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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Contact	tussen	buurtbewoners	en	bewoners	van	Arkin	stimuleren	en	het	

huisvesten	van	bewonersinitiatieven.	

3 Naam van de activiteit
		 Wijkservicepunt	Sporenburg.

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

	 In	het	wijkservicepunt	kunnen	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	in	de	
buurt	terecht	voor	informatie	en	advies	op	het	terrein	van	wonen,	zorg	en	
welzijn,	ontmoeting	en	activiteiten	en	een	warme	maaltijd.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Arkin,	en	daarbinnen	Roads,	als	uitvoerende	organisatie	en	coördinator		

van	het	wijkservicepunt.

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Arkin	locatie	Sporenburg	is	een	kliniek	waar	GGZ	cliënten	langdurige	zorg	

ontvangen,	en	het	gebouw	heeft	geen	open	uitstraling.	Het	risico	bestaat	
dat	ondanks	verschillende	inspanningen	de	locatie	nog	steeds	geen	breed	
publiek	bereikt.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 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 1  Wijkservicepunt Sporenburg 

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Wijkservicepunt	Sporenburg	is	goed	toegankelijk	en	ingericht	zodat	het	

gebouw	geschikt	is	om	zoveel	mogelijk	(buurt)bewoners	te	ontvangen,		
ook	als	deze	een	beperking	hebben.	

3 Naam van de activiteit
		 Bijdrage	inrichting	en	verbeteren	toegankelijkheid	wijkservicepunt	
	 Sporenburg.

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

	 Arkin	zorgt,	met	financiële	ondersteuning	van	het	Stadsdeel,	voor	een	
verbeterde	toegankelijkheid	van	het	gebouw,	zodat	het	gebouw	ook	voor	
ouderen	en	mensen	met	een	beperking	voldoende	toegankelijk	is.	

	 Denk	hierbij	aan	het	verwijderen	van	drempels,	en	het	inpassen	van	een	toi-
let	voor	mindervaliden.	Daarnaast	zorgt	Arkin,	met	financiële	ondersteuning	
van	het	stadsdeel,	voor	een	goede	inrichting	van	de	ruimtes	die	ook	door	
buurtbewoners	gebruikt	worden.	Denk	hierbij	aan	geschikte	meubilair	voor	
multifunctioneel	gebruik.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Arkin,	en	daarbinnen	Roads,	als	uitvoerende	organisatie	en	coördinator	
	 van	het	wijkservicepunt.

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 
	 01/01/2015	tot	01/01/2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Arkin	locatie	Sporenburg	is	een	kliniek	waar	GGZ	cliënten	langdurige	zorg	

ontvangen,	en	het	gebouw	heeft	geen	open	uitstraling.	Het	risico	bestaat	
dat	ondanks	de	verbouwing,	de	locatie	nog	steeds	geen	breed	publiek	
bereikt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	bezoekers	
■	 Aantal	activiteiten	voor	verschillende	groepen	
■	 Ruimtegebruik	

Activiteit 2  Bijdrage inrichting en verbeteren toegankelijkheid wijkservicepunt Sporenburg

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■ 	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Wijkservicepunt	Sporenburg	voert	in	2015	de	activiteiten	uit	waarvoor	ze	

een	subsidie	ontvangen	hebben	van	het	stadsdeel.	

3 Naam van de activiteit
		 Activiteiten	wijkservicepunt	Sporenburg.

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

	 Wijkservicepunt	Sporenburg	heeft	voor	2015	een	subsidie	aangevraagd	
voor	het	organiseren	van	ontmoetingsactiviteiten	die	aansluiten	bij	de		
behoeften	van	de	doelgroep,	waaronder	een	maaltijdvoorziening.	

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

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	vanuit	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
	 Arkin	locatie	Sporenburg	is	een	kliniek	waar	GGZ	cliënten	langdurige	zorg	

ontvangen,	en	het	gebouw	heeft	geen	open	uitstraling.	Het	risico	bestaat	
dat	ondanks	verschillende	inspanningen	de	locatie	nog	steeds	geen	breed	
publiek	bereikt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantallen	bezoekers	van	het	verschillende	activiteiten
■	 Aantallen	gebruikers	van	de	maaltijden
■	 Samenwerking	met	buurtbewoners	(kwalitatief)

Activiteit 3  Activiteiten wijkservicepunt Sporenburg

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	verbeteren	van	het	imago	van	Arkin	locatie	Sporenburg,	zodat	er	meer	

buurtbewoners	en	-	groepen	gebruik	zullen	maken	van	het	wijkservicepunt.	

3 Naam van de activiteit
		 Communicatie	wijkservicepunt	Sporenburg.

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

	 Ontwerpen	en	uitvoeren	van	een	communicatiestrategie.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Arkin,	is	verantwoordelijk	voor	locatie	Sporenburg
■	 Stadsdeel,	adviseert	en	verbindt
■	 Civic,	adviseert	vanuit	faciliteren	actief	burgerschap
■	 Betrokken	bewoners,	die	met	ideeën/initiatieven/activiteiten	komen

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01/11/14	tot	01/01/16.	Reeds	gestart	in	2014.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Arkin	locatie	Sporenburg	is	een	kliniek	waar	GGZ	cliënten	langdurige	zorg	

ontvangen,	en	het	gebouw	heeft	geen	open	uitstraling.	Het	risico	bestaat	
dat	ondanks	verschillende	inspanningen	de	locatie	nog	steeds	geen	breed	
publiek	bereikt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantallen	bezoekers	van	het	verschillende	activiteiten
■	 Aantallen	gebruikers	van	de	maaltijden
■	 Samenwerking	met	buurtbewoners	(kwalitatief)

Activiteit 4  Communicatie wijkservicepunt Sporenburg

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

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	(formele	en	informele	netwerken,	signalering	en	voorzieningen).

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	de	pilot		
Wijkzorg	gestart:	een	buurtgerichte	integrale	netwerksamenwerking	tussen		
zorgpartijen,	maatschappelijke	dienstverlening,	huisartsen	en	actieve		
buurtbewoners	(formele	en	informele	netwerk	samen).	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	Sporenburg.

	 Activiteiten:	
■	 Bewonersactiviteiten	die	een	bijdrage	leveren	aan	de	wijkzorg.
■	 Formele	en	informele	partijen	werken	op	een	gelijkwaardige	manier	samen	

zodat	een	bewoner	de	zorg	krijgt	die	nodig	is.	
■	 Doorontwikkeling	van	actief	burgerschap.	
■	 Kennisuitwisseling.
■	 Periodieke	netwerk-,	infomarkt-,	casuïstiek	bijeenkomsten.
■	 Periodieke	nieuwsbrief	en	flyer,	fysieke	en	digitaal.

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.	
■	 Externe	partners:	Civic	en	Zgao.	Stedelijke	kwartiermaker	vanuit	WZS,	

aanbieders	die	participeren	in	wijkzorg	zoals	thuiszorgorganisaties	Cordaan,	
Buurtzorg,	Evean	en	Leven	&	Zorg.	Verder	ook	MEE	en	1steLijn	Amsterdam.	
Informele	partijen	zoals	de	Open	Alliantie	Informele	Zorg	en	Buurt-	
coöperatie	OHG.	Ook	de	adviesraden	zoals	de	OAR	en	de	WMO-raad		
zijn	belangrijke	kernpartners.	

Activiteit 5  Wijkzorg (formele en informele netwerken, signalering en voorzieningen)

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	vanuit	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost,	
stedelijke	budgetten	en	middelen	van	partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016.	De	activiteit	loopt	sinds	april	2014,???	
	 En	zal	ook	in	2016	doorgezet	worden.	

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

Waar	deze	bewoners	voorheen	terecht	konden	bij	intramurale	GGZ		
voorzieningen,	zullen	o.a.	maatschappelijke	dienstverlening	en	huisarts-
praktijken	in	toenemende	mate	deze	groep	in	hun	dagelijkse	praktijk		
tegen	komen.	De	Maatschappelijke	dienstverlening	is	onvoldoende		
toegerust	op	deze	toeloop,	waardoor	het	risico	bestaat	dat	niet	alle		
bewoners	de	zorg	zullen	krijgen	die	zij	nodig	hebben.	Daarbij	komt	dat		
ook	de	inzet	van	vrijwilligers	bij	deze	groep	gecompliceerder	is	dan		
bijvoorbeeld	bij	ouderen	en	daardoor	een	extra	aandachtspunt	vormt.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Kwalitatieve	analyse	door	het	houden	van	evaluaties	met	diverse	partijen.
■	 Inzicht	in	aantal	unieke	deelnemers.

Activiteit 5  Wijkzorg (formele en informele netwerken, signalering en voorzieningen)

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Toegankelijkheid	van	de	openbare	ruimte	op	Java	en	KNSM	eiland	
	 is	verbeterd.

3 Naam van de activiteit
		 Verbeteren	toegankelijkheid	openbare	ruimte	OHG.

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

	 Eind	2014	gaven	bewoners	en	organisaties	op	Java-eiland	en	KNSM	eiland	
aan	dat	onderdelen	uit	de	openbare	ruimte	minder	toegankelijk	zijn	voor	
ouderen	of	minder	validen.	Deze	zijn	geïnventariseerd	en	er	is	naar		
beschikbaar	budget	gezocht.	In	2015	worden	de	aangedragen	knelpunten	
geprioriteerd	en	op	basis	van	beschikbaar	budget	aangepakt.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel	beheer	openbare	ruimte,	rve	zelfstandig	wonen	in	de	buurt,		

Bewonersorganisatie	Buurtsoos	Java-eiland,	OAR,	Onbeperkt	Oost.		
Werkverdeling:	Stadsdeel	organiseert	buurtschouw,	nodigt	betrokken	
partijen	uit.	Alle	partijen	dragen	knelpunten	aan.	Stadsdeel	doet	voorstel	
voor	prioritering.	Stadsdeel	plant	en	voert	de	verbeteringen	uit	of	geeft	
opdracht	hiertoe.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	135.000

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01/01/2015	tot	01/06/2015

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Voornaamste	risico	is	dat	de	inventarisatie	knelpunten	oplevert	die	ofwel	

door	een	gebrek	aan	middelen,	ofwel	door	andere	factoren	niet	opgelost	
kunnen	worden.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	resultaat	wordt	bepaald	door	het	aantal	geïnventariseerde	en	
	 daadwerkelijke	verbeterde	knelpunten

Activiteit 6  Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte OHG

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Buurgenoten	kunnen	meer	voor	elkaar	betekenen	als	ze	zich	met	elkaar	

verbinden;	mét	elkaar	en	vóór	elkaar	én	buiten	de	bestaande	kanalen	om.
■	 Door	elkaar	(beter)	te	leren	kennen	wordt	het	(blijven)	wonen	in	de	buurt	

aantrekkelijker	en	leuker;	“modern	nabuurschap”	wordt	vanzelfsprekend	en	
er	ontstaat	meer	sociale	cohesie	.

■	 Nabuurschap	groeit	door	middel	van	ontmoeting:	Door	bijeenkomsten	
leren	mensen	elkaar	beter	kennen	en	na	zo’n	ontmoeting	is	het	makkelijker	
meer	voor	elkaar	te	betekenen.	Je	kunt	gemakkelijker	met	elkaar	activitei-
ten	organiseren	of	elkaar	helpen	door	iets	te	doen	wat	een	ander	niet	kan	
doen.

3 Naam van de activiteit
		 Faciliteren	stadsdorp	KNSM/Java.

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

	 Jaarlijkse	bijeenkomst	voor	alle	deelnemers	in	de	Kompaszaal,	KNSM-laan	
311,	Amsterdam.	Uit	deze	bijeenkomst	komen	diverse	kleinschalige	activitei-
ten	voort	(op	eigen	kosten),	die	buurgenoten	zelf	met	elkaar	afspreken,	zoals:	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Buurtbewoners	
■	 Starters4communities,	hebben	zich	in	2014	ingezet	om	het	plan	te	
	 verstevigen
■	 Civic,	faciliteert	actief	burgerschap
■	 Kompaszaal	(gebruik	ruimte	tegen	gereduceerd	bedrag)	in	Loods	6
■	 Meedenken	en	inzet	van	beleidsmedewerker	Civil	Society	en/of
	 participatiemakelaar	op	aanvraag

Activiteit 7  Faciliteren stadsdorp KNSM/Java

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	vanuit	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016.	Betreft	een	doorlopende	activiteit.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	risico	bestaat	dat	er	te	weinig	actie	wordt	ondernomen	door	bewoners,	

ondanks	dat	er	ontmoetingen	worden	georganiseerd.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	bereikte	buurtbewoners	tijdens	bijeenkomst.
■	 Het	aantal	ontstane	kleinschalige	activiteiten.

Activiteit 7 Faciliteren stadsdorp KNSM/Java

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Wonen,	werken,	ontspanning	en	zorg	zijn	met	elkaar	verbonden	in	de	

buurt,	zodat	mensen	ook	als	ze	ouder	of	hulpbehoevend	worden	zo	lang	
mogelijk	in	hun	vertrouwde	omgeving	kunnen	blijven.	Er	bestaat	natuurlijke	
burenhulp.	Het	netwerk	wordt	vergroot,	de	kans	op	vereenzaming	wordt	
verkleind,	nieuwe	buurtinitiatieven	worden	gefaciliteerd.	In	eerste	instantie	
is	deze	actie	gericht	op	Cruquius,	met	later	uitbreiding	naar	heel	OHG.

3 Naam van de activiteit
		 Buurtcoöperatie	OHG.

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

■	 Faciliteren	van	bestaande	en	opkomende	bewoners-	en	buurtnetwerken	en	
hun	initiatieven	en	activiteiten	(t.b.v.	versterken	van	de	sociale	cohesie)

■	 Het	stadsdeel	faciliteert	slimme	samenwerking	en	initiatieven	van	organisa-
ties,	bewoners	en	buurtnetwerken	waar	deze	zich	richten	op	het	faciliteren	
van	de	zorg	en	de	verbetering	van	de	leefbaarheid.

■	 Specifiek	op	Cruquius	en	met	name	in	de	Architectenbuurt	wordt	er		
ingegaan	op	de	sociale	opgave,	door	het	faciliteren	van	buurtinitiatieven	
die	de	kwetsbare	doelgroep	in	dit	gebied	ondersteunen.	Bijv.	door	het	
vinden	van	passende	accommodatie	voor	deze	initiatieven	

■	 Mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen	en	het	mede		
mogelijk	maken	dat	deze	langer	zelfstandig	wonen	in	een	omgeving	die	
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt)

■	 Het	onderzoeken	van	de	behoefte	aan	een	ontmoetingsruimte	en	de		
haalbaarheid	hiervan	

■	 Het	maken	van	een	eenvoudige	business	case	voor	een	buurtcoöperatie.	
■	 Communiceren	over	de	activiteiten	door	gebruik	te	maken	van	bestaande	

communicatiemiddelen,	social	media,	een	website	en	een	flyer.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 De	Buurtcoöperatie	organiseert	bijeenkomsten	met	de	buurt
■	 Meedenken	en	inzet	van	beleidsmedewerker	Civil	Society	en/of		

participatiemakelaar	op	aanvraag
■	 Samenwerking	met	Civic	en	ZGAO	als	informele	partner	met	de	Pilot	

Wijkzorg	IB	en	OHG

Activiteit 8  Buurtcoöperatie OHG

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	vanuit	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016,	activiteit	is	begonnen	in	2014	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Grote	opgave	voor	een	korte	periode,	in	een	buurt	waar	de	opgave	groot	is	

en	er	nog	weinig	gebeurt.	Vliegwielfunctie	vraagt	om	grote	inzet	van	deels	
vrijwillige	initiatiefnemers.	Risico	op	overbelasting	van	initiatiefnemers.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Buurtonderzoek,	op	basis	van	bestaande	informatie	en	cijfermateriaal.	
■	 Leefbaarheidsonderzoek	door	in	gesprek	te	gaan	met	150	buurtbewoners	

en	professionals	in	de	wijk.	
3

Activiteit 8  Buurtcoöperatie OHG

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	plek	en	netwerk	bieden	aan	bewoners	(ook	kwetsbare	bewoners	en	

ouderen)	om	eenzaamheid	te	voorkomen	en	langer	zelfstandig	wonen	in	
	 de	buurt	te	kunnen	realiseren.

3 Naam van de activiteit
		 Ruimte	voor	buurtsoos	Java-eiland.

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

■	 Olivers	Gastrobar,	Sumatrakade	613
■	 Ouderen	in	wisselende	samenstelling	vanuit	een	groeiend	netwerk	(op	dit	

moment	70	man)	ondernemen	samen	activiteiten	en	komen	2x	per	week	
bij	elkaar	om	allerlei	dingen	te	bespreken.	Ook	nodigen	zij	gastsprekers	uit	
(bijvoorbeeld	van	Civic,	Dynamo,	Zorg,	etc.)	om	voorlichting	te	geven.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Buurtbewoners	
■	 Meedenken	en	inzet	van	beleidsmedewerker	Civil	Society	en/of
	 participatiemakelaar	op	aanvraag

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	risico	bestaat	dat	ondanks	deze	activiteit	eenzaamheid	niet	voorkomen		

wordt	en	het	zelfstandig	wonen	in	de	buurt	niet	bevorderd	wordt

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aanwezigheid	van	bewoners	tijdens	de	buurtsoos	
■	 Aantal	ondernomen	activiteiten
■	 Aantal	en	kwaliteit	voorlichtingen

Activiteit 9  Ruimte voor buurtsoos Java-eiland

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Meer	bewoners	ontmoeten	en	kennen	elkaar	waardoor	de	sociale	cohesie	

stijgt.

3 Naam van de activiteit
		 Ruimte	in	Borneo	Architectuur	Centrum	(BAC).

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

	 R.J.H.	Fortuynplein	4
■	 Het	aanbieden	van	maandelijkse	lezingen	voor	buurtbewoners
■	 Het	open	stellen	van	de	ruimte	van	BAC	voor	de	buurt,	minimaal	1x	per	

maand,	waarbij	buurtbewoners	uitgenodigd	worden	zelf	ideeën	aan	te	
dragen	en	uit	te	werken.

	

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

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
Dekking	vanuit	de	budgetten	van	de	bestuurscommissie	Oost.
-	 Romp
-	 MJPF	
-	 Budget	2,4	
-	 RVE/partners

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	risico	is	dat	er	weinig	buurtbewoners	zullen	participeren	en	er	weinig	

ideeen	aangedragen	zullen	worden,	waardoor	de	sociale	cohesie	slechts	
minimaal	verbetert.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantallen	buurtbewoners	aanwezig	bij	de	bijeenkomsten,
■	 Gebruik	van	de	ruimte	door	buurtbewoners	in	2015,	
■	 Aantal	ideeën	dat	er	wordt	uitgewerkt,	
■	 Cijfers	over	de	sociale	cohesie	van	de	buurt.

Activiteit 10  Ruimte in Borneo Architectuur Centrum (BAC)

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Buurtinitiatieven	zijn	ruimtelijk	gevestigd	en	ondersteunen	diverse	en	veelal	

kwetsbare	groepen	in	dit	gebied.

3 Naam van de activiteit
		 Ruimte	voor	bewonersinitiatieven	en	initiatieven	buurtcoalities.

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

	 Ruimte	om	de	initiatieven	die	zijn	gericht	op	ontmoeting,	sociale	activering,	
jeugd	en	community	building	te	huisvesten.	Gedacht	moet	worden	aan	een	
verzamellocatie	voor	huidige	en	toekomstige	groepen	en	een	ruimte	waar	
jongeren	kunnen	deelnemen	aan	seizoens-afhankelijke	activiteiten

	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stadsdeel	(afdeling	Accommodaties);	
■	 RVE	Vastgoed;
■	 De	Key	heeft	aangegeven	mee	te	willen	werken	en	denken;
■	 Bewonersgroepen	zoeken	mee	naar	ruimte;
■	 Ondernemers	die	hebben	aangegeven	bereid	te	zijn	een	bijdrage	

te	leveren.

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	risico	is	dat	er	weinig	buurtbewoners	zullen	participeren	en	er	weinig	

ideeen	aangedragen	zullen	worden,	waardoor	de	sociale	cohesie	slechts	
minimaal	verbetert.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantallen	buurtbewoners	aanwezig	bij	de	bijeenkomsten,
■	 Gebruik	van	de	ruimte	door	buurtbewoners	in	2015,	
■	 Aantal	ideeën	dat	er	wordt	uitgewerkt,	
■	 Cijfers	over	de	sociale	cohesie	van	de	buurt.

Activiteit 11  Ruimte voor bewonersinitiatieven en initiatieven buurtcoalities

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 In	het	kader	van	versterking	sociale	cohesie	en	participatie	zodat	de		

dragende	samenleving	gestimuleerd	wordt:	het	ondersteunen	van		
(maatschappelijke)	initiatieven	die	ontmoeting,	sociale	cohesie	en	vorming	
van	netwerken	beogen.	Dat	betekent	ook	dat	ontmoetingsruimte		
gefaciliteerd	moet	worden,	in	maatschappelijk	of	ander	vastgoed.	

■	 Ouderen,	initiatieven	mede	in	het	kader	van	decentralisatie	van	de	zorg:		
de	opgave	is	het	mobiliseren,	activeren	en	gezond	houden	van	ouderen,		
en	het	langer	zelfstandig	laten	wonen	in	de	vertrouwde	omgeving	die		
daarvoor	geschikt	is	(gemaakt).	

■	 De	Centrale	Stad	wordt	gevraagd	de	pilot	Wijkzorg	te	verduurzamen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	omgebouwde	ruimte	van	Thuiszorg	Brasamie	is	in	gebruik	door		

groepen	(kwetsbare)	bewoners	uit	de	buurt.	Door	de	ontmoetingen	en		
activiteiten	die	hier	plaatsvinden	neemt	de	sociale	cohesie	in	de	buurt	toe.

3 Naam van de activiteit
		 Buurtinitiatieven	en	activiteiten	in	de	ruimte	van	Thuiszorg	Brasamie.

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

■	 Brasamie,	Sumatrakade	331	-	333
■	 Een	ruimte	bij	deze	stichting	is	op	kosten	van	het	stadsdeel	verbouwd	en	

opengesteld	voor	activiteiten	voor	en	door	(kwetsbare)	buurtbewoners

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Brasamie,	Civic,	waarbij	Brasamie	ruimte	biedt,	en	Civic	contact	heeft	met	

buurtbewoners	die	een	ruimte	zoeken	en	actief	burgerschap	faciliteert.

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

budgetten	en	middelen	van	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Wanneer	het	niet	bekend	is	onder	buurtbewoners	dat	deze	ruimte	gebruikt	

kan	worden,	bestaat	het	risico	dat	er	geen	activiteiten	plaats	zullen	vinden.	
De	sociale	cohesie	in	de	buurt	zal	dan	niet	verbeteren.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	keer	dat	er	gebruik	is	gemaakt	van	de	ruimte)	door	buurtbewoners
■	 Aantal	deelnemers	aan	de	activiteiten

Activiteit 12  Buurtinitiatieven en activiteiten in de ruimte van Thuiszorg Brasamie

Prioriteit A  Sociale cohesie, participatie, ouderenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Een	groener	en	biodiverser,	hoogwaardig	en	aantrekkelijk	verblijfsklimaat	in	

de	openbare	ruimte,	initiatieven	op	dit	gebied	zoals	moestuinen	drijvende	
tuinen	faciliteren.	Gehoor	geven	aan	de	oproep	‘natuurinclusief	ontwerpen’,	
het	stadsdeel	heeft	behalve	eigen	positie	ook	een	voorbeeldfunctie.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Groeninitiatieven	van	derden,	medebeheer	door	derden	zodat	er	een	meer	

(bio)diverse	openbare	ruimte	met	meer	gebruikersgroen	komt.	Vergroting	
van	het	eigenaarschap	van	bewoners	en	andere	partijen	van	de	openbare	
ruimten	en	het	vergroten	van	de	sociale	cohesie.	

3 Naam van de activiteit
		 Groeninitiatieven	KNSM,	Java,	Oostelijke	Handelskade	en	Cruquiusgebied.

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

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

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Bewonersgroepen	die	initiatieven	hebben
■	 Winkelcentrum	Brazilië	wil	een	initiatief	indienen	en	partner	hierin	zijn	
■	 Corporatie	Stadgenoot	en	Altera	Vastgoed	willen	een	initiatief	indienen		

en	partner	hierin	zijn

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 
	 Nog	niet	bekend

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Verloedering	van	de	moestuinbakken	doordat	bewoners	er	geen	gebruik	

van	maken.	Daardoor	geen	vergroting	van	eigenaarschap	of	verbetering	
van	de	sociale	cohesie.	

■	 De	gewenste	vorm	van	de	initiatieven	zijn	niet	mogelijk.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Kwalitatief	oordeel,	op	basis	van	gesprekken	met	buurtbewoners	en	
	 andere	partners.

Activiteit 1  Groeninitiatieven KNSM, Java, Oostelijke Handelskade en Cruquiusgebied

Prioriteit B  Een groene en aantrekkelijke openbare ruimteB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Een	groener	en	biodiverser,	hoogwaardig	en	aantrekkelijk	verblijfsklimaat	in	

de	openbare	ruimte,	initiatieven	op	dit	gebied	zoals	moestuinen	drijvende	
tuinen	faciliteren.	Gehoor	geven	aan	de	oproep	‘natuurinclusief	ontwerpen’,	
het	stadsdeel	heeft	behalve	eigen	positie	ook	een	voorbeeldfunctie.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Hogere	tevredenheid	van	de	bewoners	over	het	groen	in	de	openbare	

ruimte	

3 Naam van de activiteit
		 Vergroenen	van	de	Tosarituin.

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

	 De	Tosarituin	wordt	verder	vergroend	(meer	en/of	andere	beplanting),	een	
bewonersinitiatief	op	dit	gebied	wordt	gehonoreerd.

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

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 
	 Tussen	1-3-2015	en	1-11-2015

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	risico	bestaat	dat	de	tevredenheid	van	de	bewoners	over	het	groen	in	

de	openbare	ruimte	niet	stijgt,	ondanks	deze	activiteit.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Tevredenheidscijfer	van	de	buurt	met	het	gebruikersgroen
■	 Kwalitatieve	toets	door	gesprekken	met	buurtbewoners

Activiteit 2  Vergroenen van de Tosarituin

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

en	aanpak	armoedeproblematiek.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Vaststellen	en	agenderen	van	de	mogelijkheden	voor	natuurinclusief-ont-

werpen.

3 Naam van de activiteit
		 Heel,	veilig	en	biodivers	aansluiten	bij	de	ontwikkeling	van	Cruquius.

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

■	 Onderzoek	van	Arcam	en	DS	landschapsarchitecten	naar	de	mogelijkheden	
om	biodiversiteit	vroeg	in	het	ontwerpproces	mee	te	kunnen	laten	nemen.	
Hierbij	gaat	het	om	het	ontwerp	van	gebouwen	en	openbare	ruimte.	Het	
stadsdeel	heeft	het	onderzoek	in	2014	gesubsidieerd.

■	 Op	basis	van	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	uitwerken	welke	maatrege-
len	toepasbaar	zijn	in	openbare	ruimte	en	gemeente	vastgoed.	Waar	mo-
gelijk	uitvoeren.	Daarnaast	gesprekken	met	externe	partners	om	uitvoering	
mogelijk	te	maken.	

■	 Stadsdeel	moet	in	de	stapsgewijze	ontwikkeling	(bouw	door	derden),	aan-
sluiten	en	de	openbare	ruimte	aanpassen:	schoon,	heel,	veilig	en	biodivers

	 Adres:	Cruquiusgebied	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 RVE	R&D
■	 Externe	partners	(uitvoering	onderzoek):	
	 Arcam	en	DS	landschapsarchitecten
■	 Externe	partners	(	Nemen	maatregelen):	
	 initiatiefnemers	Cruquiusgebied	(Amvest	en	Stichting	Cruquius	2015)

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 
	 01/01/2015	-	01/04/2015.	Activiteit	is	gestart	in	november	2014

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Uitvoering	van	oplossingen	die	uit	het	onderzoek	komen	is	afhankelijk	van	

medewerking	externe	initiatiefnemers.	Het	risico	bestaat	dat	deze	oplossin-
gen	niet	(geheel)	uitgevoerd	zullen	worden.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Vaststellen	van	de	te	verwachten	biodiversiteit	die	de	concrete	maatregelen	

bewerkstellen.

Activiteit 3  Heel, veilig en biodivers aansluiten bij de ontwikkeling van Cruquius

Prioriteit B  Een groene en aantrekkelijke openbare ruimteB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 De	Speelopgave	oppakken	en	zorgen	voor	voldoende	speelgelegenheid		

(ook	voor	jongeren)	in	de	openbare	ruimte	o.a.	door	de	speelboot	te		
realiseren.	

■	 Stages	en	(alternatieve)	leermogelijkheid	voor	jongeren	door	verbinding	met	
en	faciliteren	van	sociale	wijkondernemingen	en	andere	bedrijven	die	dit		
willen	bieden.	

■	 Bewoners	faciliteren	die	initiatieven	willen	ontplooien	om	jongeren	te		
activeren,	o.a.	met	sport	en	recreatie.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Toevoegen	van	een	extra	speelplek	voor	kinderen	in	leeftijd	van	0	tot18	

jaar.

3 Naam van de activiteit
	 Realisatie	speelvoorziening	Sporenburg,	Borneo,	Kop	Java	en	

Oostelijke	Handelskade.	

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

■	 Er	komt	een	extra	speelvoorziening	voor	kinderen	in	leeftijd	van		
0	tot	18	jaar	aan	de	Ertskade	op	Sporenburg	naast	nieuwbouwproject.		
In	overleg	met	de	ontwikkelaar	van	het	nieuwbouwproject,	zal	in	de	open-
bare	ruimte	rondom	grenzend	aan	het	project	een	speelplek		
worden	ingericht	samen	met	de	buurt;

■  Er	komt	een	extra	speelvoorziening	voor	kinderen	in	leeftijd	van		
0	tot	5	jaar	op	Borneo.	Bewoners	hebben	wensen	voor	aanpassingen	en	
realisatie	van	extra	speelplekken	aan	de	Feike	de	Boerlaan.		
Bewonersinitiatief	wordt	begeleid;

■	 Op	de	Kop	van	Java	is	een	tijdelijke	speelplek	ingericht,	deze	wordt	door	de	
komst	van	het	nieuwe	hotel	verwijderd.	De	tijdelijke	speelplek	is	gerealiseerd	
door	een	initiatief	van	bewoners	en	de	school.	Er	wordt	een	nieuwe	speelplek	
gerealiseerd	op	de	kop	Java	om	aan	de	speelbehoefte	te	voldoen.

■	 Het	stadsdeel	is	in	gesprek	met	bewoners	over	het	toevoegen	van	een	
extra	speelvoorziening	met	als	mogelijkheid	een	speelboot.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Bewoners,	stadsdeel,	aannemer,	op	Java	de	school,	op	Sporenburg		

de	ontwikkelaar.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016.	start	2015	participatie	traject	afstemming		

aannemer.	Start	realisatie	2016.	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Dat	de	speelplekken	meer	gaan	kosten	en	er	daardoor	mogelijk	een	uitloop	

qua	planning	ontstaat.	
■	 Vertraging	door	mogelijke	bezwaren	tegen	de	speelvoorziening	in	de	buurt	

Oostelijke	Handelskade.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	aantal	ingerichte	speelplekken	voor	kinderen	in	leeftijd	van	
	 0	tot	18	jaar.	

Activiteit 1  Realisatie speelvoorziening Sporenburg, Borneo, kop Java, Oostelijke Handelskade

Prioriteit C  Speelopgaven, stages en leermogelijkheden voor jongerenC
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 De	Speelopgave	oppakken	en	zorgen	voor	voldoende	speelgelegenheid		

(ook	voor	jongeren)	in	de	openbare	ruimte	o.a.	door	de	speelboot	te		
realiseren.	

■	 Stages	en	(alternatieve)	leermogelijkheid	voor	jongeren	door	verbinding	met	
en	faciliteren	van	sociale	wijkondernemingen	en	andere	bedrijven	die	dit		
willen	bieden.	

■	 Bewoners	faciliteren	die	initiatieven	willen	ontplooien	om	jongeren	te		
activeren,	o.a.	met	sport	en	recreatie.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Er	zijn	meer	stage-mogelijkheden	voor	jongeren	door	de	samenwerking	

tussen	een	aantal	bedrijven.	Met	een	proefperiode	om	werkhouding	en	
arbeidsvaardigheden	te	leren,	waarna	bij	verschillende	bedrijven	een	korte	
stageperiode	wordt	ingevuld.	De	stagiair	leert	meerdere	bedrijven	kennen	
en	ervaart	meerdere	bedrijfsculturen.	Ook	leert	de	staigiar	technieken	aan.

3 Naam van de activiteit
	 Realisatie	speelvoorziening	Sporenburg,	Borneo,	Kop	Java	en	Oostelijke	

Handelskade.

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

	 Cruquiusweg	88:	Integrale	aanpak	om	stage-aanbod	in	het		
Cruquiuswerkgebied	bij	aanwezige	bedrijven	te	verruimen.	Na	een		
‘proefperiode’	lopen	leerlingen	stage	bij	een	bedrijf	in	de	omgeving.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ondernemers	in	het	gebied
■	 CruquiusGilde	
■	 Luca-College,	andere	scholen	

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Project	wordt	te	duur.	Te	weinig	medewerking	ondernemers,	
	 niet	voldoende	geschikte	kandidaten.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	stagiaires	per	periode.

Activiteit 2  CruquiusGilde: De stage-carrousel

Prioriteit C  Speelopgaven, stages en leermogelijkheden voor jongerenC
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 De	Speelopgave	oppakken	en	zorgen	voor	voldoende	speelgelegenheid		

(ook	voor	jongeren)	in	de	openbare	ruimte	o.a.	door	de	speelboot	te		
realiseren.	

■	 Stages	en	(alternatieve)	leermogelijkheid	voor	jongeren	door	verbinding	met	
en	faciliteren	van	sociale	wijkondernemingen	en	andere	bedrijven	die	dit		
willen	bieden.	

■	 Bewoners	faciliteren	die	initiatieven	willen	ontplooien	om	jongeren	te		
activeren,	o.a.	met	sport	en	recreatie.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Uitbreiding	Leer-	en	werkplekken.	
■	 Project	met	WO/HBO/MBO	studenten	en	jongeren	uit	de	buurten	rondom	

de	haven.	
■	 Werkervaring,	inzicht	in	eigen	kwaliteiten.	
■	 Economische	stimulans	bedrijven	OHG	en	positionering	van	WC	Brazilië.

3 Naam van de activiteit
	 Sail	Academy.

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

	 Coaching	en	begeleiding	van	studenten	en	jongeren	in	gemengde	teams	
die	samen	gerichte	opdrachten	uitvoeren	in	het	kader	van	Sail2015.		
De	opdrachten	worden	ontwikkeld	met	de	ondernemers	uit	het	gebied.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ondernemers	in	het	gebied
■	 Sail	Academy,	
■	 Stichting	Sail
■	 HvA,	UVA,	ROC
■	 Ondernemersverenigingen	OHG
■	 Gemeente	Amsterdam,	Bc	Oost

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	budget	buurtgerichte	aanpak:	€	17.500

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-09-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Te	weinig	ondernemers	om	jongeren	aan	te	koppelen,	te	weinig	
	 deelnemende	jongeren.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	jongeren,	aantal	werkzaamheden.

Activiteit 3  Sail Academy

Prioriteit C  Speelopgaven, stages en leermogelijkheden voor jongerenC
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 De	Speelopgave	oppakken	en	zorgen	voor	voldoende	speelgelegenheid		

(ook	voor	jongeren)	in	de	openbare	ruimte	o.a.	door	de	speelboot	te		
realiseren.	

■	 Stages	en	(alternatieve)	leermogelijkheid	voor	jongeren	door	verbinding	met	
en	faciliteren	van	sociale	wijkondernemingen	en	andere	bedrijven	die	dit		
willen	bieden.	

■	 Bewoners	faciliteren	die	initiatieven	willen	ontplooien	om	jongeren	te		
activeren,	o.a.	met	sport	en	recreatie.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Stages	en	leerwerkplekken	in	Winkelcentrum	Brazilië	worden	gerealiseerd.	

Leer-werkbedrijven	worden	gecertificeerd.

3 Naam van de activiteit
	 Carrierestraat	Brazilië

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

	 Samenwerking	met	ondernemers	om	het	aantal	stageplaatsen	uit	te		
breiden.	Ondernemers	worden	aangesproken	op	het	bieden	van		
stageplaatsen	en	leerwerkplekmogelijkheden.	Door	goede	begeleiding		
op	de	werk-/stageplek	worden	stages	meer	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)
	 Ondernemers	in	het	gebied
■	 Ondernemers,	
■	 Accountmanager	bedrijven
■	 Onderwijsinstellingen
■	 (ambulant)	jongerenwerk,	jongerenorganisaties
■	 Stage-aanjager

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Onvoldoende	medewerking	van	ondernemers,	te	weinig	geschikte		

kandidaten.	Onvoldoende	certificering	van	leer-werkbedrijven.		
De	duurzaamheid	van	stageplaatsen:	Bestaat	een	stageplaats	in	2016	nog?

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Percentage	nieuw	gecertificeerde	leerbedrijven
■	 Percentage	nieuwe	stageplaatsen

Activiteit 4  Carrierestraat Brazilië

Prioriteit C  Speelopgaven, stages en leermogelijkheden voor jongerenC
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 De	Speelopgave	oppakken	en	zorgen	voor	voldoende	speelgelegenheid		

(ook	voor	jongeren)	in	de	openbare	ruimte	o.a.	door	de	speelboot	te		
realiseren.	

■	 Stages	en	(alternatieve)	leermogelijkheid	voor	jongeren	door	verbinding	met	
en	faciliteren	van	sociale	wijkondernemingen	en	andere	bedrijven	die	dit		
willen	bieden.	

■	 Bewoners	faciliteren	die	initiatieven	willen	ontplooien	om	jongeren	te		
activeren,	o.a.	met	sport	en	recreatie.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Uitbreiding	opleidingsplaatsen	voor	speciale	doelgroep	LVB	

(licht	verstandelijk	beperkt).

3 Naam van de activiteit
	 Leerlijn	arbeidsvaardigheden	LVB-jongeren	Transtech/Cordaan.

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

■	 Het	organiseren	van	laagdrempelige	praktijkscholing	met	theoretische		
component	(E-learning)	voor	dyslectische	en	LVB-jongeren,	om	zo	de		
afstand	tot	de	arbeidsmarkt	te	verkleinen;

■	 Transtech/Cordaan:	het	auto	en	botenproject	op	de	Cruquiusweg	84-86

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ondernemers	in	het	gebied
■	 Cordaan
■	 MAGIS020,	RADAR
■	 AMSTA,	Philadelphia,	INDAAD
■	 Schrikkerstichting
■	 Praktijkonderwijs

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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Een	verzelfstandigd	Cordaan-onderdeel	is	niet	haalbaar.	Het	risico		

bestaat	dat	door	verminderde	subsidies	(WMO)	TransTech	het		
commercieel	niet	redt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	trajecten:	
	 Aantal	deeldiploma’s	en	certificaten:	vaarbewijs,	rijbewijs,	lassen,	etc.

Activiteit 5  Leerlijn arbeidsvaardigheden LVB-jongeren

Prioriteit C  Speelopgaven, stages en leermogelijkheden voor jongerenC



Bijlage Gebiedsplan Oostelijk Havengebied 26

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
■	 De	Speelopgave	oppakken	en	zorgen	voor	voldoende	speelgelegenheid		

(ook	voor	jongeren)	in	de	openbare	ruimte	o.a.	door	de	speelboot	te		
realiseren.	

■	 Stages	en	(alternatieve)	leermogelijkheid	voor	jongeren	door	verbinding	met	
en	faciliteren	van	sociale	wijkondernemingen	en	andere	bedrijven	die	dit		
willen	bieden.	

■	 Bewoners	faciliteren	die	initiatieven	willen	ontplooien	om	jongeren	te		
activeren,	o.a.	met	sport	en	recreatie.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Gemeentelijk	vastgoed	is	beschikbaar	om	mogelijk	als	maatschappelijk	

vastgoed	te	dienen	voor	opgaven	in	de	ontwikkeling	van	het	Cruquiuswerk-
gebied	op	termijn.	

3 Naam van de activiteit
	 Gemeentelijk	vastgoed	Cruquiuswerkgebied	vasthouden	t.b.v.	de	
	 ontwikkeling.

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

	 Opstarten	van	de	strategische	besluitvorming	over	de	toekomst	van	het	
gemeentelijk	vastgoed	binnen	het	Cruquiuswerkgebied.

■	 Cruquiusweg	84-86

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

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Zijn	geen	kosten	aan	verbonden

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Vanuit	andere	prioriteiten	bijvoorbeeld	binnen	de	gemeentelijke	huisves-

tingsopgave	kan	ingezet	worden	op	een	andere	invulling	van	het	vastgoed	
dan	t.b.v.	de	ontwikkeling	van	het	gebied.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	trajecten:	
	 Aantal	panden	dat	behouden	is	voor	de	opgaven	in	de	buurt.

Activiteit 6  Gemeentelijk vastgoed Cruquiuswerkgebied vasthouden t.b.v. de ontwikkeling

Prioriteit C  Speelopgaven, stages en leermogelijkheden voor jongerenC
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Accountmanagement	voor	ondernemers	gericht	op	economische	clusters	

(Zouthaven	-	Brazilië	-	Cruquius)	en	op	sociale	wijkondernemingen.	Een	
openbaar	toegankelijke	groene	ruimte	op	het	dek	rondom	de	gebouwen	van	
de	PTA,	Mövenpick	Hotel,	Muziekgebouw/Bimhuis	door	ondersteuning	in	de	
dagelijkse	beheerlasten.	Het	samenwerken	aan	een	veilig	en	gezond	onder-
nemersklimaat.	Stimulering	sociaal	(maatschappelijk)	ondernemerschap.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	is	gelukt	om	met	medewerking	van	het	bedrijfsleven	meer	werk	en	

stageplaatsen	te	creëren.	Bovendien	is	de	kans	op	het	vinden	van	een	baan	
voor	jongeren	groter.	Ook	is	de	motivatie	voor	het	herstarten	van	een		
studie	bij	jongeren	verhoogd.

3 Naam van de activiteit
	 Stimulering	sociaal	(maatschappelijk)	ondernemerschap.

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

	 Ondernemers	informeren	over	bestaande	projecten	of	nieuw	te	organiseren	
projecten	en	de	verbinding	maken	met	partijen	die	zich	hiervoor	inzetten.	
Ondernemersnetwerk	maatschappelijk	inzetten	bij	

■	 Project	Sail:	In	het	Sail-gebied	in	samenwerking	met	Sail	Academy	de		
verbinding	met	het	bedrijfsleven	en	ondernemers	leggen	om	stageplaatsen	
voor	studenten	te	creëren	en	jonge	werkelozen	in	te	zetten	om	ervaring		
op	te	doen	en	hun	passie	en	talent	te	ontdekken.	

■	 Op	Cruquiuseiland	bedrijven	en	partijen	verbinden	die	zich	inzetten	in		
het	kader	van	stages	en	talentontwikkeling	zoals	Drive	Yourself	en		
Cruquius	Gilde.	

■	 Ondernemers	OHK/	Veemkade	bekendmaken	met	de	“stage	straat”		
en	motiveren	zich	te	verbinden	aan	dit	project.	

■	 Het	organiseren	van	de	Dag	van	de	Ambacht.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stichting	Sail	-	HvA,	UVA,	ROC,	gemeente	Amsterdam	-	DWI	-	Cruquius	

Gilde	-	Werksaambeter	-	Ondernemers	Sail	gebied	-	Ondernemers	Brazilië	
-	Ondernemers	Cruquiusgebied	-	Accountmanager	-	Sail	Academy	-		
A.	v.	Vught.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016.	Er	is	al	een	aantal	projecten	gestart	in	2014,	

zoals	Sail.	Het	project	‘Stage	straat’	gaat	van	start	in	2015.	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Om	dit	tot	een	succes	te	brengen	is	medewerking	van	ondernemers		

noodzakelijk.	Ondernemers	willen	graag	een	bijdrage	leveren	maar	het	
belang	van	de	onderneming	staat	bij	hen	voorop.	Het	kan	daarom	zijn		
dat	ondernemers	gedurende	het	project	afhaken.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	leer-	en	stageplaatsen.

Activiteit 1  Stimulering sociaal ondernemerschap

Prioriteit D  Economische clusters en sociaal ondernemerschapD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Accountmanagement	voor	ondernemers	gericht	op	economische	clusters	

(Zouthaven	-	Brazilië	-	Cruquius)	en	op	sociale	wijkondernemingen.	Een	
openbaar	toegankelijke	groene	ruimte	op	het	dek	rondom	de	gebouwen	van	
de	PTA,	Mövenpick	Hotel,	Muziekgebouw/Bimhuis	door	ondersteuning	in	de	
dagelijkse	beheerlasten.	Het	samenwerken	aan	een	veilig	en	gezond	onder-
nemersklimaat.	Stimulering	sociaal	(maatschappelijk)	ondernemerschap.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Er	is	een	sterker	ondernemersklimaat	
■	 De	omgevingsbeleving	voor	bezoekers	aan	de	culturele	instellingen,		

werknemers	,	bewoners	en	passanten,	toeristen	is	verhoogd.
■	 	De	Zouthaven	is	het	visitekaartje	van	Amsterdam	en	biedt	een	warm	

welkom	voor	toeristen	De	sfeer	en	beleving	van	de	openbare	ruimte	zijn	
verhoogd.

■	 Meer	internationale	bedrijven	willen	zich	vestigen	in	de	Zouthaven,	door	
een	aantrekkelijke	omgeving	en	voldoende	faciliteiten.	

■	 Het	promenadedek	op	het	Muziekgebouw,	Bimhuis,	Movenpick	en	de	PTA	
is	openbaar	toegankelijk.

3 Naam van de activiteit
	 Ideeënboek	Zouthaven.

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

	 Activiteit	vindt	plaats	in	de	Zouthaven	aan	de	Piet	Heinkade.
	 Faciliteren	van	ondernemers	en	de	ondernemersvereniging	Zouthaven	om	

ideeën	uit	het	ideeënboek	uit	te	kunnen	uitvoeren.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ondernemers	Zouthaven	-	RVE	R&D	-	RVE	VOR	-	Gemeente	Amsterdam	-	

Stadsdeel	Centrum	-	Stedenbouwkundige	-	Gebiedsmanager	-		
Accountmanager	-	Projectmanager	-	Stadsdeel	Oost.

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

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Wanneer	er	geen	financiële	steun	komt	van	de	Centrale	stad	voor	de		

verbetering	van	de	verbinding	van	Oost	en	het	Centrum	bestaat	het	risico	
dat	de	kwalitatieve	verbetering	van	de	Zouthaven	geen	doorgang	vindt.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Verblijfsduur	van	de	bezoekers,
■	 Aantal	ideeën	dat	daadwerkelijk	gerealiseerd	wordt,
■	 Tevredenheid	van	toeristen.

Activiteit 2  Ideeënboek Zouthaven

Prioriteit D  Economische clusters en sociaal ondernemerschapD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Accountmanagement	voor	ondernemers	gericht	op	economische	clusters	

(Zouthaven	-	Brazilië	-	Cruquius)	en	op	sociale	wijkondernemingen.	Een	
openbaar	toegankelijke	groene	ruimte	op	het	dek	rondom	de	gebouwen	van	
de	PTA,	Mövenpick	Hotel,	Muziekgebouw/Bimhuis	door	ondersteuning	in	de	
dagelijkse	beheerlasten.	Het	samenwerken	aan	een	veilig	en	gezond	onder-
nemersklimaat.	Stimulering	sociaal	(maatschappelijk)	ondernemerschap.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Het	winkelgebied	Brazilië/Lloydkwartier	is	een	prettige	winkelomgeving,	

met	naast	winkelfaciliteiten	ook	mogelijkheden	voor	een	langer	verblijf	met	
overnachting.

3 Naam van de activiteit
	 Verbetering	winkelgebied	Brazilië.

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

■	 Het	terugdringen	van	leegstand	met	winkels	die	aansluiten	op	wensen	van	
bewoners/klanten.

■	 Het	ondersteunen	en	begeleiden	van	de	ondernemersvereniging	Brazilië	bij	
de	uitvoering	van	een	marketing-	en	promotieplan.	

■	 Het	verhogen	van	de	leefbaarheid	door	middel	van	het	introduceren	van	
het	Keurmerk	Veilig	Ondernemen.	Dit	is	een	samenwerkingsproject	van	
ondernemers,	eigenaar	winkelcentrum	en	stadsdeel	waarin	gewerkt	wordt	
aan	een	schoon,	heel	en	veilig	winkel-	en	verblijfsgebied.

■	 De	openbare	ruimte	wordt	verlevendigd	door	initiatieven	van	ondernemers.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Externe	partners	in	het	aanpakken	van	leegstand	zijn	corporaties	met	een	

vastgoedportefeuille	in	Oost	,	overige	vastgoedpartijen	en	particuliere		
eigenaren.	Ook	zoekende	ondernemers	die	zich	digitaal	melden	via	de	
belangstellendenregistratie,	het	ondernemersspreekuur	of	vanuit	het		
opgebouwde	netwerk	kunnen	partners	zijn.	Interne	partners	zijn	collega-
accountmanagers	(	RVE	R&D	Stadsdeel	Oost/vergunningen	en	RVE	VOR.	

■	 Ten	aanzien	van	het	verlevendigen	van	het	winkelgebied	Brazilië	zijn	het	
de	ondernemers	van	dit	gebied,	de	beheerder	WPM	.	Ondernemers	WC	
Brazilië	(dragen	zelf	zorg	voor	een	activiteitenprogramma	+30	K	per	jaar),	
eigenaar	Spoorweg	Pensioenfonds	de	partners.	

■	 Met	betrekking	tot	het	Keurmerk	Veilig	Ondernemen	heeft	de	onder-	
nemersvereniging	een	voortrekkersrol.	Daarnaast	wordt	er	samengewerkt	
met	de	veiligheidscoördinator,	de	accountmanager,	RVE	VOR	/Beheer	
Openbare	Ruimte	,	politie,	brandweer,	Kiwa,	Het	Centrum	Criminaliteits-
preventie	Veiligheid,	Regionaal	Platform	Criminaliteitsbeheersing		
Amsterdam-	Amstelland.

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 
	 01-01-2015	tot	01-01-2016

Activiteit 3  Verbetering winkelgebied Brazilië

Prioriteit D  Economische clusters en sociaal ondernemerschapD
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9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Of	de	genoemde	projecten	succes	zullen	hebben	ligt	in	hoge	mate	van	de	

inzet	van	de	ondernemers	in	het	gebied.	Als	er	te	weinig	ondernemers		
actief	zullen	worden,	bestaat	het	risico	dat	het	winkelgebied	niet	verleven-
digt	en	het	Keurmerk	Veilig	Ondernemen	niet	van	de	grond	komt.	Er	treedt	
dan	geen	verbetering	op	in	het	ondernemersklimaat	in	deze	buurt.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	aantal	panden	dat	in	januari	2015	leeg	staat	ten	opzichte	van	het	

aantal	leegstaande	panden	in	december	2015;	Het	aantal	werkzaamheden	
dat	uitgevoerd	is	door	betrokken	partijen.	Dit	wordt	vastgesteld	door	de	
resultaten	van	een	te	organiseren	schouw	in	december	2015,	af	te	zetten	
tegenover	de	resultaten	van	de	schouw	die	in	2014	plaats	vond;	Het		
behalen	van	de	volgende	KVO	ster	

Activiteit 3  Verbetering winkelgebied Brazilië

Prioriteit D  Economische clusters en sociaal ondernemerschapD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Omdat	de	voorraad	sociale	huurwoningen	aan	het	slinken	is	en	in	bepaalde	

buurten	er	zelfs	geen	sprake	meer	is	van	evenwichtige	menging,	met	corpora-
ties	het	gesprek	aan	gaan	om	te	voorkomen	dat	er	verdere	disbalans	ontstaat.	
Aandringen	op	goed	huurderscontact	in	de	kwetsbare	Architectenbuurt.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Voor	initiatieven	die	in	2015	starten	in	het	Cruquiusgebied	is	het	inzichtelijk	

in	hoeverre	het	toevoegen	van	sociale	huurwoningen	of	andere	doelgroep-
woningen	mogelijk	en	haalbaar	is.

3 Naam van de activiteit
	 Bevorderen	woningbouw	t.b.v.	doelgroepen	binnen	programma	Cruquius.

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

■	 Vanuit	het	programmateam	actief	met	initiatiefnemers	voor	ontwikkeling	
binnen	het	Cruquiuswerkgebied	de	mogelijkheden	voor	het	toevoegen	van	
woningen	voor	doelgroepen	bespreken	en	onderzoeken.	Hierbij	gaat	het	
met	name	om	de	financiële	haalbaarheid	van	deze	wens	binnen	de	ontwik-
kelingen	van	de	initiatiefnemers.	

■	 Opstarten	van	de	strategische	besluitvorming	over	de	toekomst	van	het	
gemeentelijk	vastgoed	binnen	het	Cruquiuswerkgebied,	en	ondertussen	dit	
gemeentelijk	vastgoed	vast	te	houden	als	mogelijkheid	voor	ontwikkeling	
doelgroepwoningen:	Cruquiusweg	90-92

■	 Adres:	Zeeburgerpad	en	Cruquiuswerkgebied.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Externe	partners:	initiatiefnemers	binnen	het	Cruquiusgebied
■	 Interne	partners:	RVE	Vastgoed	vanwege	het	vasthouden	van	het	vastgoed	

Cruquiusweg	90-92
■	 RVE	grond	en	ontwikkeling	vanwege	de	financiële	consequenties	van	het	

toevoegen	van	doelgroep	woningen	in	een	ontwikkeling.	
■	 RVE	Wonen	voor	inhoudelijke	input.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Ureninzet

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Gezien	het	feit	dat	voor	het	Cruquiusgebied	de	planvorming	en	het	initi-

atief	gelaten	wordt	aan	de	markt	is	het	niet	mogelijk	de	gewenste	doel-
groepen	voor	te	schrijven.	Risico	is	dus	dat	ondanks	inspanningen	op	dit	
vlak,	initiatiefnemers	niet	overgaan	tot	het	daadwerkelijk	realiseren	van	de	
gewenste	doelgroepwoningen.	

	 Dat	m.b.t.	het	gemeentelijk	vastgoed	aan	de	Cruquiusweg	90-92	er	vanuit	
andere	prioriteiten	gekozen	wordt	voor	een	andere	invulling.	

Activiteit 1  Bevordering woningbouw voor doelgroepen

Prioriteit E  Sociale huurwoningen en zelfstandig wonenE
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10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	doelgroepwoningen	opgenomen	in	de	plannen	van	initiatiefnemers.	

Hierbij	worden	onderscheiden:
■	 Sociale	huurwoningen
■	 Middensegment	woningen	(huur	en	koop)
■	 Studenten	en	jongeren	woningen
■	 Overige	doelgroepen

Activiteit 1  Bevordering woningbouw voor doelgroepen

Prioriteit E  Sociale huurwoningen en zelfstandig wonenE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Omdat	de	voorraad	sociale	huurwoningen	aan	het	slinken	is	en	in	bepaalde	

buurten	er	zelfs	geen	sprake	meer	is	van	evenwichtige	menging,	met	corpora-
ties	het	gesprek	aan	gaan	om	te	voorkomen	dat	er	verdere	disbalans	ontstaat.	
Aandringen	op	goed	huurderscontact	in	de	kwetsbare	Architectenbuurt.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Waar	nodig	zijn	kleine	en	grote	woningaanpassingen	doorgevoerd	op	Java	

en/of	KNSM-eiland
■	 Ouderen	en	kwetsbare	groepen	wonen	op	een	prettige	manier	langer		

zelfstandig.

3 Naam van de activiteit
	 Verkennen	van	de	mogelijkheden	voor	het	doorvoeren	kleine	en	grote	

woningaanpassingen.

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

■	 Realiseren	van	kleine	of	grote	woningaanpassingen	in	de	bestaande		
voorraad.

■	 Doelgroep	wordt	in	beeld	gebracht	en	gewezen	op	de	mogelijkheden	voor	
kleine	of	grote	woningaanpassingen.	Na	aanmelding	wordt	geïnventari-
seerd	wat	er	nodig	is	om	het	zelfstandig	wonen	van	de	betreffende	oudere	
zo	prettig	en	langdurig	mogelijk	te	maken.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Externe	partners:	Ouderen,	particuliere	verhuurders
■	 Interne	partners:	RVE	Wonen	en	BCO-expertise	op	het	vlak	van	zorg	voor	

inhoudelijke	advisering

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

budgetten	en	middelen	van	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	risico	bestaat	dat	er	weinig	aanmeldingen	van	de	doelgroep	komen,	

waardoor	het	langer	zelfstandig	wonen	niet	bevorderd	wordt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	aantal	aanpassingen	gedaan	in	2015.

Activiteit 2  Kleine en grote woningaanpassingen

Prioriteit E  Sociale huurwoningen en zelfstandig wonenE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Omdat	de	voorraad	sociale	huurwoningen	aan	het	slinken	is	en	in	bepaalde	

buurten	er	zelfs	geen	sprake	meer	is	van	evenwichtige	menging,	met	corpora-
ties	het	gesprek	aan	gaan	om	te	voorkomen	dat	er	verdere	disbalans	ontstaat.	
Aandringen	op	goed	huurderscontact	in	de	kwetsbare	Architectenbuurt.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Betaalbare	woningen	in	het	Oostelijk	Havengebied	worden	behouden,	

en	dan	specifiek	in	de	delen	Oostelijke	Handelskade,	Java-Eiland,	KNSM-
eiland	en	Borneo-Sporenburg.

3 Naam van de activiteit
	 Aandeel	sociale	huur	in	het	Oostelijk	Havengebied

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

	 Het	aandeel	betaalbare	corporatiewoningen	staat	onder	druk.	Corporaties	
verkopen	en	liberaliseren	hun	bezit	in	het	Oostelijk	Havengebied.	Op	dit	
moment	bedraagt	het	aandeel	van	de	woningcorporaties	38,4%	van	het	
woningvoorraad	in	het	OGH,	van	de	woningvoorraad	is	8%	goedkoper	dan	
€	422	en	41%	goedkoper	dan	€	665.	De	bestuurscommissie	zal	deze	cijfers	
bij	de	corporaties	agenderen	en	het	gesprek	met	hen	aangaan	over	het	
aantal	te	verkopen	woningen.	Gezien	het	snel	dalende	aandeel	betaalbare	
corporatiewoningen	is	het	OHG	urgent	voor	de	bestuurscommissie.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Externe	partners:	De	Key,	Stadgenoot,	Ymere,	De	Alliantie	en	Eigen	Haard
■	 Interne	partners:	RVE	Wonen	inzake	prestatieafspraken	met	de	corporaties	

(opvolger	Bouwen	aan	de	Stad	II)

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Ureninzet

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Verkoopafspraken	zijn	nu	per	marktgebieden	niet	op	buurtniveau,	wat	de	

sturing	van	het	aantal	te	verkopen	woningen	bemoeilijkt.	In	het	verleden	
hebben	corporaties	aangegeven	geen	afspraken	met	stadsdelen	te	willen	
maken.	Als	deze	afspraken	uitblijven	bestaat	het	risico	dat	er	een	ernstig	
tekort	ontstaan	in	het	aantal	betaalbare	corporatiewoningen.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	aantal	betaalbare	huurwoningen	in	het	Oostelijk	Havengebied.

Activiteit 3  Aandeel sociale huur in OHG

Prioriteit E  Sociale huurwoningen en zelfstandig wonenE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatieven	op	gebied	van	duurzaamheid	zoals	(collectieve)	zonnepanelen		

op	de	daken	faciliteren	door	bijvoorbeeld	toe	te	leiden	naar	stimulerings-
maatregelen.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Door	het	faciliteren	van	initiatieven	van	bewoners,	bedrijven	en	maatschap-

pelijke	organisatie	wordt	het	Oostelijk	Havengebied	duurzamer.	Voor	dit	
gebied	ligt	het	accent	op	het	faciliteren	van	initiatieven	op	het	gebied	
van	(collectieve)	zonnepanelen.	Het	gebied	draagt	hierdoor	bij	aan	de	
uitvoering	van	de	doelstellingen	Energietransitie	uit	de	stedelijke	Agenda	
Duurzaamheid	(concept).	Daarnaast	worden	ook	initiatieven	op	de	andere	
thema’s	uit	de	Agenda	Duurzaamheid	(‘Naar	een	circulaire	economie’,

	 ‘Droge	voeten’	en	‘Gezonde	Stad’	(ook	Schone	veerboten	past	onder	
thema	Gezonde	stad)	gefaciliteerd.	

3 Naam van de activiteit
	 Bewonersinitiatieven	uit	de	Agenda	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	nodig	is	en	kan	worden	geboden	om	het	
initiatief	verder	te	helpen.	Deze	ondersteuning	kan	bestaan	uit	faciliteren	bij	
het	proces,	verbinden	van	netwerken,	advisering,	expertise,		
subsidiering.	Voorbeelden	van	initiatieven	die	momenteel	actueel	zijn:

■	 Javaarde	(een	kleine	groep	buurtbewoners	die	bewonerskracht	willen		
organiseren	om	een	groen	en	duurzaam	eiland	te	realiseren).

■	 Advisering	van	enkel	VvE’s	en	huurwooncomplexen	bij	de	realisatie	van	
zonne-energie	op	dak	(ook	door	inzet	subsidieregeling	voor	proceskosten	
Collectieve	zonne-energie	projecten	stadsdeel	Oost).	

■	 Zon	op	Pakhuis	De	Zwijger.
■	 Zeeburg.ecostroom.nu	(initiatief	om	een	groot	collectief	zonneproject	te	

realiseren	op	bedrijfspand	aan	Zeeburgerpad;	subsidieregeling	Oost)
	 Nieuwe	mogelijke	activiteiten/projecten:
■	 De	lokale	warmtevoorzieningen	moeten	op	termijn	herzien	worden,	

aansluiten	op	stadswarmte	is	een	optie.	
■	 Andere	initiatieven	op	een	van	de	vier	beleidsthema’s	uit	de	Agenda		

Duurzaamheid	ondersteunen.

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,		

woningeigenaren),	div.	rve’s	van	het	Cluster	Ruimte	en	Economie	met		
name	de	rve	Ruimte	&	Duurzaamheid,	stadsdeel	Oost		
(gebiedsteams,	gebiedspool)	

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

budgetten.

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

Activiteit 1  Bewonersinitiatieven uit de Agenda Duurzaamheid

Prioriteit F  Water en duurzaamheidF
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9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Continuïteit	en	solvabiliteit	van	initiatiefnemers
	 Besluitvorming	B&W/Gemeenteraad	over	de	Agenda	Duurzaamheid		

en	vervolgens	Uitvoeringsprogramma’s	en	daarmee	over	de	beschikbare	
middelen	(financiën	>	subsidies)	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	gerealiseerde	initiatieven
■	 Vermeden	CO2	uitstoot	(soms	per	project	in	te	schatten/meten		

bijv.	opwekking	zonne-energie)

Activiteit 1  Bewonersinitiatieven uit de Agenda Duurzaamheid

Prioriteit F  Water en duurzaamheidF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Initiatieven	op	gebied	van	duurzaamheid	zoals	(collectieve)	zonnepanelen		

op	de	daken	faciliteren	door	bijvoorbeeld	toe	te	leiden	naar	stimulerings-
maatregelen.	

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Het	stedelijke	leefklimaat	voor	gezinnen	is	verbeterd,	door	uitbreiding		

van	vervoersverbindingen	over	het	water.
■	 Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkheden	voor	een	toekomstige	

langzaam	verkeersverbinding	tussen	het	oostelijk	Havengebied	en	het	
Zeeburgereiland.	Daarbij	is	onderzocht	of	er	mogelijkheden	zijn	voor	een	
eventuele	koppeling	met	het	Oostveer	en/of	circle-line	en	worden		
eventuele	vervolgacties	in	tijd	uitgezet.	

■	 Schone	en	stille	vormen	van	passagiersvervoer	zijn	gestimuleerd.

3 Naam van de activiteit
	 Multistop	Vaarverbinding	en	Oostveer.

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

■	 Door	bouwontwikkeling	in	het	Oostelijk	havengebied	(Cruquius)	en	het	
Zeeburgereiland	(RI-oost)	is	er	een	toenemende	vraag	naar	een	verbinding	
voor	langzaam	verkeer	(voetgangers,	fietsers)	tussen	beiden	gebieden.	
Er	wordt	een	onderzoek	uitgevoerd	waaruit	moet	blijken	of	een	vaarver-	
binding	gewenst	en	uitvoerbaar	is	en	op	welke	termijn.	Daarnaast	moet	
inzicht	worden	geboden	in	potentiele	aanlandingslocaties	en	in	mogelijke	
combinatie	met	de	verbindingen	van	het	Oostveer	en/of	de	Circle-line.	

■	 Het	Oostveer	is	als	verbinding	gewenst	maar	moet	voor	een	goed		
leefklimaat	met	schonere	en	stillere	boten	worden	uitgevoerd.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stadsdeel	Oost
■	 RVE	VOR
■	 RVE	R&D
■	 Haven	Amsterdam
■	 Rijkswaterstaat

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Alleen	ureninzet

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Draagvlak	bij	omwonenden	kan	van	invloed	zijn	op	een	toekomstige		

aanlanding	van	een	Multistopvaarverbinding.
■	 Draagvlak	voor	het	Oostveer	bij	direct	omwonenden	in	de	woonschepen	

kan	beperkt	zijn.
■	 Bestuurlijke	risico’s	zijn	beperkt	voor	BCO.	Bestuurlijke	verantwoordelijk-

heid	ligt	primair	bij	de	gemeenteraad.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	aantal	mogelijkheden	en	de	fasering	van	een	langzaam	verkeers-	

verbinding	tussen	het	Zeeburgereiland	en	het	Oostelijk	Havengebied.	

Activiteit 2  Multistop Vaarverbinding en Oostveer

Prioriteit F  Water en duurzaamheidF


