	bewoners	en	buurtorganisaties	‘runt’	het	buurthuis		
Makassarplein.

	 Adres:	Makassarplein	1

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
 MOI,	StreetsmArt,	Oostindisch	Groen,	en	andere	partners	vanuit	de	buurt.	

De	Alliantie.	Extern	adviseur.	Werkgroep	Maatschappelijk	Aanbesteden	
(MO,	Buurtregie,	RVE	Wonen,	BZK,	IBC).

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

van	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Buurtcoalitie	wordt	geen	goed	functionerend	collectief	voor	exploitatie,	

beheer	en/of	programmering.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
 Openingstijden,	activiteiten,	deelname	(diversiteit),	sociale	cohesie	en	

beleving	Makassarplein.

Activiteit 4  Buurthuis Makassarplein wordt heropend in zelfbeheer door de buurt
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Bewoners	zetten	stappen	op	de	participatieladder	en	in	doorgaande		

leerlijnen	d.m.v.	leerwerkbedrijven,	vrijwilligerswerk,	stageplaatsen	en		
opzetten	van/deelnemen	in	buurtbedrijven.

■	 Burgerinitiatieven	zijn	uitgegroeid	tot	buurtondernemingen	met	andere	
financieringsbronnen	dan	alleen	overheidssubsidie.

3 Naam van de activiteit
	 Participatie	bevorderen	(leerwerkbedrijven,	buurtbedrijven).

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

	 Leerwerkbedrijven,	erkende	vrijwilligersplekken,	buurtbedrijven,		
Doorstroomhome.

	 Adres:	alle	buurtaccommodaties	en	adressen	van	buurtorganisaties.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Intern:	relatiebeheerders,	buurtregie.
■	 (Semi-)	professionele	organisaties:	MOG,	DWI	(Oost	werkt),	Post	Oost,	

Dynamo,	Civic,	SamenDoen	,	wijkzorgteams,	corporaties.
■	 Vrijwilligersorganisaties	op	weg	naar	ondernemend	werken:	o.a.	Assadaaka,	

MRO.
■	 Buurtorganisaties:	o.a.	MOI	,	Info&Zo,	Haak-In,	Tante	Gerritje.	Zorgalliantie.
■	 Bewoners	op	weg	naar	ondernemerschap	(o.a.	zzp,	coöperaties,		

mensen	als	Kibret).

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

budgetten	en	middelen	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 reeds	begonnen	tot	01-01-19

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
 Ontbreken	flexibel/vrijgemaakt	budget.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
 Per	jaar	geslaagde	transitie	van	ten	minste	6	vrijwilligersorganisaties,		

4	buurtorganisaties	en	20	individuele	bewoners.

Activiteit 5  Participatie bevorderen (leerwerkbedrijven, buurtbedrijven)
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Vrijwilligersorganisaties	werken	samen	voor	een	activiteitenaanbod	op	

basis	voor	de	opgave	in	de	buurt.	Er	zijn	voor	verschillende	thema’s	(koken,	
sport,	buurtmedia,	informele	zorg,	naaiclubs,	spreekuren,	voorlichting,		
taalles,	etc.)	netwerken	gevormd.	Er	worden	waar	mogelijk	per	thema		
gezamenlijke	subsidieaanvragen	ingediend.	De	middelen	volgen	de	opgave.

3 Naam van de activiteit
	 Stimuleren	buurtnetwerken	en	toewerken	naar	integraal	activiteitenaanbod.

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

	 Veel	vrijwilligers-	en	buurtorganisaties	organiseren	vergelijkbare	activiteiten.	
Zij	vormen	netwerken	waarbinnen	zij	van	elkaar	leren	en	hun	aanbod	op	
elkaar	afstemmen.	Zij	werken	toe	naar	een	zodanige	samenwerking	dat	een	
buurtgericht	integraal	aanbod	ontwikkeld	wordt,	waarvoor	ook	waar		
mogelijk	een	gezamenlijke	subsidieaanvraag	wordt	ingediend.

	 De	activiteit	vindt	plaats	op	alle	adressen	waar	vrijwilligersorganisaties		
actief	zijn.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Alle	vrijwilligers-	en	buurtorganisaties,	relatiebeheerders	M.O.,	buurtregie/

participatiemakelaar,	CvSK	(participatieteam),	Civic	
	 De	vrijwilligersorganisatie	bouwen	aan	samenwerking	en	afstemming,		

de	professionals	faciliteren	dit	proces.

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 
	 Loopt,	tot	einde	bestuursperiode.	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Organisaties	die	samenwerking	afhouden,	meer	gericht	willen	zijn	op		

eigen	achterban	dan	op	algemeen	buurtbelang.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Gezamenlijk	aanbod	en	waar	van	toepassing	afstemming	met		

regulier	aanbod.
■	 Structurele	netwerkbijeenkomsten	per	activiteit.
■	 Gecoördineerde	activiteiten	die	leiden	tot	dekkend	programma		

voor	de	hele	IB.
■	 Gezamenlijke	subsidieaanvragen.

Activiteit 6  Stimuleren buurtnetwerken en toewerken naar integraal activiteitenaanbod
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	buurt	heeft	een	structurele	plek	in	de	gebieds-	en	begrotingscyclus	

(analyse,	agendastellingen,	plan,	uitvoering,	monitoring),	met	als	effect		
dat	geldstromen	de	maatschappelijke	energie	zo	goed	mogelijk	volgen.

3 Naam van de activiteit
	 Co-creatie	voortzetten.

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

	 Het	is	een	‘organisch	gebiedsplatform’,	buurtbegroting	en	budget-	
monitoring	op	meerdere	adressen,	maar	brandpunt	is	de	Meevaart,		
Balistraat	48-A.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Intern	Oost:	alle	leden	van	de	gebiedspool	(participatiegericht	werken	

inbouwen	in	de	standaard	werkwijze).
■	 Stad:	adviseurs	in	RVE’s	die	betrokken	zijn	bij	gebiedsgerichte	activiteiten.
■	 Extern:	IBC,	CvSK,	bewoners,	ondernemers,	corporaties.

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 
	 Doorlopend.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Werkwijze	intern	te	taai,	zodat	‘kanteling’	niet	plaatsvindt.
■	 ‘Organisch	buurtplatform’	gaat	onvoldoende	functioneren.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Zijn	gebiedsplannen	en	begroting	een	gezamenlijk	product	van		

gebiedspool,	RVE’s	en	civil	society?
■	 Betrokkenheid	van	de	buurt	en	ervaren	partnerschap.
■	 Begroting	is	meer	afgestemd,	budgetten	volgen	beter	de		

maatschappelijke	energie.

Activiteit 7  Co-creatie voortzetten 
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Speeltuingebouwen	Batavia	en	Majella	fungeren	als	motor	van	een	actief	

buurtleven	in	het	zuidelijk	deel	van	de	IB.	De	openingstijden	zijn	ruimer.		
Er	komen	meer	bezoekers.	Het	bezoekersbestand	is	meer	divers/een		
betere	afspiegeling	van	de	buurt.

3 Naam van de activiteit
	 Batavia/Majella	zijn	motor	voor	actief	buurtleven	in	Sumatraplantsoenbuurt.	

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

	 Programmering	en	beheer	van	twee	speeltuingebouwen	inclusief	de		
buitenruimtes	(binnentuin	Majella	en	speeltuin	Batavia)	en	met	inbegrip		
van	activiteiten	op	het	Sumatraplantsoen.

	 Tidorestraat	107	en	172.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 MOG,	speeltuinvereniging	Batavia,	speeltuinvereniging	Gerardus	Majella,	

Stichting	020,	Oostindisch	Groen,	pleinenaanpak	IB,	Eigen	Haard,		
organisaties	met	activiteiten	in	de	gebouwtjes.

	 Intern:	relatiebeheerders	MOG	en	buurtpartijen,	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 
	 Reeds	aangevangen,	01-01-19

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Ontbreken	van	voldoende	sterke/toegeruste	dragende	groep	vanuit	Civil	

Society.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Evaluatie	functioneren	Batavia	en	Majella	(subsidieverantwoording)
	 aantallen	en	diversiteit	activiteiten,	deelnemers,	geactiveerde	buurt-	

bewoners.

Activiteit 8  Batavia/Majella zijn motor voor actief buurtleven in Sumatraplantsoenbuurt
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Flexibel	budget	Civil	Society	is	geborgd.

3 Naam van de activiteit
	 Flexibel	budget	behouden	en	eventueel	uitbreiden.

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

 Door	middel	van	het	flexibel	budget	Civil	Society	kunnen	burgerinitiatieven	
die	ten	goede	komen	aan	de	opgave	van	de	buurt	het	hele	jaar	door	een	
beroep	doen	op	middelen	om	hen	te	faciliteren.

	 Adres:	gehele	IB.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)	
■	 Gebiedsteam	IB	met	vertegenwoordigers	MO	en	buurtregie	(stimulering,	

beoordeling	en	toekenning).
■	 Partners	in	de	buurten	(initiatieven,	uitvoering).

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 
	 1-1-2014	tot	31-12-2018

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Budget	blijft	niet	beschikbaar	speelruimte	om	initiatieven	te	honoreren	

verdwijnt.
■	 Er	komen	onvoldoende	initiatieven	vanuit	de	buurten,	of	het	aanbod	is	

onvoldoende	een	antwoord	op	de	opgave

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
 Aantallen	geslaagde	initiatieven	+	maatschappelijk	effect.

Activiteit 9  Flexibel budget behouden en eventueel uitbreiden
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
 Optimaal	gebruik	van	maatschappelijke	accommodaties.

3 Naam van de activiteit
 Verbetering	en	aanpassing	maatschappelijke	accommodaties.

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

	 Het	maken	van	een	inventarisatie	van	fysieke	gebreken	in	maatschappelijke	
accommodaties	(ook	vanuit	het	oogpunt	van	Agenda22)	die	verhinderen	
dat	de	accommodaties	optimaal	gebruikt	kunnen	worden.	Aan	de	hand	van	
deze	inventarisatie	wordt	een	projectenlijst	opgesteld	en	worden	de		
verbeteringen	aangebracht.

	 Adres:	alle	maatschappelijke	accommodaties	in	de	Indische	Buurt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
 Stadsdeel:	afdeling	Accommodaties,	afdeling	MO	en	afdeling	Buurtregie,	

Beheerders	accommodaties	(o.a.	MOG,	Civic	en	Dynamo),	Corporaties,	de	
Alliantie,	Eigen	Haard	en	Ymere.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	50.000.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Er	komen	niet	voldoende	middelen	beschikbaar	zodat	accommodaties	niet	

optimaal	gebruikt	kunnen	worden.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
 Verbetering	van	het	gebruik	van	de	desbetreffende	accommodaties.

Activiteit 10  Verbetering en aanpassing maatschappelijke accommodaties

Prioriteit E  Faciliteren van actief burgerschapE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Voldoende	en	laagdrempelig	sport-	en	beweegaanbod	voor	volwassenen	

en	jongeren.	

3 Naam van de activiteit
	 Versterking	van	het	zelf	organiserend	vermogen	in	de	wijk	op	het	gebied	

van	sport	en	bewegen.

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

	 Adres:	Diverse	locaties
■	 Uitgangspunt	is,	dat	bewoners	zelf	verantwoordelijk	zijn	voor	een	gezonde	

leefstijl.	Voor	wie	dat	niet	vanzelfsprekend	is,	bieden	we	een	vangnet.	
Sportstimulering	is	bedoeld	als	brug	naar	zelfstandige	sportbeoefening	en	
is	gericht	op	vergroten	van	zelfredzaamheid	van	bewoners	rond	bewegen.	

■	 Om	het	zelf	organiserend	vermogen	in	wijken	te	vergroten,	bieden	we	
jeugd	en	volwassenen	opleidingen	in	sport.	We	adviseren	over	goed	
gebruik	van	de	sportieve	openbare	ruimte,	kansrijke	sportinitiatieven	en	
faciliteren	deze	tijdelijk.	Gezien	de	vele	actieve	buurtorganisaties	en	initia-
tieven	in	de	Indische	Buurt	is	dit	een	kans	om	meer	bewoners	in	beweging	
te	krijgen.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Diverse	buurtorganisaties,	sportaanbieders	en	actieve	bewoners	

(jeugd	en	volwassen).	

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
■	 Onvoldoende	budget	(civil	society)	voor	structureel	aanbod	of	voor	

tijdelijke	ondersteuning	(sportstimulering)	van	ontwikkeling	sportaanbod.	
■	 Onvoldoende	capaciteit	team	sportstimulering	voor	advies	en		

ondersteuning.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Jaarlijks	overzicht	initiatieven	/	ondersteuningsaanvragen.	
■	 Sportmonitor	4	jaarlijks.

Activiteit 11  Versterking van het zelf organiserend vermogen in de wijk op het gebied van sport en bewegen 

Prioriteit E  Faciliteren van actief burgerschapE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Spoor	Jongeren:	
	 De	overlast	door	jongeren	op	de	drie	pleinen	en	het	Javaplantsoen		

vermindert.	Meer	jongeren	gaan	naar	school,	zijn	aan	het	werk	of	doen		
een	andere	vorm	van	maatschappelijke	participatie.

■	 Spoor	Activiteiten	op	de	pleinen:
	 De	pleinen	(Makassarplein,	Sumatraplantsoen	en	Ambonplein	en	omgeving)	

worden	een	prettige	en	veilige	verblijfsruimte	voor	jong	en	oud.
■	 Spoor	Kwetsbare	buurtbewoners:																										
	 Kwetsbare	buurtbewoners	uit	de	Indische	Buurt	wordt	middels	deelname	

aan	activiteiten	en	projecten	de	mogelijkheid	geboden	meer	te	partici-
peren,	hun	maatschappelijke	positie	te	verbeteren	en	hierdoor	duurzaam	te	
stijgen	op	de	participatieladder.	

3 Naam van de activiteit
	 Laatste	fase	Sociale	Plusprogramma	uitvoeren.

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

 Bevorderen	en	faciliteren	van	activiteiten	op	de	sporen	‘jongeren’,	
	 ‘activiteiten	op	de	pleinen’	en	‘kwetsbare	buurtbewoners’
	 Gehele	Indische	Buurt.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Buurtorganisaties,	communities,	buurtbewoners,	professionele	organisaties	

zoals	Civic,	BMO,	SamenDoen.	
■	 Intern:	Maatschappelijke	Ontwikkeling,	Buurtregie.

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	01-08-15	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Er	komen	niet	voldoende	aanvragen	vanuit	de	wijk	en/of	professionele	

organisaties.
■	 Er	is	onvoldoende	financiering	om	succesvolle	projecten	voort	te	zetten	

waardoor	de	duurzaamheid	spaak	loopt.
■	 De	aangevraagde	bedragen	zijn	hoger	dan	het	budget.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
 De	projecten	zijn	een	‘Plus’	op	de	reguliere	activiteiten	voor	jongeren,	

buurtactiviteiten	en	kwetsbare	huishoudens.	De	resultaten	zijn	vermeld		
als	–ER-doelen,	maar	de	meeste	effecten	zijn	niet	afzonderlijk	meetbaar,		
los	van	de	reguliere	aanpak.	Wel	wordt	gewerkt	met	horizontale	verant-
woording,	aan	de	hand	van	ervaringen	van	deelnemers	en	evaluatie	van	
deelprojecten.	In	de	eerste	helft	van	2015	wordt	een	algehele	evaluatie		
van	(de	resultaten	van)	de	Sociale	Plus	uitgevoerd.

Activiteit 12  Laatste fase Sociale Plusprogramma uitvoeren

Prioriteit E  Faciliteren van actief burgerschapE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Blijven	faciliteren	van	actief	burgerschap	zodat	de	actieve	groepen		

actief	blijven.	En	extra	inzet	om	moeilijk	bereikbare	en/of	kwetsbare		
bewoners	ook	bij	dit	proces	te	betrekken.	Waakzaam	zijn	als	overheid		
voor	exclusiviteit.	Dit	alles	om	de	opbouw	van	de	sociale	infrastructuur	
in	de	buurt	te	verbreden	en	zo	te	verbeteren.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	(digitaal)	overzicht	van	vraag	en	aanbod	naar	maatschappelijke-	en	

bedrijfsruimte.

3 Naam van de activiteit
	 Doorontwikkeling	Makelpunt.

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

	 Het	ontwikkelen	van	en	digitaal	en	fysiek	ontmoetingspunt	waar	vraag	
naar	en	aanbod	van	ruimte	samenkomt.	Dit	overzicht	heeft	als	effect	een	
efficiënte	en	snelle	ruimtematching	afgestemd	op	de	behoefte	in	de	buurt.	
Ook	wordt	hiermee	leegstand	sneller	opgelost	en	de	samenwerking	tussen	
verschillende	ruimtebieders	verbetert.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel:	afdeling	Accommodaties,	afdeling	MO	en	afdeling	Buurtregie,	

Beheerders	accommodaties	(o.a.	MOG,	Civic	en	Dynamo),	Corporaties,		
de	Alliantie,	Eigen	Haard	en	Ymere.

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Er	komen	niet	voldoende	middelen	beschikbaar	waardoor	het	makelpunt,	

waarvan	de	eerste	fase	al	is	opgestart,	niet	verder	kan	ontwikkelen.
■	 De	rol	van	het	makelpunt	wordt	niet	duidelijk	onderscheiden	van	de		

gangbare	verhuurtaken	van	vastgoedeigenaren	waardoor	er	een	gevoel		
van	concurrentie	ontstaat.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Toename	in	het	aantal	matches	tussen	vraag	naar	en	aanbod	van	ruimte.
■	 Betere	afstemming	tussen	ruimtegebruik	en	rendement	voor	de	buurt		

(Minder	snelle	doorstroming	van	bedrijven	die	het	niet	redden).
■	 Minder	leegstand.

Activiteit 13  Doorontwikkeling Makelpunt

Prioriteit E  Faciliteren van actief burgerschapE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

	 Draagt	tevens	bij	aan	prioriteit	A:	stimuleren	van	gezondere	leefstijl.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Doelen	pilot
■	 Het	realiseren	van	circa	3	fruitkamers	in	de	Indische	Buurt.	
■	 Het	stimuleren	van	gezond	eten	bij	kinderen.
■	 Het	bevorderen	van	kennis	over	natuur	bij	kinderen	d.m.v.	Natuur-	en	Milieu	

Educatie	(NME).
■	 Het	stimuleren	van	sociale	verbanden	tussen	kinderen,	bewoners	en	buurten.
■	 Het	ontwikkelen	en	‘omvormen’	van	kijkgroen	naar	participatiegroen.
■	 Het	(voor	een	deel)	herplanten	van	bomen	t.b.v.	compensatie	bomenkap	

Oosterpark	(de	pilot	Fruit4School	maakt	in	principe	deel	uit	van	de	com-
pensatie	en	indien	mogelijk	wordt	dit	in	de	toekomst	uitgebreid,	maar	de	
compensatie	mag	niet	afhankelijk	zijn	het	wel	of	niet	slagen	van	de	pilot	
Fruit4School;	het	blijven	2	verschillende	doelen).

■	 De	ontwikkeling	van	het	Fruit4School	concept.
	 Beoogde	impact
■	 Bewustwording	bij	kinderen	aangaande	de	effecten	van	dagelijkse	voeding.
■	 Bijdrage	leveren	aan	een	gezonde	levensstijl.
■	 Consumptie	van	fruit	op	de	participerende	scholen	verhogen.

3 Naam van de activiteit
	 Pilot	Fruit4School.

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

■	 Korte	omschrijving:	zie	doelen.
■	 Locaties	in	Indische	Buurt:	J.P.	Coenschool	Balistraat:	aanleg	november	2014.
■	 Valentijnschool:	voorgenomen	aanleg	op	Javaplantsoen	2015.
■	 Mogelijke	deelnemers:	Flevoparkschool	(bij	fruitkamer	Javaplantsoen)		

en	J.P.	Coenschool	Bankastraat,	aanleg	2015.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stadsdeel	Oost	–	trekker	project.
■	 Basisscholen	–	deelnemer	aan	NME,	adoptant/beheerderfruitbomen.
■	 Wageningen	UR	–	medewerker	is	lid	projectgroep.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-11-14	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Onvoldoende	deelnemende	scholen.
■	 Na	aanleg	wordt	het	beheer	niet	opgepakt	door	scholen	of	buurtbewoners.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	deelnemende	scholen	.
■	 Aantal	deelnemende	groepen	per	school	aan	NME	Activiteiten
	 (NME:	Natuur	Milieu	Educatie).
■	 Aantal	beheergroepen.

Activiteit 1  Pilot Fruit4School

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Onaantrekkelijke,	onveilige	of	verloederde	openbare	ruimte	is	getrans-

formeerd	tot	aantrekkelijke,	groene	ontmoetingsruimte	voor	bewoners.	
Dit	draagt	bij	aan	de	vergroening	van	de	Indische	Buurt,	de	leefbaarheid,	
veiligheid	en	sociale	cohesie.

3 Naam van de activiteit
	 Postzegelparken	Indische	Buurt

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

	 Vanaf	2011	zijn	vijf	postzegelparken	aangelegd	in	samenwerking	met		
corporaties	Eigen	Haard,	Ymere	en	de	Alliantie,	en	de	Stichting	Postzegel-
parken.	De	intentie	voor	2015	is	om	in	een	ander	samenwerkingsverband	
de	inzet	in	de	IB	voort	te	zetten	en	verschillende	stenige	plekken	te		
transformeren	tot	groene	ontmoetingsplekken.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 De	samenstelling	van	het	samenwerkingsverband	is	nog	niet	bekend.		

In	elk	geval	zullen	er	corporaties	als	partner	meedoen.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost	
	 en	middelen	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
	 Indien	er	bij	de	nog	aan	te	leggen	parken	sprake	is	van	medebeheer	door	

bewoners	dan	is	het	belangrijk	dit	goed	in	een	overeenkomst	vast	te		
leggen.	Risico	is	dat	de	parkjes	niet	worden	onderhouden	door	bewoners.	
In	dit	geval	zal	de	afdeling	Beheer	Groen	het	beheer	op	zich	nemen	en		
het	park	eventueel	aanpassen	om	het	beheersbaar	te	maken/houden.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	aangelegde	postzegelparken
■	 Resultaat	m.b.t	.	doel	van	het	postzegelpark	wordt	zichtbaar	wanneer	een	

plek	in	de	openbare	ruimte	vergroend	is,	danwel	opgeknapt.	Indicatoren	
hiervoor	zijn	de	fysieke	aanpak,	tevredenheid	van	bewoners	en	partners	
over	het	resultaat,	betrokkenheid	van	bewoners	bij	beheer	van	het	park		
en	eventuele	verdwenen	overlastsituatie(s)

Activiteit 2  Postzegelparken Indische Buurt

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF



Bijlage Gebiedsplan Indische Buurt 47

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Door	gedragsverandering	bij	bewoners	en	ondernemers	is	de	overlast	van	

ongedierte	en	duiven	afgenomen.

3 Naam van de activiteit
	 Aanpak	dierenoverlastgevend	gedrag	Indische	Buurt.

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

■	 In	samenwerking	met	partners	(corporaties,	GGD)	en	
bewoners(organisaties)	formuleren	en	uitvoeren	van	een	aanpak	gericht	
tegen	ongedierte-	en	duivenoverlast	als	gevolg	van	verkeerd	gedrag	van	
bewoners	in	aanbieden	van	afval	(brood/etensresten	in	de	openbare	ruimte,	
zwerfvuil,	verkeerd	aanbieden	(grof)	vuil).	

■	 Activiteit	zal	plaatsvinden	in	de	Indische	Buurt	met	extra	aandacht	voor	
de	gebieden/complexen	waar	de	meeste	overlast	is	van	ongedierte	en/of	
duiven.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Intern:	afdeling	BOR-Schoon,	expertise	uit	de	RVE’s	GGD,	Handhaven		

en	Toezicht,	afvalcoaches	(zie	format	‘inzet	afvalcoaches’).
■	 Extern:	corporaties,	buurtorganisaties,	Gemeente	Schoon.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Nog	niet	definitief	bepaald.	Streven	is	voorjaar	of	begin	zomer	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 De	aanpak	richt	zich	met	name	op	gedragsverandering	en	dit	is	niet		

eenvoudig.	Het	grootste	risico	is	dan	ook	dat	het	beoogde	effect	niet	
behaald	wordt.	

■	 Door	een	campagne	waarbij	reguliere	activiteiten	worden	gecombineerd	
met	extra	acties	hopen	we	een	groter	effect	te	bereiken.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Metingen	GGD:	afname	ratten-	en	duivenpopulatie,	afname	meldingen	

Indische	Buurt-	Minder	zwerfvuil/bijplaatsing	van	afval	en	etensresten	in		
binnentuinen	en	openbare	ruimte:

■	 0-meting	vervuiling	openbare	ruimte.
■	 Kwaliteitsmeting	openbare	ruimte.
■	 Leefbaarheidsmeting.

Activiteit 3  Aanpak dierenoverlastgevend gedrag Indische Buurt 

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	buurt	oogt	groener	door	de	aanleg	van	meer	geveltuinen	en	adoptie	

van	boomspiegels.	Bewoners	beheren	mede	het	groen	in	de	wijk.

3 Naam van de activiteit
	 Stimuleren	meer	en	beter	gebruikersgroen.

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

■	 Bewoners	worden	gestimuleerd	tot	het	aanvragen	van	geveltuinen,	het	
adopteren	van	boomspiegels	en	het	medebeheren	van	het	groen	in	de	wijk.

■	 Activiteit	zal	plaatsvinden	in	de	hele	Indische	Buurt.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Bewoners	wijzen	op	de	mogelijkheid:	corporaties,	gebiedsteam.
■	 Faciliteren	aanleg/medebeheer:	afd	Groen	en	Grijs	(geveltuinen).
■	 Beheer:	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 
	 01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Afnemend	enthousiasme	voor	(mede)	na	aanleg	van	een	geveltuin,	adoptie	

van	een	boomspiegel	of	in	beheer	nemen	van	groen	in	de	wijk.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Zichtbare	vergroening.	
■	 Aantal	bewoners	dat	een	geveltuincontract	heeft	afgesloten.	
■	 Aantal	bewoners	dat	een	boomspiegel	heeft	geadopteerd.

Activiteit 4  Stimuleren meer en beter gebruikersgroen

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

■	 Draagt	tevens	bij	aan	prioriteit	A:	Stimuleren	van	gezondere	leefstijl.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Door	het	aanbrengen	van	grondspellen	worden	kinderen	uitgedaagd	en	

gestimuleerd	om	te	bewegen.
■	 Er	is	een	veilige	speelplek	gecreëerd	voor	de	kinderen	van	de	twee		

aangrenzende	basisscholen.

3 Naam van de activiteit
	 Buurtfruitkamer	en	beweegvriendelijk	openbaar	(school)plein	Javaplantsoen.

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

■	 Na	ontvangen	meldingen	van	bewoners	ten	aanzien	van	het	Javaplantsoen	
over	het	gebrek	aan	speelmogelijkeden	voor	kinderen,	de	inrichting	van	het	
plantsoen	en	gevoelens	van	onveiligheid	en	ervaren	overlast	van	jongeren	
en	handel	in	gestolen	fietsen	of	drugs	en	verzoeken	tot	meer	gebruikers-
groen,	is	het	Javaplantsoen	opgeknapt.	

■	 Het	asfalt	is	vervangen	en	is	een	nieuwe	(zandgele)	coating	aangebracht.	
De	onderdoorgang	naar	het	Flevopark	is	opgevrolijkt	met	een	kunstwerk	
van	een	lokale	kunstenaar.	In	2015	wordt	gewerkt	aan:	

-		 Aanleg	buurtfruitkamer	in	het	groen	achter	Jav’art	(onderdeel		
Fruit4School	project).

-	 Aanbrengen	van	grondspellen	(initiatief	Stg.	Move/kinderen	groep	7		
Flevoparkschool).	Hierdoor	worden	kinderen	gestimuleerd	te	bewegen.	

De	spellen	worden	zo	gepositioneerd	dat	duidelijk	is	dat	het	plein	als		
speelplek	wordt	gebruikt	door	kinderen.	Hierdoor	wordt	verkeersveilig	
gebruik	van	dit	(verblijfs)plein	door	alle	deelnemers	gestimuleerd.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Buurtfruitkamer:	zie	Fruit4School
■	 Grondspellen:	Stadsdeel	(coördinatie	planvorming	en	uitvoering),		

GGD	(advies,	financiële	bijdrage),	Stg	Move	(studentenorganisatie	die		
projecten	met	kinderen	uitvoert),	Flevoparkschool	(kinderen	hebben		
wijklessen	gehad	van	studenten	van	Stg	Move	en	gaan	zelf	de	plannen	aan	
de	buurt	presenteren).

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

partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 	01-01-15	tot	01-04-15

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Bezwaar	bewoners	tegen	aanleg	grondspellen.
■	 Fietsers	houden	ondanks	nieuwe	inrichting	geen	rekening	met	spelende	

kinderen.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Een	beweegvriendelijk	en	sportief	ingericht	plein.	
■	 Aantal	meldingen	van	onveilige	situaties	voor	spelende	kinderen	neemt	af.	
■	 (Uiteindelijk)	afname	aantal	kinderen	met	overgewicht	in	de	Indische	Buurt.

Activiteit 5  Buurtfruitkamer en beweegvriendelijk openbaar (school)plein Javaplantsoen

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

■	 Draagt	tevens	bij	aan	prioriteit	A:	Stimuleren	van	gezondere	leefstijl.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	toegang	tot	het	Flevopark	ter	hoogte	van	de	Flevoflat	is	verbeterd	

waardoor	het	park	intensiever	wordt	gebruikt.	

3 Naam van de activiteit
	 Verbeteren	toegang	Flevopark.

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

■	 De	toegangen	naar	het	Flevopark	zijn	slecht	zichtbaar	en	sommige		
onderdoorgangen	worden	als	(sociaal)	onveilig	ervaren.	Om	het	intensie-
ver	gebruik	van	het	park	te	stimuleren	is	het	belangrijk	dat	de	toegangen	
verbeterd	worden.	Voor	de	toegang/onderdoorgang	ter	hoogte	van	het	
Flevohuis	is	een	plan	gemaakt	om	te	doorgang	veiliger,	aantrekkelijker,	
groener,	lichter	en	dynamischer	te	maken.	

■	 Er	zullen	tot	‘moestuin	in	kassen’	aangepaste	geschakelde	zeecontainers	in	
de	tunnel	worden	geplaatst.	Ook	zal	er	aan	de	parkzijde	verticaal	een	
verbinding	gemaakt	worden	met	het	niveau	van	de	Insulindeweg,	die	over	
de	tunnel	heen	loopt.	Het	park	komt	via	de	tunnel	naar	de	wijk	toe,		
en	vormt	zo	een	verbinding	tussen	het	Flevopark	en	de	Indische	buurt/		
omgeving	Makassarplein.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Planontwikkeling:	stadsdeel	oost	opdrachtgever,	ontwerp	externe	architect	

of	RVE	Ruimte	en	duurzaamheid.
■	 Uitvoering:	stadsdeel	oost	opdrachtgever.

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Geen	vergunning	voor	het	plan	onderdoorgang/toegang	bij	Flevoflat.
■	 Onvoldoende	budget	voor	overige	toegangen.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Leefbaarheidsmonitor.
■	 Meting	aantallen	groenactiviteiten	in	de	tunnel.
■	 Bezoekersaantallen	Flevopark.

Activiteit 6  Verbeteren toegang Flevopark

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Er	zijn	in	de	Indische	Buurt	10	buurt(moes)tuinen	aangelegd	in	2015.

3 Naam van de activiteit
	 Faciliteren	aanleg	buurt(moes)tuinen.

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

■	 Bewoners	worden	gestimuleerd	tot	en	gefaciliteerd	bij	de	aanleg	van	
buurt(moes)tuinen.	Voor	het	beheer	van	de	tuin	worden	medebeheer-	
overeenkomsten	afgesloten.	

■	 De	activiteit	zal	plaatsvinden	in	de	Indische	Buurt.	Bij	meer	initiatieven	dan	
het	budget	toelaat	zullen	de	kwadranten	waar	de	sociale	cohesie	lager	is	
voorrang	krijgen	(Ambonpleinbuurt	en	Sumatraplantsoenbuurt).	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Bewoners	wijzen	op	de	mogelijkheid:	corporaties,	afdeling	Buurtregie	en	

Participatie.
■	 Faciliteren	aanleg:	afdeling	Beheer-Groen.
■	 Beheer:	bewoners.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	50.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-15	tot	01-01-16,	rekening	houdend	met	het	plantseizoen.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Indien	er	bij	de	nog	aan	te	leggen	parken	sprake	is	van	medebeheer	door	

bewoners	dan	is	het	belangrijk	dit	goed	in	een	overeenkomst	vast	te		
leggen.	Risico	is	dat	de	parkjes	niet	worden	onderhouden	door	bewoners.	
In	dit	geval	zal	de	afdeling	Beheer	Groen	het	beheer	op	zich	nemen	en	het	
park	eventueel	aanpassen	om	het	beheersbaar	te	maken/houden	of	kosten	
moet	maken	om	de	buurt(moes)tuin	te	laten	verwijderen.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	nieuw	aangelegde	buurttuinen	eind	2015.

Activiteit 7  Faciliteren aanleg buurt(moes)tuinen

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

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

organisaties.
■	 Een	bijdrage	aan	de	realisering	van	doelstellingen	van	de	thema’s		

Energietransitie,	Naar	een	circulaire	economie,	Amsterdam	Gezonde	stad,	
Amsterdam	droge	voeten	uit	de	stedelijke	Agenda	Duurzaamheid.	

3 Naam van de activiteit
	 Faciliteren	van	(bewoners)initiatieven	op	het	gebied	van	duurzaamheid.

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		
worden	geboden	om	het	initiatief	verder	te	helpen.	Deze	ondersteuning	
kan	bestaan	uit	de	inzet	van	subsidie,	procesondersteuning,	verbinden		
met	netwerk,	advisering,	expertise,	gebruik	van	gemeentelijk	vastgoed,	etc.

	 Voorbeelden	van	initiatieven	zijn:
■	 Stroom	Oostwaarts.
■	 Geld	Groen	Wassen	(zonnepanelen	op	SKW	kinderdagverblijven).
■	 Balistraat	community	(waaronder	het	initiatief	Zon	op	Balistraat).
■	 Zon	op	VvE	Tidorestraat.
■	 Repaircafe	in	Meevaart.
■	 WSW	wonen	–	Kramatweg.

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.
■	 Onbekendheid	met	het	werken	met	initiatiefnemers.
■	 Ondeugdelijke	omgang	van	(gemeentelijk)	vastgoed.

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

Activiteit 8  Faciliteren van (bewoners)initiatieven op het gebied van duurzaamheid

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	bijdrage	aan	de	realisering	van	doelstellingen	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
	 Uitvoering	van	de	Agenda	Duurzaamheid.

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

	 Energietransitie:
■	 Advisering	energiebesparing	aan	huurders	door	Wijksteunpunt	Wonen	

(hierna:	‘WSW’).
■	 Facilitering	bewonersinitiatieven	(zie	format	7	‘faciliteren	

(bewoners)initiatieven	op	het	gebied	van	duurzaamheid’).
	 Naar	een	circulaire	economie:
■	 Adoptieplan	en	aanpak	probleemlocaties:	Bewoners	adopteren		

(mee	beheren)	een	afvalcontainer.	Adoptanten	fungeren	bij	verschillende	
acties	als	sleutelfiguren	(	loopt	sinds	2008).

■	 Schoonmaakacties:	Verschillende	individuele	acties	door	bewoners	zelf,	
deelnemen	aan	de	Landelijke	Opschoon	Dag	en	de	Keep	it	Clean	Day	in	
september	(loopt	sinds	2012).

■	 Containers:	Uitbreiding	en	optimalisering	ondergrondse	containers	voor	
gescheiden	inzameling	van	papier,	glas,	plastic	en	textiel	in	de	periode	
2014-2017	(zie	format	‘vernieuwen	van	ondergrondse	containers’).

■	 Tuinafval:	In	het	voorjaar	en	najaar	gedurende	5	weken	apart	inzamelen	van	
tuinafval.

■	 Kerstbomen:	In	januari	organiseren	van	extra	inzamelingsroute	voor		
kerstbomen.	Deze	als	groenafval	ter	versnippering,	vergisting,		
compostering	afvoeren.

■	 Buurtgericht	gescheiden	inzamelen	van	kleine	elektrische	apparaten	
(E-waste)	met	de	elektrokar.

■	 Hout.	Het	gescheiden	inzamelen	van	hout	(=	ca.	1500	ton)	uit	het	aangebo-
den	huishoudelijke	grofvuil.

	 Amsterdam	Gezonde	stad
■	 Stadslandbouw	(zie	format	‘faciliteren	(bewoners)initiatieven	op	het	gebied	

van	duurzaamheid’).
	 Droge	voeten
■	 Vergroening	openbare	ruimte.
■	 Meer	groene	daken	(zie	format	‘faciliteren	(bewoners)initiatieven	op	het	

gebied	van	duurzaamheid’).

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

stedelijke	budgetten	en	middelen	van	partners.

Activiteit 9  Uitvoering van de Agenda Duurzaamheid

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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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
	 Geen	prioriteitstelling	en	de	keuze	voor	inzet	middelen	vanuit	RVE	Ruimte	

en	Duurzaamheid.

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

Activiteit 9  Uitvoering van de Agenda Duurzaamheid

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	terugdringen	van	zwerfafval	en	afval	naast	containers.

3 Naam van de activiteit
	 Het	terugdringen	van	zwerfafval	en	afval	naast	containers.	

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

■	 Bewoners,	organisaties	en	ondernemers	van	de	Indische	Buurt	worden	
benaderd	om	een	bijdrage	te	leveren	door	in	plaats	van	één	container	een	
areaal	te	adopteren,	bijvoorbeeld	een	straat,	plein,	plantsoen	etc.

■	 Het	vervangen	van	alle	ondergrondse	containers	van	de	Indische	Buurt	in	
2015	en	het	verbeteren	van	het	serviceniveau	van	afvalscheiding	door	waar	
nodig	containers	om	te	bouwen	of	containers	bij	te	plaatsen.	

■	 Alternatieven	inzetten	voor	de	gratis	plastictasjes.	Zoals:	geen	tassen	aan	
de	haak,	maar	aan	de	rol,	vergoeding	voor	tasjes	vragen	etc.	Campagne	om	
het	terugdringen	van	tasjes	onder	de	aandacht	te	brengen.	

	 Locatie:	bij	de	winkeliers	van	de	Javastraat	en	de	nabij	gelegen	straten.
■	 Benoem	de	partners	die	mee	doen	en	benoem	de	werkverdeling		

(dat	kunnen	zowel	interne	en/of	externe	partners	zijn):
-	 Ad	1.	Bewoners,	organisaties	en	ondernemers	van	de	Indische	Buurt		

worden	benaderd	om	een	areaal	te	adopteren.	Stadsdeel	heeft	een		
faciliterende	rol.

-	 Ad	2.	Wordt	door	het	stadsdeel	uitgevoerd.	Voor	het	plaatsen	van	de	
containers	op	plekken	waar	nog	geen	containers	staan,	worden	bewoners	
geïnformeerd.

-	 Ad	3.	Partners	zijn	de	ondernemers.	Werkverdeling:	stadsdeel	verzorgt	de	
campagne	rondom	terugdringen	van	plastic	zwerfafval,	PR	materialen	en	
voorlichtingsmaterialen.	Ondernemers:	Tasjesbeleid	in	winkels	invoeren.

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

budgetten	en	middelen	van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 1.	en	2.	:	01-01-15	tot	01-01-16
	 3.	Zodra	budget	en	uitvoerders	bekend	zijn	van	start	gaan.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Ad	1.	Geen	draagvlak	bij	bewoners,	partners	in	de	buurt.	
■	 Ad	2.	Vertraging	bij	het	vervangen	van	de	ondergrondse	containers.	
■	 Ad	3.	Geen	of	weinig	medewerking	van	de	ondernemers.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Door	middel	van:
■	 Starten	met	vervuiling	van	de	openbare	ruimte	nulmetingen.
■	 Kwaliteitsmetingen	openbare	ruimte.
■	 Leefbaarheidsmeting.
■	 Ad	3.	Tasjes	niet	meer	zichtbaar	in	het	straatbeeld	en	verminderde	uitgifte	

van	plastictassen	door	de	ondernemers.	Er	is	een	vooronderzoek	geweest	
naar	de	uitgifte	van	tasjes	per	winkel.	Na	een	jaar	hetzelfde	onderzoek	
herhalen.	

Activiteit 10  Terugdringen van zwerfafval en afval naast containers

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	terugdringen	van	zwerfafval	en	afval	naast	containers.

3 Naam van de activiteit
	 Inzet	afvalcoaches.	

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

	 De	afvalcoach	loopt	op	straat	en	houdt	de	vervuiling	van	de	Indische	buurt	
in	de	gaten.	Hij/zij	gaat	hierover	in	gesprek	met	mensen	en	geeft	voorlich-
ting	over	afvalregels.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Te	denken	valt	aan:	vrijwilligers,	interne	medewerkers	die	hun	normale	

werkzaamheden	niet	kunnen	uitvoeren,	Handhaving,	Participatiewet-	
medewerkers,	DWI	etc.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 	01-03-15	tot	01-11-15

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	niet	kunnen	vinden	van	geschikte	betaalbare	kandidaten.	Financieel:	

Centrale	stad	bepaald	dat	middelen	uit	de	afvalstoffenheffing	niet	ingezet	
kunnen	worden	als	dekkingsbron	voor	deze	activiteiten.	kan	niet	als	dekking	
gebruikt	worden.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Door	middel	van:
■	 Starten	met	nulmetingen	vervuiling	van	de	openbare	ruimte;
■	 Kwaliteitsmetingen	openbare	ruimte;
■	 Leefbaarheidsmeting.

Activiteit 11  Inzet afvalcoaches

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	terug	dringen	van	zwerfafval	en	afval	naast	containers.	

3 Naam van de activiteit
	 Wetenschappers	inzetten	op	gedragsbeïnvloeding	op	het	gebied	van	afval.

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

	 Wetenschappers	maken	een	analyse	van	de	Indische	Buurt	en	onderzoeken	
hoe	we	het	gedrag	van	bewoners	op	het	gebied	van	afval	zouden	kunnen	
beïnvloeden	en	veranderen.	Als	hier	een	bruikbare	methodiek	uit	voort-
vloeit,	kan	deze	voor	heel	Oost,	de	stad	of	zelfs	het	land	ingezet	worden.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Extern:	maatwerk	onderzoek	Indische	Buurt	door	wetenschappers,	
	 aansluitend	op	bestaande	onderzoeken,	Gemeente	Schoon	kan		

meedenken.	
■	 Intern:	Gebiedsteam	en	Handhaving.
	 Afdeling	Afvalinzameling	gaat	wetenschappers	inschakelen	via	Gemeente	

Schoon.	Daar	liggen	al	verschillende	contacten.	Voor	uitvoering	is		
medewerking	nodig	van	diverse	partners.	

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Onbruikbare	uitkomsten.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Door	middel	van:
■	 Starten	met	vervuiling	van	de	openbare	ruimte	nulmetingen.
■	 Kwaliteitsmetingen	openbare	ruimte.
■	 Leefbaarheidsmeting.

Activiteit 12  Wetenschappers inzetten op gedragsbeïnvloeding op het gebied van afval

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorgen	voor	meer	en	beter	gebruikersgroen	in	de	buurt	en	onveilige	en	

verloederde	openbare	ruimte	aanpakken	en	stimuleren	van	duurzaamheid	
bij	zowel	bewoners	als	ondernemers.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	terug	dringen	van	zwerfafval	en	afval	naast	containers.	

3 Naam van de activiteit
	 Het	stimuleren	van	gescheiden	aanbieden	van	afval.	

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

	 Stimuleren	van	afvalscheiding	door	bewoners,	door	het	organiseren	van	
workshops	en	het	versturen	van	informatie	over	afvalscheiding	(folders/flyers).

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Gescheiden	afvalinzameling	bekend	maken	via:	
■	 Extern:	Bewoners,	scholen,	organisaties,	woningcorporatie	en	alle	betrok-

kenen	in	een	buurt.	
■	 Intern:	Gebiedsteam.

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Geen	draagvlak	bij	alle	betrokkenen.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Door	middel	van:
■	 Starten	met	nulmetingen	over	de	vervuiling	van	de	openbare	ruimte.
■	 Kwaliteitsmetingen	openbare	ruimte.
■	 Leefbaarheidsmeting.

Activiteit 13  Het stimuleren van gescheiden aanbieden van afval 

Prioriteit F  Meer en beter gebruikersgroen en stimuleren van duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voortzetten	van	het	stedelijke	vernieuwingsprogramma	met	de	partners	

uit	de	buurt,	waardoor	het	woningaanbod	in	de	Indische	buurt	meer	divers	
wordt,	er	meer	doelgroepwoningen	gerealiseerd	worden	met	als	doel	een	
prettige	en	gemengde	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Voortzetten	van	het	stedelijk	vernieuwingsprogramma	met	de	partners	in	

de	buurt	waardoor	het	aanbod	in	de	Indische	Buurt	meer	divers	wordt.	

3 Naam van de activiteit
	 Monitoren	afspraken	Transformatie	opgave.

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

	 Commitment	en	naleving	van	de	opgave	zoals	omschreven	in	de		
Transformatieopgave	Indische	Buurt.	Stadsdeel	heeft	met	de	corporaties		
in	de	Indische	Buurt	afspraken	gemaakt	over	het	stedelijke	vernieuwings-
programma,	onderdeel	van	deze	afspraken	zijn	afspraken	over	het		
programma	van	de	te	slopen/	te	renoveren	woningen	en	wat	voor	soort	
woningen	hiervoor	terug	komen,	dit	staat	in	de	gezamenlijk	opgestelde	
Transformatie	opgave.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Extern:	De	coalitiepartners	leven	gezamenlijk	de	gemaakte	afspraken	in	de	

Transformatieopgave	Indische	Buurt	na.	
■	 Intern:	RVE	Wonen.

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

stedelijke	budgetten	en	middelen	van	partners.	

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Verlies	van	controle/overzicht	op	overall	ontwikkeling	van	de	transformatie.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	Programmateam	Indische	Buurt	agendeert	structureel	de	voortgang	

van	de	opgave	zoals	omschreven	in	de	Transformatieopgave.

Activiteit 1  Monitoren afspraken Transformatie opgave

Prioriteit G  Voortzetten van het stedelijk vernieuwingsprogrammaG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voortzetten	van	het	stedelijke	vernieuwingsprogramma	met	de	partners	

uit	de	buurt,	waardoor	het	woningaanbod	in	de	Indische	buurt	meer	divers	
wordt,	er	meer	doelgroepwoningen	gerealiseerd	worden	met	als	doel	een	
prettige	en	gemengde	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Er	worden	meer	doelgroepwoningen	gerealiseerd	met	als	doel	een	prettige	

en	gemengde	buurt.	

3 Naam van de activiteit
	 Monitoren	afspraken	doelgroepennotitie	als	onderdeel	van	de	trans-	

formatie	opgave.

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

	 Afstemming	met	de	coalitiepartners	waarbij	alle	partijen	zich	de	komende	
bestuursperiode	gezamenlijk	sterk	maken	om	te	bezien	wat	er	mogelijk	is	
per	project	in	de	Indische	Buurt.	Om	de	doelgroepen	zoals	benoemd	in	de	
doelgroepennotitie,	bv.	bewoners	die	op	zoek	zijn	naar	rolstoelwoningen,	
ouderenwoningen,	jongerenwoningen,	te	bedienen.	Indien	bij	de	opstart-
fase	van	de	projecten	in	de	Indische	Buurt	blijkt	dat	er	geen	mogelijkheden	
zijn	de	doelgroepen	te	bedienen,	de	realisatie	ervan	in	breder	(geografisch)	
perspectief	plaatsen.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Extern:	De	coalitiepartners	leven	gezamenlijk	de	gemaakte	afspraken	in	de	

doelgroepennotitie	na.
■	 Intern:	RVE	Wonen	en	gebiedspool.

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

budgetten	en	middelen	van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Projecten	die	in	2015	conform	planning	zich	in	de	opstartfase	begeven	en	

waar	actief	afstemming	plaatsvindt	of	realisatie	van	doelgroepwoningen	
mogelijk	is.	

	 Dit	zijn:	AQ10	(blok	Molukken-/Soendastraat	–	de	Alliantie),	Zeeburgerdijk	
(de	Alliantie),	AQ17	(Madurastraat	–	de	Alliantie),	AR36	(Molukkenstraat	–	
Eigen	Haard),	AR02	(Zeeburgerdijk	–	Eigen	Haard).

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Onvoorziene	vertraging	van	projecten.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Bij	ieder	project	in	de	opstartfase	in	2015	heeft	de	desbetreffende		

corporatie	het	woningprogramma	afgestemd	met	de	afspraken	in	de		
doelgroepennotitie.

■	 Totale	planningen	en	realisatie	van	doelgroepwoningen.	

Activiteit 2  Monitoren afspraken doelgroepennotitie als onderdeel van de transformatie opgave 1

Prioriteit G  Voortzetten van het stedelijk vernieuwingsprogrammaG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voortzetten	van	het	stedelijke	vernieuwingsprogramma	met	de	partners	

uit	de	buurt,	waardoor	het	woningaanbod	in	de	Indische	buurt	meer	divers	
wordt,	er	meer	doelgroepwoningen	gerealiseerd	worden	met	als	doel	een	
prettige	en	gemengde	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Voortzetten	van	het	stedelijke	vernieuwingsprogramma	met	de	partners	

uit	de	buurt,	waardoor	het	woningaanbod	in	de	Indische	buurt	meer	divers	
wordt.

3 Naam van de activiteit
	 Voortzetten	herhuisvestingsoverleg.	

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

	 Eigen	Haard,	Rochdale,	Ymere	en	de	Alliantie	nemen	deel	aan	het	herhuis-
vestingsoverleg.	Doel	is	het	matchen	van	vrijkomende	woningen	ten	gunste	
van	een	soepele	herhuisvesting	bij	de	stedelijke	vernieuwingsprojecten.	
Wanneer	de	herhuisvesting	soepel	verloopt	kan	de	stedelijke	vernieuwing	
doorgaan	en	obstakels	overwonnen	worden.	Dit	komt	alle	betrokkenen	
(ook	bewoners)	ten	goede.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Extern:	Eigen	Haard,	Rochdale,	Ymere	en	de	Alliantie	en	het	stadsdeel.	

Stadsdeel	is	trekker	van	het	herhuisvestingsoverleg.	
■	 Intern:	RVE	Wonen.

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

stedelijke	budgetten	en	middelen	van	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Aanbod	voldoet	niet	aan	vraag	(bv.	teveel	grote	gezinnen	en	niet		

voldoende	geschikte	woningen).	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Er	vindt	in	2015	structureel	herhuisvestingoverleg	plaats	met	genoemde	

partijen.	Hierdoor	wordt	vertraging	in	de	stedelijke	vernieuwing		
verminderd.

Activiteit 3  Voortzetten herhuisvestingsoverleg

Prioriteit G  Voortzetten van het stedelijk vernieuwingsprogrammaG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voortzetten	van	het	stedelijke	vernieuwingsprogramma	met	de	partners	

uit	de	buurt,	waardoor	het	woningaanbod	in	de	Indische	buurt	meer	divers	
wordt,	er	meer	doelgroepwoningen	gerealiseerd	worden	met	als	doel	een	
prettige	en	gemengde	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	openbare	ruimte	bij	een	aantal	woningbouwprojecten	van	de	corpora-

ties	wordt	opgeknapt.

3 Naam van de activiteit
	 Herinrichting	openbare	ruimte	het	zgn.	‘huisje	klaar,	straatje	klaar’.

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

	 In	de	Indische	Buurt	worden	op	verschillende	plekken	vernieuwings-	
projecten	uitgevoerd	door	de	corporaties.	In	het	Convenant	Vernieuwing	
Indische	Buurt	2007-2010	is	de	afspraak	gemaakt	dat	het	streven	is	dat	de	
openbare	ruimte	in	de	Indische	Buurt	wordt	verbeterd	daar	waar	nodig.		
In	2010	zijn	6	projecten	van	de	corporaties	uitgekozen	om	daarbij	ook		
de	openbare	ruimte	op	te	knappen.	Hiervan	moeten	er	nog	3	worden		
uitgevoerd:	Sumatraplantsoen,	Insulinde	en	Madurastraat.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Externe	partners	zijn	de	eigenaren	van	de	panden:	
	 corporaties	Eigen	Haard	en	de	Alliantie.	Uitvoerders:	aannemers.

■	 Interne	partners:	
-	 Afdeling	beheer	t.b.v.	toezicht	en	afspraken	over	or
-		 RVE	I:	projectleiding	(RVE	I)
-		 Afdeling	P&P:	projectbegeleiding	van	de	corporatie	projecten	(gebiedspool)	
-		 Afdeling	vergunningen	t.b.v.	(advies	over)	de	verschillende	vergunningen.
-		 Afdeling	Ruimtelijke	Ordening	t.b.v.	advies	ruimtelijke	inpassing	van	project	

(RVE	R&D)

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Per	stedelijke	vernieuwingsproject	verschilt	deze	datum.	Deze	is	afhankelijk	

van	de	planning	van	de	ontwikkelaar.
■	 Insulinde:	voorbereiding	2015,	start	uitvoering	2016.
■	 Madurastraat:	voorbereiding	2015-16,	start	2017.
■	 Sumatraplantsoen:	voorbereiding	2015-16,	start	2017.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Budget	is	niet	meer	beschikbaar	in	MJPF.
■	 Projecten	corporatie	lopen	vertraging	op	en	daardoor	ook	de	herinrichting	

van	de	openbare	ruimte.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 De	nieuwe	ingerichte	openbare	ruimte	moet	voldoen	aan	het	Handboek	

Inrichting	Openbare	Ruimte	(HIOR).

Activiteit 4  Herinrichting openbare ruimte het zgn. ‘huisje klaar, straatje klaar’

Prioriteit G  Voortzetten van het stedelijk vernieuwingsprogrammaG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voortzetten	van	het	stedelijke	vernieuwingsprogramma	met	de	partners	

uit	de	buurt,	waardoor	het	woningaanbod	in	de	Indische	buurt	meer	divers	
wordt,	er	meer	doelgroepwoningen	gerealiseerd	worden	met	als	doel	een	
prettige	en	gemengde	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	woningaanbod	in	de	Indische	Buurt	wordt	meer	divers,	er	worden	meer	

doelgroepwoningen	gerealiseerd	met	als	doel	een	prettige	en	gemengde	
buurt.

3 Naam van de activiteit
	 Projectadvisering	bij	het	vernieuwen	(renoveren	of	nieuwbouwen)	van	de	

woningcomplexen	in	de	Indische	Buurt.

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

	 In	de	Indische	Buurt	worden	op	verschillende	plekken	vernieuwings
	 -projecten	uitgevoerd	door	de	corporaties	en	particuliere	eigenaren.		

Het	stadsdeel	begeleidt	de	ontwikkeling	door	het	adviseren	van	de		
ontwikkelaars	op	het	gebied	van	o.a.	het	vergunningentraject,	de	bewoners-	
participatie,	en	de	bestuurlijke	besluitvorming	en	afstemming.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Extern:	de	eigenaren	van	de	panden:	corporaties	Eigen	Haard	en	de		

Alliantie	en	daarnaast	particuliere	eigenaren.	Zij	zijn	de	initiatiefnemers		
en	uitvoerders	van	de	projecten.

■	 Intern:	
-	 Adeling	Beheer	en	RVE	Vastgoed	t.b.v.	de	afstemming	over	aansluiting		

op	en	gebruik	van	de	openbare	buitenruimte.	
-	 Afdeling	vergunningen	t.b.v.	(advies	over)	de	verschillende	vergunningen.
-	 RVE	Ruimte	t.b.v.	advies	ruimtelijke	inpassing	van	project.
-	 RVE	Wonen	t.b.v.	peildatum	en	beleidsmatig	advies.

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

stedelijke	budgetten	en	middelen	van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
■	 Per	stedelijke	vernieuwingsproject	verschilt	deze	datum.		

Deze	is	afhankelijk	van	de	planning	van	de	ontwikkelaar.
■	 Projecten	die	gestart	zijn	of	gaan	starten	in	2015:
-	 Eigen	Haard:	AQ6	en	7	(Indië	1),	AR14	(Boetonstraat	even	zijde),	AR	36	

(Molukkenstraat),	AQ29	(Riouwstraat/Insulindeweg),	AQ	45	(Sumatra-/Om-
bilinstraat),	AR33	(Sumatraplantsoen),	AR	38	(Braspenning).

-	 De	Alliantie:	AQ10	(Molukken-/Soendastraat),	AQ	17	(Madurastraat),	AQ	26	
(Insulinde)

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Niet	voldoende	financiële	middelen	bij	de	ontwikkelaar.
■	 De	samenwerking	met	de	bewoners	verloopt	niet	goed.
■	 Herhuisvesting	stokt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Goede	samenwerking	met	de	corporaties	en	een	stedelijk	vernieuwings-

programma	uitgevoerd	zoals	begin	van	het	jaar	is	afgesproken.	

Activiteit 5 Projectadvisering bij het vernieuwen (renoveren of nieuwbouwen) van de woningcomplexen in de Indische Buurt

Prioriteit G  Voortzetten van het stedelijk vernieuwingsprogrammaG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voortzetten	van	het	stedelijke	vernieuwingsprogramma	met	de	partners	

uit	de	buurt,	waardoor	het	woningaanbod	in	de	Indische	buurt	meer	divers	
wordt,	er	meer	doelgroepwoningen	gerealiseerd	worden	met	als	doel	een	
prettige	en	gemengde	buurt.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Leefbaarheid	in	de	wijk	is	gewaarborgd	door	afstemming	met	de	partners	

over	schoon,	heel	en	veilig	houden	van	de	omgeving	van	het	project.

3 Naam van de activiteit
	 Interim	beheer	bij	stedelijke	vernieuwingsprojecten.	

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

	 Continue	afstemming	gedurende	de	looptijd	van	het	project	(vanaf	planfase	
t/m	oplevering)	tussen	betrokken	partijen	(stadsdeel,	corporatie,	politie,	
bewoners)	over	te	treffen	maatregelen	om	overlast,	verrommeling	van	de	
openbare	ruimte	en	sociale	onveiligheid	te	voorkomen.	Denk	bijvoorbeeld	
aan	het	creatief	aankleden	van	de	bouwafzetting,	tijdig	regelen	van	extra	
containers	bij	grootschalige	verhuizingen,	extra	aandacht	voor	schoon	
houden	van	de	omgeving	van	het	project,	anticiperen	op	veranderende	
samenstelling	van	bewoners	in	de	wijk	(bijv.	door	organiseren	ontmoeting	
van	huidige	en	nieuwe	bewoners	in	de	wijk).

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stadsdeelorganisatie:	afdelingen	Beheer,	Handhaving,	Openbare	Orde		

&	Veiligheid,	Gebiedsteam	Indische	Buurt.	
■	 Extern:	Politie	(buurtregisseur),	corporaties,	bewoners/buurtorganisaties.

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

en	middelen	van	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Geen	budget.
■	 Vertraging	in	de	planning	van	de	bouwprojecten	zorgt	voor	langere	duur	

interim	periode	inclusief	extra	kosten.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 D.m.v.	leefbaarheids-	en	veiligheidscijfers	en	schoonheidsgradenmetingen.

Activiteit 6  Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Prioriteit G  Voortzetten van het stedelijk vernieuwingsprogrammaG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	en	stimuleren	van	het	ondernemersklimaat	in	de	Indische	Buurt,	

met	de	Javastraat	en	Molukkenstraat	als	bruisende	assen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Door	het	inzetten	van	een	Keurmerk	Veilig	Ondernemen	(KVO)-	traject	een	

schone,	hele	en	veilige	Javastraat	en	omliggende	straten.	

3 Naam van de activiteit
	 KVO-traject	Javastraat	e.o.

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

	 Samenwerkingsverband	waarin	afspraken	gemaakt	worden/acties	uitge-
voerd	worden	met	het	doel	een	schone,	hele	en	veilige	Indische	Buurt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn
	 Kiwa,	CCV,	politie,	brandweer,	veiligheidscoördinator,	accountmanager,	

BOR	en	als	trekker	de	ondernemers.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 	01-01-15	tot	01-01-17

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	ondernemers	zijn	verantwoordelijk	voor	het	initiëren	van	het	KVO	

traject.	De	vorige	voorzitter	is	echter	gestopt	en	er	is	nog	geen	duidelijke	
opvolger.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	halen	van	de	volgende	ster	in	het	KVO	traject.	Een	verbeterd	gevoel	

van	veiligheid	bij	bezoekers	en	ondernemers.	Ondernemers	en	personeel	
voelen	zich	aantoonbaar	veiliger.	De	omgeving	is	schoner.	Overlast,	
bedreigingen	en	vernielingen	nemen	af.	Het	aantal	winkeldiefstallen	daalt.

Activiteit 1  KVO-traject Javastraat e.o 

Prioriteit H  Verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaatH
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	en	stimuleren	van	het	ondernemersklimaat	in	de	Indische	Buurt,	

met	de	Javastraat	en	Molukkenstraat	als	bruisende	assen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	veiliger	economisch	klimaat	in	de	Javastraat.

3 Naam van de activiteit
	 Veiligheid.

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

	 Een	grotere	focus	op	bonafide	ondernemers	in	de	Javastraat	e.o.	(bonus-
kant)	en	het	afstoten	van	“foute”	(malafide)	ondernemers	(maluskant).

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Politie,	veiligheidscoördinator,	accountmanager,	ondernemers.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Aandachtspunt	voor2015,	maar	mogelijk	ook	komende	jaren.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	criminaliseren	van	de	straat.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Veiligheidscijfers	en	ervaringen	van	ondernemers	en	bezoekers.

Activiteit 2  Veiligheid

Prioriteit H  Verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaatH
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	en	stimuleren	van	het	ondernemersklimaat	in	de	Indische	Buurt,	

met	de	Javastraat	en	Molukkenstraat	als	bruisende	assen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	actieve	BIZ	vereniging	voor	Javastraat	e.o.

3 Naam van de activiteit
		 Bedrijveninvesteringszone	(BIZ)	Javastraat	e.o.

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

	 Het	oprichten	van	een	Bedrijveninvesteringszone	in	Javastraat	en	zijstraten.	
Deze	BIZ	zal	bestuurd	worden	door	ondernemers	en	activiteiten		
ontwikkelen	ter	promotie/verbetering	van	de	Javastraat	en	zijstraten.

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

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	BIZ	01-01-15,	loopt	tot	01-01-20.	Tot	aan	01-01-15		

oprichtingsactiviteiten.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	oude	garde	en	de	jonge	honden	van	de	Javastraat	zitten	nog	niet		

op	een	lijn.	Dit	is	wel	noodzakelijk	voor	het	oprichten	van	een	gedragen	
bestuur.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Oprichting	van	de	BIZ,	met	activiteiten	op	de	agenda.

Activiteit 3  Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Javastraat e.o.

Prioriteit H Verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaatH
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	en	stimuleren	van	het	ondernemersklimaat	in	de	Indische	Buurt,	

met	de	Javastraat	en	Molukkenstraat	als	bruisende	assen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	ordentelijke	en	verkeersveilige	Javastraat.

3 Naam van de activiteit
	 Aanpak	Verkeersoverlast

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

	 Het	terugdringen	van	verkeersovertredingen	(dubbelparkeren,	laden		
en	lossen	buiten	de	toegestane	plekken)	en	verkeersoverlast	(o.a.	het		
fietsparkeerprobleem)	in	de	Javastraat.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Verkeer,	BOR,	accountmanager,	handhaving,	(RVE	Verkeer)

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 
	 Eerste	kwartaal	2015	plan	van	aanpak,	uitvoer	tweede	en	derde	kwartaal.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Er	is	nog	geen	echte	eigenaar	van	dit	probleem.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Minder	overtredingen,	minder	overlast,	rustiger	straatbeeld.

Activiteit 4  Aanpak verkeersoverlast

Prioriteit H  Verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaatH
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	en	stimuleren	van	het	ondernemersklimaat	in	de	Indische	Buurt,	

met	de	Javastraat	en	Molukkenstraat	als	bruisende	assen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	Molukkenstraat	wordt	een	volwaardige	aanvulling	op/partner	van	de	

Javastraat.

3 Naam van de activiteit
	 Aansluiting/ontwikkeling	Molukkenstraat.

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

	 De	Molukkenstraat	heeft	op	dit	moment	nog	geen	eigen	identiteit	en	het	
verschil	tussen	de	Javastraat	en	de	Molukkenstraat	wordt	steeds	groter	nu	
de	Javastraat	zich	zo	snel	ontwikkelt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Studenten	InHolland,	BOR,	handhaving,	verkeer,	accountmanager,	
	 ondernemers.

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

van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 Einde	afronding	onderzoek	studenten	InHolland	januari	2015,	daarna	verder	

met	uitvoering.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Ambities	plannen	zijn	onuitvoerbaar,	gebrek	aan	budget.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Minder	leegstand,	positievere	ervaring	bij	ondernemers,	bezoekers	en	win-

kelstraatmanager.

Activiteit 5  Aansluiting/ontwikkeling Molukkenstraat

Prioriteit H  Verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaatH
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	en	stimuleren	van	het	ondernemersklimaat	in	de	Indische	Buurt,	

met	de	Javastraat	en	Molukkenstraat	als	bruisende	assen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Leegstaand	Bedrijfs	Onroerend	Goed	(BOG)	gevuld	met	goede	onder-

nemers,	die	een	aanvulling	zijn	op	het	bestaande	ondernemersbestand.

3 Naam van de activiteit
	 Invulling	leegstand	Indische	Buurt.

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

	 Het	invullen	van	leegstaand	Bedrijfs	Onroerend	Goed	Indische	Buurt	door	
bemiddeling	tussen	pandeigenaren	en	goede	ondernemers.

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

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 
	 Doorlopende	actie.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Pandeigenaren	zijn	niet	verplicht	om	de	huurders	die	aangedragen	worden	

te	accepteren.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Een	beter	en	afwisselender	winkelaanbod	in	de	Indische	Buurt.	

Activiteit 6  Invulling leegstand Indische Buurt 

Prioriteit H  Verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaatH
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Verbeteren	en	stimuleren	van	het	ondernemersklimaat	in	de	Indische	Buurt,	

met	de	Javastraat	en	Molukkenstraat	als	bruisende	assen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Vullen	nieuwe	Bedrijfsruimtes	aan	het	Makassarplein.

3 Naam van de activiteit
	 Invulling	plinten	Makassarplein.

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

	 Het	invullen	van	leegstaand	Bedrijfs	Onroerend	Goed	(BOG)	Makkassar-
plein	door	bemiddeling	tussen	pandeigenaren	en	goede	ondernemers.

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

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 
	 Doorlopende	actie.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Pandeigenaren	zijn	niet	verplicht	om	de	huurders	die	aangedragen	worden	

te	accepteren.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Plinten	rond	het	Makassarplein	zijn	gevuld	met	ondernemers	die	iets	toe	te	

voegen	hebben	aan	het	plein	en	de	omgeving.

Activiteit 7  Invulling plinten Makkassarplein 

Prioriteit H  Verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaatH


