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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	en	goede	match	tussen	vraag	en	aanbod	

zodat	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	
kunnen	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Goede	match	tussen	vraag	en	aanbod	zodat	ouderen	en	mensen	met	een	

beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	kunnen	wonen.

3 Naam van de activiteit
	 Preventieve	ouderenbezoeken	in	Betondorp	in	samenwerking	met		

Academie	van	de	Stad,	Ymere,	Eigen	Haard	en	Dynamo.

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

	 In	Betondorp	wonen	veel	kwetsbare	ouderen,	waarvan	verwacht	wordt		
dat	de	hulp-	en	zorgaanvragen	zullen	toenemen.	Preventieve	ouderen-	
bezoeken	geven	inzicht	in	de	(woon)behoefte.	In	navolging	daarop	dient	
met	de	corporaties	afgestemd	te	worden	in	hoeverre	vraag	en	aanbod	
gematched	kunnen	worden	(maatwerk).

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Academie	van	de	Stad:	Project-,	procescoördinatie	en	stagebegeleiding.
■	 Stadsdeel:	opdrachtgever,	kaderstellend.	
■	 Woningcorporaties	Eigen	Haard	en	Ymere:	opdrachtgever,	kaderstellend,	

inhoudelijke	ondersteuning	&	commitment	vervolgtraject.
■	 Maatschappelijke	partners:	vervolgtraject.
■	 Dynamo:	Inhoudelijke	ondersteuning	&	commitment	vervolgtraject.

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

partners.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj
	 Voorbereiding	is	gestart,	start	01-02-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Ouderen	zijn	erg	honkvast	en	weinig	bereid	naar	een	andere	buurt	te		

verhuizen,	met	name	in	Betondorp.
	 Er	moet	wel	aanbod	zijn	wil	er	match	tussen	vraag	en	aanbod	kunnen	

plaatsvinden.	Dit	hangt	af	van	mutatie	welke	in	Betondorp	erg	laag	is.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 De	groep	ouderen	die	is	geselecteerd	voor	het	onderzoek	is	benaderd.
■	 De	behoefte	is	in	kaart	gebracht.
■	 Het	vervolgtraject	wordt	opgestart;	leveren	maatwerk.

Activiteit 1  Preventieve ouderenbezoeken

Prioriteit A  Voldoende betaalbare woningenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	en	goede	match	tussen	vraag	en	aanbod	

zodat	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	
kunnen	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Goede	match	tussen	vraag	en	aanbod	zodat	ouderen	en	mensen	met	een	

beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	kunnen	wonen.	

3 Naam van de activiteit
	 Naast	Betondorp	ook	focus	op	wonen	voor	ouderen	in	Amsteldorp.	

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

	 In	het	kader	van	de	‘dorpenaanpak	Watergraafsmeer’	wordt	voor	Amstel-
dorp	bekeken	of	in	2015	gestart	kan	worden	met	een	aanpak	conform	de	
werkwijze	voor	Betondorp.	In	de	drie	dorpen	van	de	Watergraafsmeer	staat	
een	aantal	indicatoren	op	‘rood’,	waardoor	er	een	negatieve	ontwikkeling	
op	de	loer	ligt	die	effect	sorteert	in	meerdere	domeinen.	

	
5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel	Oost	en	de	betrokken	corporaties	Ymere,	Eigen	Haard,	Rochdale	

en	de	Alliantie.	Stadsdeel	Oost	is	in	deze	initiatiefnemer	tot	het	voeren	van	
verkennende	gesprekken	met	de	betrokken	corporaties.

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

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj
	 Nader	te	bepalen.	

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

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Er	zijn	verkennende	gesprekken	gevoerd	met	de	betrokken	corporaties	

voor	een	eventuele	buurtaanpak	in	Amsteldorp	conform	de	werkwijze	in	
Betondorp.	

Activiteit 2  Focus op wonen voor ouderen in Amsteldorp

Prioriteit A  Voldoende betaalbare woningenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	en	goede	match	tussen	vraag	en	aanbod	

zodat	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	
kunnen	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Voldoende	betaalbare	woningen	in	de	Watergraafsmeer,	afgestemd	op	de	

vraag.

3 Naam van de activiteit
	 Kansen	benutten/stimuleren	voor	het	bouwen	van	betaalbare	woningen	

voor	ouderen	in	ontwikkelgebieden:	Jeruzalem	(Blok	M),	Eenhoorn.

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

	 In	de	ontwikkelgebieden	Don	Bosco	en	het	Amstelkwartier	zorgdragen	voor	
realisatie	van	betaalbare	woningen.	Dit	mogelijk	maken	door	in	de	fase	van	
planvorming	met	de	betrokken	partijen	hierover	gesprek	te	voeren.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 RVE	wonen	adviseert	over	woningbouwprogrammering	aan	de	betreffende	

projectleiders	in	Oost,	zie	oa.	ontwikkeling	Ringdijk	44.

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
	 Op	het	moment	dat	zich	een	kans	voor	doet,	o.a.	ontwikkeling	Ringdijk	44.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 N.v.t.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 In	de	fase	van	planvorming	heeft	afstemming	plaatsgevonden	over	het	

opnemen	van	betaalbare	woningen	in	de	woningprogrammering.	

Activiteit 3  Bouwen betaalbare woningen in de ontwikkelgebieden

Prioriteit A  Voldoende betaalbare woningenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	en	goede	match	tussen	vraag	en	aanbod	

zodat	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	
kunnen	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Ouderen	en	mensen	met	een	beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	

kunnen	wonen	(ook	binnen	de	bestaande	voorraad).	

3 Naam van de activiteit
	 Voorlichting	&	bewustwording	langer	zelfstandig	wonen	ouderen	en	men-

sen	met	een	beperking.	

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

	 Ouderen	en	mensen	met	een	beperking	zullen	door	het	extramuraliserings-
beleid	langer	zelfstandig	moeten	blijven	wonen	.	Zij	krijgen	voorlichting	
over	de	mogelijkheden	bij	verhuizen	en	welke	instanties	hierbij	de	weg	
kunnen	wijzen.	Ook	haakt	stadsdeel	Oost	aan	bij	een	stedelijke	bewust-
wordingscampagne	die	er	op	gericht	is	dat	mensen	tijdig	nadenken	over	
hoe	zij	op	latere	leeftijd	willen	wonen.	waar	stadsdeel	Oost	bij	aanhaakt.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 RVE	Wonen	en	RVE	zorg	leidend	in	de	voorlichting	en	bewustwording-cam-

pange,	met	input	en	advies	van	andere	partijen	zoals	de	corporaties		
en	stadsdelen.	

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Dekking	binnen	stedelijke	budgetten	en	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
	 Ouderen	realiseren	zich	te	laat	dat	hun	woning	ongeschikt	is	waardoor	er	

een	accuut	probleem	ontstaat.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Er	is	afstemming	met	RVE	wonen	en	corporaties	over	verbeteringen	in	de	

informatievoorziening	met	betrekking	tot	het	langer	zelfstandig	wonen.	

Activiteit 4  Voorlichting en bewustwording langer zelfstandig wonen

Prioriteit A  Voldoende betaalbare woningenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	en	goede	match	tussen	vraag	en	aanbod	

zodat	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	
kunnen	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Match	tussen	vraag	en	aanbod	in	de	zin	van	leegkomend	(zorg)vastgoed.	

3 Naam van de activiteit
	 Faciliteren	en	stimuleren	van	nieuwe	woonvormen/	kansen	benutten.

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

	 In	het	kader	van	de	(particuliere)	bestaande	voorraad	is	het	ook	relevant		
om	eigen	initiatieven	die	ontstaan	binnen	de	doelgroep	t.b.v.	geschikte	
huisvesting	(zoals	‘eigenwijs	met	leegstand’	)	te	stimuleren	dan	wel		
faciliteren.	Te	denken	valt	aan	initiatieven	waarbij	leegstaande	kantoor-	
panden	worden	omgezet	in	woonfunctie,	danwel	hergebruik	van	leeg-
komend	zorgvastgoed.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Integrale	aanpak	van	RO,	EZ,	Wonen,	Zorg.

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
	 Doorlopend	aandacht.	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 N.v.t.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Initiatieven	omtrent	CPO	projecten	zijn	integraal	ondersteund	en		

gefaciliteerd.	

Activiteit 5  Faciliteren en stimuleren nieuwe woonvormen

Prioriteit A  Voldoende betaalbare woningenA



Bijlage Gebiedsplan Watergraafseer 8

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	betaalbare	woningen	en	goede	match	tussen	vraag	en	aanbod	

zodat	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	
kunnen	wonen.

2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Voldoende	betaalbare	woningen.	

3 Naam van de activiteit
	 Behoud	sociale	woningen	in	Middenmeer	middels	gesprekken	met	de	
	 corporaties	

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

	 De	woningvoorraad	van	Middenmeer	kenmerkt	zich	door	een	hoog	aandeel	
koopwoningen	en	particuliere	huurwoningen	en	zeer	weinig	sociale	huur-
woningen.	Het	is	daarom	zaak	in	te	zetten	op	behoud	van	de	betaalbare	
corporatievoorraad	in	Middenmeer.	Daarover	het	gesprek	aangaan	met	de	
betreffende	woningcorporaties	De	Alliantie,	Eigen	Haard	en	Rochdale.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Corporaties	De	Alliantie,	Eigen	Haard	en	Rochdale:	verkennen	van	de		

mogelijkheden	de	betaalbare	voorraad	te	behouden	
	 (RVE)	Wonen:	Initiatief	tot	voeren	gesprekken.	

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
	 Verkoopafspraken	zijn	per	marktgebied,	niet	op	buurtniveau,	dat		

bemoeilijkt	afspraken	hieromtrent	in	Middenmeer.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Er	zijn	verkennende	gesprekken	gevoerd	met	de	corporaties	in	Midden-

meer	met	als	doel	behoud	van	de	betaalbare	voorraad.	

Activiteit 6  Behoud sociale woningen in Middenmeer

Prioriteit A  Voldoende betaalbare woningenA
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Wijkservicepunten	Brinkhuis	en	Hoekhuis	realiseren	elk:
■	 Een	groter	bereik	van	de	doelgroep.
■	 Zeggenschap	bij	gebruikers	m.b.t.	programmering	en	beheer.
■	 Een	succesvolle	marktplaats	van	vraag	en	aanbod	m.b.t.	informele	hulp.
■ 	 Een	betere	samenwerking	met	partners	(informele	hulp	en	formele	zorg/

welzijn)	in	het	gebied,	als	onderdeel	van	de	wijkzorg	V&V.

3 Naam van de activiteit
	 Doorontwikkeling	wijkservicepunten	Brinkhuis	(Betondorp)	en	Hoekhuis	

(Amsteldorp).

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

	 In	de	wijkservicepunten	Brinkhuis	in	Betondorp	en	Hoekhuis	in	Amsteldorp	
kunnen	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	dicht	in	de	buurt	terecht	
voor	informatie	en	advies	op	het	terrein	van	wonen,	zorg	en	welzijn,	ont-
moeting	en	activiteiten;	en	een	warme	maaltijd.	Gelet	op	de	uitdagingen	
die	samenhangen	met	het	scheiden	van	wonen	en	zorg,	ligt	er	een	opgave	
én	kans	om	de	wijkservicepunten	door	te	ontwikkelen	en	daarmee	hun	
functie	voor	de	buurt	te	versterken.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Dynamo	en	ZGAO	(coördinatoren	van	de	respectievelijke	wijkservice-	

punten)	en	organisaties	die	medegebruik	maken	van	het	wijkservicepunt.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	budget	buurtgerichte	aanpak	€	32.000.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj
	 Vanaf	1-1-2015,	doorlopend.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 N.v.t.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 We	meten	de	voortgang	via	de	reguliere	rapportages	(jaarverslag),		

kwaliteitsbezoek	en	accountgesprekken:
■	 Aantal	bezoekers.
■	 Aantal	activiteiten	voor	verschillende	groepen.	
■	 Leeftijdsverdeling	bezoekers	wijkservicepunten	(schatting).
■	 Ruimtegebruik.
■ 	 Invulling	van	het	gastheer/	gastvrouwschap	(kwalitatief).
■	 Inspanningen	op	gebied	van	communicatie	(kwalitatief).
■	 Samenwerking	met	partners	(kwalitatief).

Activiteit 1  Doorontwikkelen servicepunten Brinkhuis (Betondorp) en Hoeckhuys (Amsteldorp)

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Verzelfstandiging	ontmoetingscentrum	Tesla
■	 Tesla	als	nieuwe,	zelfstandige	locatie	met	activiteiten	voor	en	door	

bewoners	(m.n.	ouderen)
■	 Samenwerking	met	partners	(informele	hulp	en	formele	zorg/welzijn)	in		

het	gebied,	als	onderdeel	van	de	wijkzorg	V&V

3 Naam van de activiteit
	 Doorstart	ontmoetingsruimte	Tesla

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

	 Onderzoeken	van	de	mogelijkheid	van	een	doorstart	van	het	tijdelijke		
wijkservicepunt	Tesla	omdat	het	voorziet	in	de	behoefte	van	een		
ontmoetingsplek	voor	ouderen

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Amstelring	(huurder),	bewonersgroep,	Odense,	Dynamo	en	andere		

organisaties.	

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	18.000.

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	vrijwilligers	om	de	initiatieven	op	te	zetten	en	uit	te	voeren.
■	 Onvoldoende	bereidheid	bij	of	financiële	middelen	van	professionele		

organisaties	om	het	plan	mogelijk	te	maken.

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

Activiteit 2  Doorstart ontmoetingsruimte Tesla 

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Vernieuwing	Buurtcentrum	Park	de	Meer.
■	 Verbouwing	van	het	buurtcentrum.
■	 Sluitende	meerjaren	exploitatie.
■	 Afspraken	met	bewoners,	Dynamo,	Amstelring	/	Nieuw	Amstelrade,	Phila-

delphia	en	De	Alliantie	over	invulling	buurtcentrum	‘voor	en	door’	bewo-
ners	met	speciale	aandacht	voor	(activering	van)	de	zelfstandig	wonende	
cliënten	van	Nieuw	Amstelrade	en	Philadelphia.

3 Naam van de activiteit
	 Vernieuwing	Buurtcentrum	Park	de	Meer.

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

	 Het	onderzoeken	van	de	haalbaarheid	van	de	vernieuwing	van	buurt-	
centrum	Park	de	Meer,	zodat	het	een	bruisend	centrum	wordt,	met	een		
actieve	inbreng	van	cliënten	van	Philadelphia	en	Nieuw-Amstelrade	en		
meer	interactie	tussen	verschillende	bewoners.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Bewoners,	Dynamo,	Amstelring	/	Nieuw	Amstelrade,	Philadelphia	en		

De	Alliantie.

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
■	 Partijen	haken	af	(om	inhoudelijke	en/of	financiële	redenen)	waardoor	de	

ontwikkeling	niet	doorgaat.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Commitment	van	alle	betrokken	partijen.
■	 Indien	aanwezig:	oplevering	en	ingebruikname	van	het	vernieuwde	buurt-

centrum.

Activiteit 3  Vernieuwing buurtcentrum Park de Meer

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Realisatie	wijkservicepunt	Blok	M
■	 Succesvolle	verplaatsing	activiteiten	en	netwerk	huidige	buurtkamer	Jeruzalem.
■	 Nieuwe	activiteiten	voor	en	door	bewoners.
■	 Een	succesvolle	marktplaats	van	vraag	en	aanbod	m.b.t.	informele	hulp.
■	 Samenwerking	met	partners	(informele	hulp	en	formele	zorg/welzijn	en	

ondernemers)	in	het	gebied,	als	onderdeel	van	de	wijkzorg	V&V.

3 Naam van de activiteit
	 Realisatie	wijkservicepunt	Blok	M	(Jeruzalem)

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

	 Realisatie	wijkservicepunt	Blok	M	(Jeruzalem),	met	ruimte	voor	ontmoeting,	
informatie,	advies	en	maaltijden.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Dynamo	(coördinator	wijkservicepunt	Blok	M	en	van	de	huidige	buurtkamer	

Jeruzalem),	Habion,	bewoners	blok	M,	SAG,	Amstelring,	Amsta,	OAR	en	
andere	organisaties.	

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	8.500.

8 Benoem de geplande datum van uitvoer dd-mm-jj tot dd-mm-jj
	 Vanaf	1-1-2015,	doorlopend.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 N.v.t.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 We	meten	de	voortgang	via	de	reguliere	rapportages	(jaarverslag),		

kwaliteitsbezoek	en	accountgesprekken:
■	 Aantal	bezoekers.
■	 Aantal	deelnemers	aan	collectieve	activiteiten.
■	 Aantal	bezoekers	dat	doorstroomt	naar	vrijwilligerswerk	in	of	buiten	de	

buurtkamer.
■	 Ruimtegebruik.	
■	 Invulling	van	het	gastheer/	gastvrouwschap	(kwalitatief).
■	 Inspanningen	op	gebied	van	communicatie	(kwalitatief).
■	 Samenwerking	met	partners	(kwalitatief).

Activiteit 4  Wijkservicepunt in blok M (Jeruzalem)

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Uitbreiding	van	het	aantal	locaties	in	Middenmeer	met	een	ontmoetings-

functie	voor	ouderen.	
	
3 Naam van de activiteit
	 Uitbreiding	ontmoetingsfunctie	Middenmeer,	onderzoek.

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

	 Het	creëren	van	buurt-	of	huiskamers,	kleinschalige	gelegenheden	voor	
ontmoeting	door	en	voor	oudere	bewoners,	waarbij	bewoners	en	partijen	in	
het	gebied	worden	uitgedaagd	om	samen	initiatieven	te	ontwikkelen.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Oa.	bewoners,	Dynamo,	organisaties	met	accommodatie,	kerk	‘De	Bron’,	

Tesla	(Amstelring).

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
■	 Onvoldoende	beschikbare,	voor	de	doelgroep	toegankelijke	accommodaties.
■	 Onvoldoende	vrijwilligers	om	de	initiatieven	op	te	zetten	en	uit	te	voeren.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	locaties	in	Middenmeer	met	een	ontmoetingsfunctie	voor	ouderen.

Activiteit 5  Uitbreiding ontmoetingsfunctie Middenmeer

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
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.

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

	 Wijkzorg	is	een	buurtgerichte	integrale	netwerksamenwerking	tussen		
zorgpartijen,	maatschappelijke	dienstverlening,	huisartsen	en	actieve	buurt-
bewoners,	waarbij	bij	bewoners	thuis	ondersteuning	geboden	wordt.	

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
■	 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.	

■	 Trekker-projectleider	aanbieders	wijkzorg:	Coördineert	de	interne		
samenwerking	binnen	wijkzorgteam	zoals	de	registratie	in	RIS,	ondersteu-
ningsplannen	dus	meer	procesmatig.	Rol	in	het	bevorderen	van	korte	lijnen	
tussen	professionals	onderling	en	met	de	actieve	buurtbewoners.	

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

■	 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.	

Activiteit 6  Wijkzorg

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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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
	 01-04-14	tot	01-01-18

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		
oa	maatschappelijke	dienstverlening	en	huisartspraktijken	in	toenemende	
mate	deze	groep	in	hun	dagelijkse	praktijk	tegen	komen.	De	Madi	is		
onvoldoende	toegerust	op	deze	toeloop.	Bovendien	kan	het	voor	de		
leefbaarheid	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	ana-
lyse	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	flyer.	De	activiteiten	staan	op	je	
Kunt	Meer.nl	en	mogelijk	bij	buurtinitiatieven	zoals	de	Buurtbalie	in	de	IB.	

Activiteit 6  Wijkzorg

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
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	

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

	 	Samen	doen	is	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.

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	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
	 	01-02-12	tot	01-01-17	(minimaal).

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	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,	doorlooptijd.

Activiteit 7  Samen doen

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Informatie	en	bekendheid	geven	aan	voorzieningen	en	buurtinitiatieven	en	

vrijwilligersorganisaties	voor	ouderen	en	kwetsbare	bewoners.

3 Naam van de activiteit
	 Informatiemarkt	Wonen,	Zorg,	Welzijn	Watergraafsmeer.	

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

 Op	de	informatiemarkt	wordt	informatie	gegeven	en	kennis	gedeeld	over	
voorzieningen,	buurtinitiatieven	en	vrijwilligersorganisaties	voor	ouderen	en	
kwetsbare	bewoners	in	de	Watergraafsmeer.	

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

Oost	Verenigd,	Dynamo,	De	Dwars.

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

middelen	partners.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 N.v.t.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Aantal	bezoekers	en	aantal	standhouders.
■	 Realisatie	van	een	permanente	sociale	kaart	voor	bewoners.

Activiteit 8  Informatiemarkt Wonen-Zorg-Welzijn

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Voldoende	voorzieningen	en	versterken	samenwerking	zorg	en	welzijn		

zodat	toenemende	zorgvragen,	eenzaamheid,	sociaal	isolement	en	armoede	
snel	gesignaleerd	worden	en	er	adequaat	kan	worden	gehandeld.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Sport	wordt	als	middel	ingezet	in	de	integrale	aanpak	voor	kwetsbare	

bewoners.	Onderzoek	heeft	aangetoond,	dat	regelmatig	sporten	of	be-
wegen	bijdraagt	aan	vermindering	van	risico	op	ouderdomsziekten.	Door	
deelname	aan	activiteiten	komen	mensen	ook	uit	isolement,	gaan	zij	deel	
uitmaken	van	sociaal	netwerk,	worden	zij	‘gezien’	en	ontstaat	zicht	op	een	
eventuele	hulpvraag.

3 Naam van de activiteit
	 Sport.

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

	 Sport	als	middel	inzetten	in	de	integrale	aanpak	voor	kwetsbare	bewoners,	
zodat	het	risico	op	ouderdomsziekten	vermindert,	bewoners	uit	hun		
isolement	raken	en	in	beeld	komen	met	een	eventuele	zorgvraag.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Intern:	WMO/sportstimulering	en	Extern:	Evolution	Fysiotherapie/Duo	fit/

HVO/Dynamo	voor	de	werkverdeling	zie	zie	projectplan:	GoldenSports

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
	 01-09-14	tot	01-12-15

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■ Voldoende	budget	(WMO/	civil	society)	voor	structureel	aanbod	of	voor	

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

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Jaarlijks	overzicht	activiteiten	voor	senioren	en	kwetsbare	volwassenen,	

indien	mogelijk	met	aantallen	deelnemers.
■	 Sportmonitor	4	jaarlijks.

Activiteit 9  Inzetten sport in integrale aanpak kwetsbare huishoudens

Prioriteit B  Voorzieningen en samenwerking wonen, zorg en welzijnB
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	beoogde	resultaat	is	verhoogde	aandacht	bij	ouderen	voor	inbraak-

preventie	en	voorlichting	aan	ouderen	over	babbeltrucs.	Daarnaast:		
daling	van	het	aantal	geslaagde	babbeltrucs	en	insluipingen.

3 Naam van de activiteit
	 Inbraakpreventie	en	voorlichting	babbeltrucs.

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

	 Voorlichtingsbijeenkomsten	voor	kwetsbare	ouderen	over	insluiping	en		
babbeltrucs.	Hierbij	zijn	politie,	ouderenzorg,	welzijnsinstellingen	etc.		
aanwezig.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
		 Politie,	welzijnsinstellingen,	ouderraad-	en	zorg	etc.	Werkverdeling:	stads-

deel	organiseert	en	faciliteert,	politie	doet	de	voorlichting/toneelstukjes,	
welzijn-	en	zorginstellingen	zijn	aanwezig	met	kraampjes	en	geven	voorlich-
ting/advies	op	velerlei	gebeid.	Soort	van	informatiemarkt	in	een	theaterset-
ting.	De	montage	van	deurspionnen	en/of	kierstandhouders	gebeurt	door	
een	gecertificeerd	bedrijf.

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
	 Of	van	01-04-15	tot	010-6-15	of	van	01-09-15	tot	01-11-15		

(schatting,	maar	voorjaar	of	najaar).

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	kan	bij	deze	doelgroep	voorkomen	dat	de	maatregel	minder	effectief		

is	doordat	de	doelgroep	gaat	dementeren,	naar	een	verzorgingstehuis		
gaat	etc.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaatmeting	via	politiecijfers	en	steekproefsgewijze	controle	door	de	

wijkagent.	

Activiteit 1  Inbraakpreventie en voorlichting babbeltrucs

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Uitvoeren	buurtprogramma	Betondorp.	

3 Naam van de activiteit
	 Uitvoering	buurtplan.

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

	 Uitvoering	buurtplan	dat	tot	stand	is	gekomen	op	basis	van	input	van	be-
woners,	wetenschappers,	corporaties	en	stadsdeel,	gericht	op	het	werken	
aan	de	opgaven	van	Betondorp.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 De	drie	actieve	corporaties	in	Betondorp	(Ymere,	Stadgenoot	en	de		

Alliantie),	Dynamo,	academie	van	de	stad,	en	het	Stadsdeel.	Aansluiting	
wordt	gezocht	bij	wijkzorgteam	en	Samen	Doen.

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
	 Doorlopend

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 N.v.t.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	programmateam	kent	een	structureel	overleg	in	2015.	

Activiteit 2  Uitvoering Buurtplan Betondorp

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C



Bijlage Gebiedsplan Watergraafseer 21

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	’oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Er	zijn	afspraken	gemaakt	tussen	professionele	organisaties	en	bewoners	

over	de	aanpak	van	punten	die	bewoners	hebben	aangedragen	als	belang-
rijke	punten	om	prettig	oud	te	kunnen	worden	/	zijn	in	Jeruzalem

■	 (sociale)	veiligheid
■	 Contact	tussen	bewoners
■	 Voorzieningen	/	activiteiten	(incl.	weten	wat	waar	wanneer	te	doen	is)
■	 Betaalbaar	wonen	in	geschikte	woningen

3 Naam van de activiteit
		 Versterken	samenwerking	professionals	en	bewoners	in	en	om	Blok	M,		

Jeruzalem.

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

	 Wensen	en	ideeën	van	bewoners	worden	opgehaald	en	samen	met	de	
partners	in	de	wijk,	inclusief	bewoners,	omgezet	in	acties	die	ertoe	moeten	
leiden	dat	ouderen	prettig	oud	kunnen	worden	/	zijn	in	Jeruzalem.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Directe	partijen:	bewoners,	Stadsdeel,	Habion,	Amsta,	Amstelring,	OAR	en	

Dynamo
■	 Overige	partijen	die	actief	zijn	in	de	buurt:	SAG,	Ymere,De	Key,	Rochdale,	

politie,	ondernemers

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
	 01-10-14	tot	01-01-16	(minimaal).

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Er	zijn/worden	verwachtingen	gecreëerd	die	niet	kunnen	worden		

waargemaakt.
■	 Het	wiel	wordt	opnieuw	uitgevonden.
■	 Bewoners	worden	onvoldoende	geactiveerd	zelf	zaken	op	te	pakken.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Heldere	afspraken	over	wie,	wat	waar	en	wanneer	doet.

Activiteit 3  Zelfstandig Wonen

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Ondernemers	in	Betondorp	en	(op	de	Brink)	behouden.

3 Naam van de activiteit
	 Winkels	op	de	Brink.

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

	 Proactief	reageren	op	dreigende	leegstand	van	winkels	op	de	Brink,		
door	met	ondernemers	mee	te	denken.	

	
5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Corporaties,	politie,	brandweer,	diverse	afdelingen	intern	(bijvoorbeeld	

openbare	ruimte,	vergunningen	etc).

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
	 01-01-15	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
		 Als	gevraagde	inzet	niet	wordt	geleverd,	is	het	risico	een	vermindering	van	

levendigheid	op	de	Brink	en	een	vermindering	in	winkelvoorzieningen	voor	
ouderen.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Zo	min	mogelijk	leegstand	en	behoud	diversiteit	aan	winkels	voor		

dagelijkse	levensbehoeften.

Activiteit 4  Winkels op de Brink

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	verkoop	van	maatschappelijk	vastgoed/voormalige	school	aan	een	

bouwgroep	(zelfbouw)	t.b.v.	verbouw	tot	koopwoningen	en	een	functie	die	
toegevoegde	waarde	heeft	voor	de	buurt.	En	er	worden	grotere	woningen	
gerealiseerd	die	er	voor	zorgen	dat	gezinnen	in	de	buurt	kunnen	blijven	
wonen.

3 Naam van de activiteit
	 Zelfbouw	Zaaiersweg	en	inzet	voor	de	buurt.

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

	 Zelfbouw	faciliteren	in	de	voormalige	school	aan	de	Zaaiersweg,	zodat	het	
pand	verbouwd	wordt	tot	koopwoningen	die	een	toegevoegde	waarde	
hebben	voor	de	buurt.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stadsdeel:	selectieprocedure	bouwgroep,	afsluiten	optieovereenkomst,	

doen	van	een	erfpachtaanbieding	en	faciliteren	van	de	bouwgroep	bij	de	
planologische	procedures	

■	 Bouwgroep:	verantwoordelijk	voor	de	planvorming	(ontwerp),	aanvraag	
vergunningen,	bestemmingswijziging	en	communicatie	met	de	buurt	over	
het	plan.

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
 Leveren	grond	en	opstal:	1	juni	2015.
	 Start	verbouwing:	1	juni	2015	

(bouwplanning	wordt	bepaald	door	bouwgroep).

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Financieel:	indien	het	niet	komt	tot	een	geaccepteerde	erfpachtaanbieding	

(verkoop	pand)	zijn	de	proceskosten	al	gemaakt	en	staan	daar	geen		
inkomsten	tegenover.

■	 Maatschappelijk:	Tegenstand	vanuit	de	buurt	in	planvorming	en	procedures.	
Door	het	selectiecriteria	te	stellen	een	andere	functie	dan	wonen	in	het	plan	
op	te	nemen	die	een	toegevoegde	waarde	moet	hebben	voor	de	buurt	
waarover	de	buurt	mee	kan	denken,	wordt	dit	risico	verkleind.	

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

Activiteit 5  Zelfbouw Zaaiersweg

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Realiseren	extra	ruimte	om	te	kunnen	voldoen	aan	de	vraag	van	bewoners
■	 Kansen	creëren	voor	nieuwe	initiatieven,	zowel	startende	ondernemers	als	

buurtinitiatieven.

3 Naam van de activiteit
		 Gebruik	lege	ruimte	Onderlangs.

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

	 Een	pilot	starten	om	een	flexibele	invulling	aan	Onderlangs	36N	te	geven	
om	te	voldoen	aan	de	vraag	naar	ruimte	voor	incidentele	activiteiten	of	
tijdelijk	gebruik	door	startende	ondernemers.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Afdeling	vastgoed,	afdeling.	accommodaties,	economie	en	gebiedsteam.

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
		 Start	op	01-01-15.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Pand	blijft	te	lang	leegstaan,	huurderving.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Het	tot	stand	komen	van	een	gedegen	plan	waarmee	het	financieel	en	be-

heersmatig	haalbaar	is	het	Pand	via	flexibele	huur	een	functie	te	geven	die	
tegemoet	komt	aan	vragen	en	behoefte	uit	de	buurt.	

Activiteit 6  Gebruik lege ruimte Onderlangs

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Aantrekkelijke/voldoende	voorzieningen	voor	bewoners	van	Blok	M	en		

de	buurt.

3 Naam van de activiteit
		 Invulling	horecadeel	in	de	Plint	van	Blok	M.

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

	 Op	zoek	gaan	naar	ondernemers	die	invulling	willen	geven	aan	het		
horecadeel	plint	Blok	M	Jeruzalem,	zodat	er	aantrekkelijke	voorzieningen	
komen	voor	bewoners.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Habion,	Rochdale,	intern	de	projectgroep	Jeruzalem.

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
	 01-01-15	tot	01-07-15

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Leegstand	en	onvoldoende	voorzieningen	voor	de	bewoners.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Geen	leegstand	en	een	(divers)	aanbod	aan	voorzieningen	en	bedrijvigheid	

op	en	rond	het	plein.

Activiteit 7  Invulling horeca deel van plint Blok M

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Kostendekkende	doorexploitatie	van	het	gebouw	Robert	Kochplantsoen	19.

3 Naam van de activiteit
	 Invulling	Robert	Kochplantsoen	19	(haalbaarheidsonderzoek,	invulling	na	

consultatie	in	de	buurt)

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

	 Het	onderzoeken	van	de	mogelijkheden	van	een	nieuwe	invulling	van	het	
pand	Robert	Kochplantsoen	19,	waarbij	bewoners	geraadpleegd	worden.	

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

project	vernieuwing	Jeruzalem,	wonen,	accommodaties.

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
	 01-11-2014	-	01-11-2015	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Het	risico	bestaat	dat	er	geen	geschikte	huurder	gevonden	wordt.		

In	dat	geval	zal	overwogen	worden	of	het	pand	dient	te	worden	verkocht.	
Een	en	ander	conform	de	stedelijke	beleidsdoelstellingen	dat	a)	het	hebben	
van	vastgoed	geen	prioriteit	heeft,	en	2)	de	vastgoedbegroting	verkort	
dient	te	worden.	

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

gedragen	wordt	door	de	buurt.	
■	 De	indicatie	bij	verhuur	is:	marktconform	en	minimaal	kostendekkend.

Activiteit 8  Invulling pand Robert Kochplantsoen 19

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Goede	samenwerking	wijkzorgteam	(RVE)	en	basisaanbod	WMO	en		

informele	zorg	in	de	buurten,	casuïstiek	gestuurd	pilot	om	beter	maatwerk	
te	kunnen	leveren	aan	bewoners	in	samenwerking	met	Kennisland	en	een	
nog	nader	te	bepalen	stadsdeel.

3 Naam van de activiteit
	 Versterken	informele	en	formele	zorg	Amsteldorp	(vervolg	labsprint).

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

	 Het	geven	van	een	vervolg	aan	de	door	Kennisland	gevoerde	gesprekken	
met	bewoners	over	hun	woonsituatie	en	ouder	worden	door	het	in	kaart	
brengen	van	vraag	en	aanbod.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Kennisland,	RVE-wonen,	RVE-zorg	en	Welzijn,	RVE-jeugd,	Dynamo,		

relevante	bewoners	initiatieven,	corporaties,	een	ander	stadsdeel.

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
	 01-01-15	tot	01-01-16

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

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Meer	maatwerk	in	zorg,	welzijn	en	wonen	voor	bewoners.
■	 Beter	inzicht	in	succes	en	faalfactoren	in	verschillende	gebieden/stadsdelen.

Activiteit 9  Versterken informele en formele zorg Amsteldorp (labsprint)

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Integrale	aanpak	in	‘de	drie	dorpen’	Amsteldorp,	Betondorp	en	Jeruzalem	

ten	behoeve	van	leefbaarheid	en	veiligheid,	wonen	met	zorg	en	welzijn,		
en	een	goede	balans	tussen	‘oude	en	nieuwe	bewoners’.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Amsteldorp	actief	organiseert	diverse	activiteiten	die	bijdragen	aan	prettig	

en	zelfstandig	oud	worden	in	Amsteldorp.	Zij	zijn	een	belangrijke	partner	
als	het	gaat	om	informele	zorg	(Bijv.	activiteiten;	Buurtgesprek,	SOEN	
(bijdrage	aan	een	schone	en	opgeruimde	buurt),	koffieochtend,	Amsteldorp	
interactief	(een	digitaal	platform),	de	winkelwagen,	ontmoetingsmomenten	
voor	de	vrijwilligers).	Deze	groep	werkt	heel	zelfstandig	maar	heeft		
ondersteuning	nodig	op	aanvraag	om	zo	effectief	mogelijk	te	kunnen	
werken	en	vernieuwing	en	voortgang	te	bewerkstelligen.

3 Naam van de activiteit
	 Versterken	Amsteldorp	Actief.

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

		 Het	ondersteunen	van	de	bewonersorganisatie	Amsteldorp	Actief	zodat	zij	
een	goede	bijdrage	kunnen	leveren	aan	prettig	en	zelfstandig	oud	worden	
in	Amsteldorp.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Dynamo	als	coördinator	en	achtervang.
■	 Het	Wijkopbouworgaan	Oost	als	juridische	rechtspersoon	en	aanmelden		

en	verantwoorden	subsidie.

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
	 van	01-01-16	tot	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Risico	dat	coördinatie	wordt	wegbezuinigd	en	dat	de	vrijwilligers,	die		

vooral	doeners	zijn,	niet	goed	in	staat	zijn	om	administratie	goed	te	voeren.		
Risico	op	afhaken	van	vrijwilligers	door	strenge	regels	omtrent	vrijwilligers-
vergoeding.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaat	gemeten:	voortgang	van	de	activiteiten.	

Activiteit 10  Versterken Amsteldorp Actief

Prioriteit C  Integrale aanpak in ‘de drie dorpen’C
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Talent	ontwikkeling	en	voorkomen	van	vroegtijdig	schoolverlaten.	
	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Voorstel	hoe	in	2016	de	brede	talentontwikkelingsactiviteiten	voor	kinderen	

op	scholen	en	in	hun	vrije	tijd	vorm	te	geven,	zodat	deze	toegankelijk	zijn	
voor	alle	kinderen	uit	de	Watergraafsmeer.

3 Naam van de activiteit
	 Plan	van	aanpak	verbetering	mogelijkheden	deelname	talentontwikkelings-

activiteiten	voor	kinderen	uit	gezinnen	met	minimum	inkomens.

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

	 Het	vergroten	van	de	mogelijkheid	van	deelname	aan	talentontwikkelings-
activiteiten	voor	kinderen	uit	gezinnen	met	minimuminkomens	te	ver-
beteren	door	het	vergroten	van	de	toegankelijkheid	en	indien	mogelijk	het	
uitbreiden	van	het	bestaande	aanbod.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn) o.a.
■	 Reguliere	aanbieders	van	talentontwikkelingsactiviteiten,	zoals	sport-
	 verenigingen,	cultuurclubjes,	BSO’s.
■	 Basisscholen.
■	 Talententent	Dynamo.

6 / 7 Benoem de kosten en de dekking van de activiteit
	 Extra	inzet	vanuit	het	budget	buurtgerichte	aanpak	€	30.000	(ook	t.b.v	D2	

en	D3).

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Momenteel	biedt	het	bestaande	stedelijke	kader	geen	ruimte	om	extra	in	

te	zetten	op	de	Watergraafsmeer.	Dit	omdat	er	geen	scholen	met	een	hoog	
gewicht	zijn.	Wanneer	de	stedelijke	kaders	hier	ook	in	2015	steeds	geen	
ruimte	toe	bieden,	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 1  Verbeteren mogelijkheden deelname aan talentontwikkelingsactiviteiten

Prioriteit D  Talentontwikkeling en voorkomen van vroegtijdig schoolverlatenD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Talent	ontwikkeling	en	voorkomen	van	vroegtijdig	schoolverlaten.	
	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Afname	van	het	aantal	jongeren	in	Betondorp	en	van	der	Kunbuurt	dat	

zonder	startkwalificatie	de	school	verlaat.	

3 Naam van de activiteit
	 Schoolcarrière	begeleiding	om	vroegtijdig	schooluitval	te	verminderen		

(preventief,	focus	op	Betondorp	en	van	der	Kunbuurt).

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

	 Buurtactiviteiten	in	Betondorp	en	van	de	Kunbuurt	gericht	op	schoolkeuze	/	
huiswerkbegeleiding	koppelen	aan	succesvolle	buurtinitiatieven.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Mogelijke	partners:
■	 De	vrijwilligersbiep
■	 Academie	van	de	stad	
■	 Dynamo	jongerenwerk

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
	 Nog	niet	bekend.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
 De	activiteiten	zullen	preventief	zijn,	waardoor	de	effecten	pas	op	langere	

termijn	zichtbaar	worden.	Het	risico	in	deze	is	dat	activiteiten	als	niet	|ef-
fectief	worden	gezien	op	te	korte	termijn.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Aantal	voortijdig	schoolverlaters	in	Betondorp	en	va	de	Kunbuurt.

Activiteit 2  Schoolcarrière begeleiding om vroegtijdig schooluitval te verminderen (preventief, focus op Betondorp en van der Kunbuurt)

Prioriteit D  Talentontwikkeling en voorkomen van vroegtijdig schoolverlatenD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Talent	ontwikkeling	en	voorkomen	van	vroegtijdig	schoolverlaten.	
	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Integraal	plan	Brede	Talentontwikkeling	zodat	ook	kinderen	uit	gezinnen	

met	een	smalle	beurs	mee	kunnen	doen	aan	het	sportaanbod	in	de	buurt.
■	 Specifiek	aandacht	voor	sport	en	gezond	opgroeien.	

3 Naam van de activiteit
	 Vergroten	van	de	toegankelijkheid	van	het	sportaanbod	voor	kinderen	uit	

minimagezinnen.

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

	 Het	vergroten	van	de	toegankelijkheid	van	het	sportaanbod	voor	kinderen	
uit	minimagezinnen	door	met	sportaanbieders	in	gesprek	te	gaan	en		
bewoners/jongeren	te	motiveren	zelf	activiteiten	te	organiseren.	

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

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	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Onvoldoende	capaciteit	om	dit	proces	te	begeleiden.	

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Sportmonitor.	
■		 Jaarlijks	overzicht	initiatieven	sportaanbieders	en/	of	bewoners.

Activiteit 3  Vergroten van de toegankelijkheid van het sportaanbod voor kinderen uit minimagezinnen

Prioriteit D  Talentontwikkeling en voorkomen van vroegtijdig schoolverlatenD
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Duurzaamheid.	A:	Kansen	benutten	om	waterberging	te	realiseren	zodat	

wateroverlast	wordt	tegengegaan.	B:	Stimuleren	van	gebruik	hernieuwbare	
energiebronnen.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 De	belangrijkste	ontwikkel-	en	beheeropgaven	voor	de	komende	vier	jaar	in	

beeld	brengen	en	starten	met	het	aanhaken	bij	opdrachtformulerende	fase	
om	daar	de	maatregelen	die	wateroverlast	beperken	te	integreren	in	de	
opgave.	

■	 Daarnaast	bijdragen	aan	de	voortgang	van	lopende	projecten	zoals	
	 Betondorp	en	Middenmeer	waar	wateroverlast	beperken	reeds	onderdeel	

is	geworden	van	de	opgave.	

3 Naam van de activiteit
		 Kansen	benutten	om	waterberging	te	realiseren	zodat	wateroverlast	wordt	

tegengegaan.

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

 Kansen	benutten	om	waterberging	te	realiseren	zodat	wateroverlast	wordt	
tegengegaan,	bijvoorbeeld	door	het	te	agenderen	bij	opdrachtgevers	van	
groot	onderhoud.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Beheerders	van	stadsdeel	Oost.
■	 Woningbouwcorporaties.
■	 Bewoners,	ondernemers	en	andere	grondeigenaren.
■	 Andere	onderdelen	van	de	gemeentelijke	organisatie	(Waternet).

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

budgetten	voor	ambtelijke	inzet.	Er	is	nog	geen	zekerheid	over	budget	
voor	extra	inzet.

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

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Doelstelling	kan	alleen	worden	gerealiseerd	d.m.v.	combineren	van		

ambities,	middelen	en	plannen.	Niet	op	tijd	aan	tafel	betekent	kans	gemist.	
■	 Het	ontbreken	van	voldoende	financiële	dekking.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
		 Op	basis	van	de	WOLK-analyse	(de	WaterOverlastLandschapsKaart)	kijken	

waar	knelpunten	zijn	aangepast.	

Activiteit 1  Kansen benutten om waterberging te realiseren zodat wateroverlast wordt tegengegaan

Prioriteit E  DuurzaamheidE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Duurzaamheid.	A:	Kansen	benutten	om	waterberging	te	realiseren	zodat	

wateroverlast	wordt	tegengegaan.	B:	Stimuleren	van	gebruik	hernieuwbare	
energiebronnen.	

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Toegenomen	gebruik	van	hernieuwbare	bronnen	zoals	zon,	wind,	warmte	

koude	opslag	en	biomassa.	
	
3 Naam van de activiteit
	 Stimuleren	van	gebruik	hernieuwbare	energie	bronnen.

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

		 Stimuleren	van	gebruik	hernieuwbare	energie	bronnen,	waarbij	voor	de		
Watergraafsmeer	zon	en	warmte	koudeopslag	de	meest	waarschijnlijke	
bron	van	hernieuwbare	energie	is.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Woningbouwcorporaties.
■	 Bewoners,	ondernemers	en	andere	partners	in	de	wijk.
■	 Andere	onderdelen	van	de	gemeentelijke	organisatie.
■	 Energiemaatschappijen	(Liander,	Westpoort	Warmte,	NUON	Warmte).

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
	 Hangt	af	van	de	initiatieven	die	de	bewoners	en	ondernemers	in	de		

Watergraafsmeer	zelf	ontplooien	en	de	planning	van	de	projectorgani-	
satie	als	het	ontwikkelingen	zoals	het	masterplan	warmte	in	het	Sciencepark	
betreft.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Als	de	bewoners	en	ondernemers	geen	initiatieven	ontplooien	dan	is	er	

geen	toename	van	zonne-energie	in	de	Watergraafsmeer.
■	 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
■	 In	de	Zonatlas	staan	de	gebouwen	waar	zonnepanelen	op	zijn	aangebracht.	
■	 De	huidige	stand	van	zaken	is	toegevoegd	aan	dit	gebiedsplan.

Activiteit 2  Stimuleren van gebruik hernieuwbare energie bronnen

Prioriteit E  DuurzaamheidE
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Aandacht	voor	ontsluiting	van	Amstelkwartier	in	relatie	met	de	ontwikkeling	

Amstelstation	en	het	doortrekken	van	de	metrolijn	naar	het	Science	Park.
	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	goede	en	veilige	bereikbaarheid	van	de	nieuwe	wijken	Amstelkwartier,	

Kop	Weespertrekvaart	en	Amstelstation,	in	combinatie	met	een	goede	
inpassing	van	openbaar	vervoer,	langzaam	verkeer	en	autoverkeer.	Beide	
projecten	zijn	groot	stedelijk.	Beheer,	Goede	samenwerking	met	team	GO	
en	oog	voor	bewoners	belangen	zijn	een	belangrijk	opgave	voor	het		
stadsdeel.

3 Naam van de activiteit
■	 Project	Amstelstation	e.o	
■	 Ontwikkeling	Overamstel

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

■	 Tijdens	de	herontwikkeling	van	het	Amstelstation	zorgen	voor	goede	
afstemming	tussen	alle	partijen	en	goede	communicatie	met	de	bewoners	
zodat	in	bouwperiode	de	veiligheid	en	bereikbaarheid	gewaarborgd	wordt.

■	 Het	zorgen	voor	een	goede	ontsluiting	van	Amstelkwartier,	waardoor	dit	
gebied	goed	bereikbaar	wordt	en	er	tussen	deelgebieden	een	goede	on-
derlinge	aansluiting	voor	alle	vormen	van	verkeer	ontstaat.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Amstelstation:	projectorganisatie:	OGA,	technische	voorbereiding:		

IBA,	aanpassingen	tram	en	bus:	IVV	/	SRA	/	GVB,	aanpassingen	station:	

NS	en	Prorail,	tijdelijke	situatie	aanleggen	en	afwegen:	allen,	toekomstig	
beheer:	Stadsdeel	Oost;	participatie:	allen.

■	 Overamstel:	projectorganisatie:	OGA,	technische	voorbereiding:		
IBA,	toekomstig	beheer:	Stadsdeel	Oost;	tijdelijke	situatie	aanleggen	en	
afwegen:	allen;	participatie:	allen.

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
	 Beide	projecten	lopen	lang	door,	zijn	vóór	dit	jaar	gestart	en	vragen	de	

komende	jaren	aandacht.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Niet	deelnemen	betekent:	onvoldoende	voeling	met	en	invloed	op	de	

ontwikkelingen,	daardoor:	niet	beheerbewust	ontworpen,	minder	ontwerp-
kwaliteit,	minder	goed	afgestemd	met	de	omgeving,	slechtere	bereikbaar-
heid,	minder	draagvlak	en	meer	politieke	knelpunten	bij	de	besluitvorming.	
M.a.w.	de	kost	gaat	in	beide	projecten	voor	de	baat	uit.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Meetbaar	te	maken	door:
■	 De	mate	waarin	de	bestuurlijke	ambities	in	beide	projecten	wordt	gehaald;
■	 De	hoeveelheid	woningen	m2	/	voorzieningen	m2	die	per	jaar	kan	worden	

gerealiseerd	in	beide	gebieden.

Activiteit 1  Project Amstelstation en Overamstel

Prioriteit F  Aandacht voor ontsluiting van AmstelkwartierF
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Achterstallig	onderhoud	van	de	openbare	ruimte	mede	vanwege	kansen	

om	in	samenwerking	met	Waternet	riolering	en	verharding	gelijktijdig	te	
vernieuwen.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Minder	kosten	en	overlast	voor	bewoners.	
■	 Een	mooiere,	veiligere	wijk	die	beter	bestand	is	tegen	wateroverlas
■	 Daling	van	de	kosten	van	het	dagelijks	onderhoud	en	het	aantal	meldingen	

en	klachten.	
■	 Het	verbeteren	van	de	toegankelijkheid	van	de	openbare	ruimte	voor		

mindervaliden.	

3 Naam van de activiteit
	 Middenmeer	groot	onderhoud.

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

	 Integraal	groot	onderhoud	uitvoeren	in	Middenmeer-Noord	waarbij	tevens	
maatregelen	worden	genomen	om	de	wijk	beter	‘rainproof’	te	maken.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Waternet	voor	riolering,	regulering	grondwaterstand	en	waterberging.
■	 Liander	voor	gas.
■	 Stadsdeel	Oost	voor	maken	plan	van	aanpak	de	participatie,	coördinatie	en	

onderhoud	aan	bestrating,	groen,	speelplaatsen	en	waterberging.

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
	 2016	en	verder,	GSU:	2017,	GEU:	2022

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

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Verantwoording	van	resultaten	in	jaarrekening;
■	 Aantal	m2	grootonderhoud	verharding
■	 Aantal	stuks	slechte	bomen	vervangen	
■	 Aantal	m	riool	vervangen
■	 Aantal	m	gasleiding	vervangen
■	 Aantal	m	drainageleiding	aangebracht
■	 Aantal	m3	waterberging	gerealiseerd
■	 Aantal	klachten	over	wateroverlast	van…	naar	…
■ 	 Aantalklachten	over	verharding	van...	naar	…
■	 Aantal	klachten	over	slechte	toegankelijkheid	van...	naar…

Activiteit 1  Middenmeer groot onderhoud 

Prioriteit G  Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte aanpakkenG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Achterstallig	onderhoud	van	de	openbare	ruimte	mede	vanwege	kansen	

om	in	samenwerking	met	Waternet	riolering	en	verharding	gelijktijdig	te	
vernieuwen.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Een	aantrekkelijke,	hele	openbare	ruimte	in	samenwerking	met	Waternet	

zodat	de	straten	en	stoepen	niet	twee	keer	open	worden	gemaakt.		
Er	wordt	tegelijkertijd	gewerkt	aan	waterberging	op	een	aantal	plekken	in	
Betondorp.	Een	aantal	pleinen,	waaronder	de	Brink,	worden	met	actieve	
bewoners	participatie	opgeknapt.	De	Brink	wordt	een	open	en	toegankelijk	
verblijfsplein.

3 Naam van de activiteit
	 Openbare	ruimte	Betondorp.

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

	 Integrale	aanpak	van	het	meerjarig	onderhoud	in	Betondorp.	In	goede		
samenwerking	met	Waternet	en	Liander	wordt	het	groot	onderhoud	aan	
wegen,	riool,	waterleidingen,	gas-	en	elektraleidingen	gelijktijdig	uitge-
voerd.	Ook	wordt	het	meerjarig	onderhoud	aan	groen	(groeiplaatsverbete-
ring	van	bomen	in	de	verharding)	hier	gelijktijdig	uitgevoerd.	Er	wort	een	
aantal	pilots	voor	waterberging	uitgevoerd.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Waternet,	Liander,	buro	Tauw.
■	 Bewoners	worden	actief	betrokken	bij	herinrichting	de	Brink	en		

andere	pleinen.

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
	 Loopt,	tot	01-01-17.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Voorbereiding	is	al	in	gang,	bewoners	zijn	geïnformeerd	en	betrokken		

bij	herinrichting	en	planning.	Stagnatie	van	de	werkzaamheden	betekent	
kapitaalvernietiging	van	voorbereidingskosten	en	teleurstelling	bij		
bewoners.

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

Activiteit 2  Openbare ruimte Betondorp

Prioriteit G  Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte aanpakkenG
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Achterstallig	onderhoud	van	de	openbare	ruimte	mede	vanwege	kansen	

om	in	samenwerking	met	Waternet	riolering	en	verharding	gelijktijdig	te	
vernieuwen.

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Het	doel	van	het	project	is	optimale	ontsluiting	en	betere	toegankelijkheid	

van	de	Amstelscheg	als	recreatief	gebied	vanuit	het	stedelijk	gebied	van	
Amsterdam,	vooral	voor	fietsers	en	voetgangers.	

■	 In	de	eerste	fase	wordt	een	avontuurlijk	wandelpad	door	het	Oeverbos	
aangelegd,	tussen	de	Utrechtsebrug	en	de	Rozenoordbrug.	

■	 In	de	tweede	fase	wordt	het	profiel	van	de	rijbaan	fietsvriendelijker		
gemaakt	en	komt	er	een	tweede	wandelpad	direct	naast	de	rijbaan.	
Dit	wordt	pas	na	de	dijkhoging	uitgevoerd.

3 Naam van de activiteit
	 Herinrichting	Jan	Vroegopsingel	(fase	1	groengelden,	fase	2	voorbereiding	

project).

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

	 Het	herinrichten	van	de	Jan	Vroegopsingel	zodat	zowel	de	recreatieve	
waarde	als	de	verkeersveiligheid	vergroot	wordt.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
 Stadsdeel	Oost,	Waternet,	Stadsregio	Amsterdam/dIVV,	Provincie	Noord-

Holland,	mogelijk	DRO:	Waternet	moet	de	dijk	verhogen.	Door	samen	
met	Waternet	werk	met	werk	te	maken	kan	het	stadsdeel	het	wegprofiel	
zodanig	aanpassen	dat	zowel	de	recreatieve	waarde	als	de	verkeersveilig-
heid	worden	vergroten.	Zowel	dIVV	als	de	Provincie	Noord-Holland	hebben	
co-financiering	toegezegd.	Bij	DRO	loopt	een	aanvraag	Groengelden	2015	
voor	fase	1,	het	wandelpad	door	het	Oeverbos.

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
■	 Fase	1:	01-01-15	tot	01-01-16.
■	 Fase	2:	Onderzoek	en	ontwerpfase	2015.	Start	participatie	2015,	afronden	

ontwerpproces	2016.	Technische	voorbereidingen	2016/2017.	Aanbeste-
ding	en	uitvoering	2017/2018.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Dekking	voor	fase	2	is	nog	niet	geheel	geregeld.	

Activiteit 3  Herinrichting Jan Vroegopsingel (fase 1 groengelden, fase 2 voorbereiding project) 

Prioriteit G  Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte aanpakkenG
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10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Resultaat	fase	1:	
■	 De	aanleg	van	het	wandelpad	door	Oeverbos,	hierdoor	wordt	de	recrea-

tieve	waarde	van	het	gebied	vergroot,	verbinding	stad	-	polder	verbetert.
	 Resultaat	fase	2:	
■	 Waternet:	dijkverhoging	gerealiseerd.	
	 Stadsdeel:	
■	 Recreatieve	waarde	van	het	gebied	vergroot,	waardoor	meer	mensen	er	

gebruik	van	kunnen	en	willen	maken.	
■	 Realisatie	van	de	laatste	schakel	van	de	recreatieve	verbinding	tussen	stad	

en	landschap	aan	de	Oostelijke	zijde	van	de	Amstel.	
■	 Knelpunt	in	het	hoofdnet	fiets	en	het	regionale	recreatieve	routenetwerk	

aangepakt.
■	 Route	vanuit	de	stad	naar	landgoed	Klarenbeek	en	de	Duivendrechtse		

polder	aantrekkelijker	gemaakt.	

Activiteit 3  Herinrichting Jan Vroegopsingel (fase 1 groengelden, fase 2 voorbereiding project) 

Prioriteit G  Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte aanpakkenG



Bijlage Gebiedsplan Watergraafseer 39

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	voormalig	buurtcentrum	De	Vergulden	Eenhoorn	wordt	herontwikkeld	

en	kostendekkend	commercieel	geëxploiteerd	als	centrumfunctie	voor	de	
nieuw	te	ontwikkelen	woonbuurt.	De	Vergulden	Eenhoorn	is	een	invulling	
met	horeca,	logies	en	ruimte	voor	maatschappelijke	activiteiten	in	en	om	de	
gebouwen.

3 Naam van de activiteit
	 Herontwikkeling	Vergulden	Eenhoorn	door	commerciële	exploitant.

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

	 Zorgen	voor	herontwikkeling	van	de	Vergulden	Eenhoorn	door	wijziging	van	
het	bestemmingsplan,	openbare	aanbesteding	invulling	en	verhuur	van	een	
nieuwe	buurtfunctie	passend	bij	de	locatie.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel	(RO,	SRB,	BOR,	IB)	en	Waternet,	BMAVastgoed&Grondzaken	/	

RVE	Gemeentelijk	Vastgoed,	Aanbestedende	exploitant

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
	 Start	bouw	0311-14	-	gereed	01-07-15.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Onvoldoende	draagkracht	vanuit	de	gemeente.	Een	aantal	onderdelen	van	

het	plan	zijn	afgekeurd	bij	de	bouwvergunningaanvraag.	Dit	bemoeilijkt	de	
exploitatie	en	maatschappelijke	invulling	(o.a.	gebruik	Vijzelkap,	gebruik	
Ringvaart	voor	plezier	kanovaart,	fietsenstalling	in	de	openbare	ruimte).

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Er	is	een	partij	geselecteerd	uit	een	openbare	aanbesteding	die	geschikt	

wordt	geacht	voor	de	exploitatie	van	De	Vergulden	Eenhoorn.	Deze		
exploitant	gaat	het	pand	exploiteren	op	basis	van	een	reeds	ondertekende	
huurovereenkomst	met	de	Gemeente	Amsterdam.	

Activiteit 1  Herontwikkeling Vergulden Eenhoorn door commerciële exploitant

Prioriteit H  Zorg voor leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten H
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Goede	doorgang	op	trottoirs	en	voor	ingangen	van	(publieke)	gebouwen.	

Rustiger	straatbeeld.	Adequate	(brom)fietsparkeervoorziening.	

3 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Aanpak	fietsparkeerproblematiek	Eenhoorn.

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

	 Met	betrokken	partijen	een	oplossing	realiseren	voor	(brom)fietsparkeer-
problematiek	door	het	aanpassen	van	parkeervoorzieningen,	het	waar		
nodig	creëren	van	extra	voorzieningen	en	gedragsbeïnvloeding	en		
handhaving.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel:
■	 Bij	nieuwbouw/	verbouw	plannen	van	gebouwen	toezien	dat	inpandige	

fietsvoorziening	er	komt.
■	 (Vaker)	handhaven.
■	 Nietjes	bijplaatsen.
■	 Buurtstalling	faciliteren	(indien	mogelijk,	er	is	sprake	van	mogelijke	ruimte	in	

Louise	Wenthuis,	dit	is	nog	niet	bevestigd).

	 Gebouweigenaar/beheerder:
■	 Inpandige	fietsenstalling	realiseren.
■	 Toegankelijkheid	fietsenstalling	verbeteren.
■	 Gedrag	beïnvloeden	van	bezoekers/bewoners/	werknemers	om	inpandig	te	

stallen.
■	 Extra	inpandige	fietsenstalling	realiseren.
	 Bewoners/gebruikers:
■ 	 Gebruikmaken	van	inpandige	stallingen

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
 Start	deel	uitvoering	in	ieder	geval	in	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■ 	 Partners	werken	niet	mee	om	inpandige	stalling	aan	te	passen/te	realiseren.
■	 Gedrag	(brom)fietsers	wijzigt	niet
■	 Onvoldoende	inzet	op	handhaving	door	andere	(stedelijke)	prioriteiten

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Nulmeting	aantal	(brom)fietsen	buiten	de	geboden	voorzieningen	en		

vervolgmetingen.
■	 Aantal	meldingen	van	overlast.
■	 Bezetting	inpandige	voorzieningen.

Activiteit 2  Aanpak fietsproblematiek Eenhoorn

Prioriteit H  Zorg voor leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten H
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	verbeteren	sociale	en	fysieke	woon-	en	werkomgeving	zodat	er	een	

levendige	plek	ontstaat	en	de	leefbaarheid	vergroot	wordt.	

3 Naam van de activiteit
	 Transformatie	Eenhoorngebied.

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

	 Diverse	activiteiten	die	het	Eenhoorngebied	transformeert	van	een		
bedrijvengebied	naar	een	aantrekkelijk	woongebied,	onder	andere	door	
het	verlevendigen	van	de	openbare	ruimte	met	buurtmoestuinen,		
omgevingsmanagement	van	het	Eenhoorngebied	en	partners	zoals		
onderwijsinstellingen	betrekken.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Ymere,	bouwinvest,	Casa,	enz.

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
	 Doorlooptijd	tot	...

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

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

Activiteit 3  Transformatie Eenhoorngebied

Prioriteit H  Zorg voor leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten H
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	bevorderen	bewonersparticipatie.

3 Naam van de activiteit
	 Vrienden	van	de	Eenhoorn.

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

	 Door	een	aantal	partners	in	de	buurt	is	de	stichting	Vrienden	van	de		
Eenhoorn	opgericht	die	tot	doel	heeft	de	sociale	cohesie	in	de	buurt	te	
bevorderen.	De	stichting	organiseert	hiervoor	twee	keer	per	jaar	een		
buurtevenement.	Daarnaast	kunnen	bewoners	plannen	indienen	en	
financiering	aanvragen.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Casa	400,	Bouwinvest,	Ymere,	het	stadsdeel	en	een	bewoner	vormen	het	

bestuur	van	de	stichting.	Bewoners	kunnen	lid	worden.	Iedere	bewoner	kan	
een	aanvraag	indienen	voor	financiering	van	activiteiten	die	bijdrage	aan	
een	prettige	buurt.	

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
	 1	januari	2014	doorlopend.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 Als	er	geen	draagvlak	blijkt	in	de	buurt	stopt	de	stichting.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Betrokkenheid	bewoners	bij	de	buurt	is	vergroot,	er	is	een	aantal	
	 initiatieven	door	bewoners	uitgevoerd,	evenementen	worden	goed		

bezocht.

Activiteit 4  Vrienden van de Eenhoorn

Prioriteit H  Zorg voor leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten H
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Herontwikkeling	Ringdijk	44	en	omgeving	(in	middengebied	Don	Bosco).

3 Naam van de activiteit
	 Herontwikkeling	Ringdijk	44	(woningbouw).

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

	 Het	project	behelst	herontwikkeling	van	Ringdijk	44	van	schoolgebouw		
tot	woningbouw,	met	mogelijk	enkele	aanvullende	functies.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Betrokken	zijn	de	bewoners,	dus	de	direct	omwonenden	en	bijvoorbeeld	de	

mensen	die	bij	de	informatieavonden	aanwezig	waren;	de	huidige	gebruiker	
van	Ringdijk	44,	de	Sint	Lidwinaschool,	met	als	schoolbestuur;	de	stichting	
ASKO,	de	schooldirecteur;	De	eigenaar	van	de	kerk;	de	Spectrumschool	
(zuidoost	kavel)	met	als	schoolbestuur	de	stichting	STAIJ.

■	 Binnen	concern	Amsterdam	zijn	betrokken	stadsdeel	Oost,	RVE	grond,		
RVE	PMB,	RVE	Verkeer,	waterschap,	als	belangrijkste	partijen.

■	 Wie	de	projectontwikkeling	gaat	doen	is	nog	niet	bekend.	Dit	kan	een	
commerciële	projectontwikkelaar	zijn	of	bijvoorbeeld	(collectief)	particulier	
opdrachtgeverschap.

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
	 Voorbereiding	/	haalbaarheidsbesluit	nov	2014	-	juli	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen	
■	 Een	risico	is	dat	er	geen	draagvlak	voor	het	ontwerp	voor	de	openbare	

ruimte	bij	de	buurtbewoners	of	bij	de	overige	betrokkenen	(scholen,		
eigenaar	kerk	en	ontwikkelaar)	wordt	gevonden.	Dit	risico	wordt	beheerst	
door	goed	contact	te	onderhouden	met	deze	partijen	en	in	samenwerking	
tot	een	ontwerp	te	komen.

■	 Een	risico	is	dat	er	geen	haalbaar	plan	voor	Ringdijk	44	wordt	gevonden	
(bijvoorbeeld	geen	ontwikkelaar)	waardoor	een	deel	van	de	financiering	
vanuit	de	grondexploitatie	wegvalt.	Dit	lijkt	een	klein	risico	aangezien		
de	locatie	van	Ringdijk	44	een	aantrekkelijke	bouwlocatie	lijkt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Binnen	een	periode	van	max.	5	jaar	is	op	Ringdijk	44	nieuwbouw		

gerealiseerd.

Activiteit 5  Herinrichting openbare ruimte middengebied Don Bosco

Prioriteit H  Zorg voor leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten H
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Herontwikkeling	Ringdijk	44	en	omgeving	(in	middengebied	Don	Bosco).

3 Naam van de activiteit
	 Herontwikkeling	Ringdijk	44	(woningbouw).

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

	 Het	project	behelst	herontwikkeling	van	Ringdijk	44	van	schoolgebouw		
tot	woningbouw,	met	mogelijk	enkele	aanvullende	functies.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Betrokken	zijn	de	bewoners,	dus	de	direct	omwonenden	en	bijvoorbeeld	de	

mensen	die	bij	de	informatieavonden	aanwezig	waren;	de	huidige	gebruiker	
van	Ringdijk	44,	de	Sint	Lidwinaschool,	met	als	schoolbestuur;	de	stichting	
ASKO,	de	schooldirecteur;	De	eigenaar	van	de	kerk;	de	Spectrumschool	
(zuidoost	kavel)	met	als	schoolbestuur	de	stichting	STAIJ.

■	 Binnen	concern	Amsterdam	zijn	betrokken	stadsdeel	Oost,	RVE	grond,		
RVE	PMB,	RVE	Verkeer,	waterschap,	als	belangrijkste	partijen.

■	 Wie	de	projectontwikkeling	gaat	doen	is	nog	niet	bekend.	Dit	kan	een	
commerciële	projectontwikkelaar	zijn	of	bijvoorbeeld	(collectief)	particulier	
opdrachtgeverschap.

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
	 Voorbereiding	/	haalbaarheidsbesluit	nov	2014	-	juli	2015.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen	
■	 Een	risico	is	dat	er	geen	draagvlak	voor	het	ontwerp	voor	de	openbare	

ruimte	bij	de	buurtbewoners	of	bij	de	overige	betrokkenen	(scholen,		
eigenaar	kerk	en	ontwikkelaar)	wordt	gevonden.	Dit	risico	wordt	beheerst	
door	goed	contact	te	onderhouden	met	deze	partijen	en	in	samenwerking	
tot	een	ontwerp	te	komen.

■	 Een	risico	is	dat	er	geen	haalbaar	plan	voor	Ringdijk	44	wordt	gevonden	
(bijvoorbeeld	geen	ontwikkelaar)	waardoor	een	deel	van	de	financiering	
vanuit	de	grondexploitatie	wegvalt.	Dit	lijkt	een	klein	risico	aangezien		
de	locatie	van	Ringdijk	44	een	aantrekkelijke	bouwlocatie	lijkt.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Binnen	een	periode	van	max.	5	jaar	is	op	Ringdijk	44	nieuwbouw		

gerealiseerd.

Activiteit 6  Herontwikkeling Ringdijk 44 (woningbouw)
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Vernieuwde	school	en	vernieuwd	schoolplein.

3 Naam van de activiteit
	 Vernieuwing	basisschool	St.	Lidwina.

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

	 Schoolbestuur	ASKO	vernieuwt	haar	basisschool	St.	Lidwina	aan	de		
Simon	Stevinstraat	48	door	een	combinatie	van	renovatie	en	sloop	met		
vervangende	nieuwbouw.	Het	stadsdeel	legt	het	schoolplein	aan,	dat		
tevens	onderdeel	is	van	de	openbare	ruimte	in	het	gebied.		

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 ASKO	vernieuwt	de	school,	met	middelen	van	de	gemeente	(RVE-	

onderwijs).	Het	team	Stedelijke	Vernieuwing	van	het	stadsdeel	begeleidt	de	
vernieuwing.	Het	Ingenieursbureau	van	het	stadsdeel	realiseert	het		
schoolplein.	

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
		 01-07-14	tot	01-04-16	

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	kosten	voor	de	bouw	kunnen	hoger	uitvallen	dat	geraamd.	Dit	risico	

wordt	in	beginsel	gedekt	door	het	schoolbestuur	die	optreed	als	bouwheer.	
Het	risico	dat	het	schoolbestuur	onvoldoende	dekking	kan	vinden	voor	de	
benodigde	investering	en	bij	de	gemeente	om	extra	financiering	vraagt	blijf	
aanwezig.	Dit	risico	wordt	beheerst	door	de	RvE	onderwijs	onder	verant-
woordelijkheid	van	de	wethouder	Onderwijs.	Ook	voor	het	schoolplein	
is	een	risico	op	overschrijding.	Dit	risico	is	beperkt	door	in	de	begroting	
rekening	te	houden	met	onvoorziene	uitgaven.	

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

Activiteit 7  Vernieuwing basisschool Lidwina
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	realiseren	van	vastgelegde	afspraken	uit	het	overdrachtsdossier		

Bedrijventerrein	Overamstel.

3 Naam van de activiteit
	 Woonboten	verplaatsen.

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

	 Openbaar	maken	,herstellen	en	inrichten	van	de	kade	t.b.v.	ligplaatsen	
woonboten	en	een	toekomstige	brug	voor	voet	en	fietsenin	de	Willem	
Fenengastraat	16.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Afdelingen	Vastgoed,	Beheer,	Openbare	ruimte	Heel,	Bouwen,	Milieu	en	

Water	en	de	afdeling	vergunningen.

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
	 Kade	hersteld	en	ingericht	voor	woonboten	uiterlijk	01-01-2016.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Onvoldoende	financiële	dekking-	
■	 Herstel	kade	valt	tegen
■	 Toestemming	sloop	uitbouw	(vergunningverlening)	loopt	vertraging	op	

waardoor	ligplaatsen	woonboten	niet	op	tijd	worden	gerealiseerd	etc

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

Activiteit 8  Woonboten verplaatsen 
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
■	 Studentenhuisvesting	met	520	eenheden.
■	 Een	hotel.
■ 	 Een	ligplaatsenlocatie	voor	11	woonboten.
■	 Een	openbare	kade.
■	 Woningbouw.

3 Naam van de activiteit
	 Gebiedsontwikkeling	A2-zone	/	Joan	Muyskenweg

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

	 Voor	de	A2	zone	/Joan	Muyskenweg	is	een	transformatiedoelstelling		
geformuleerd:	van	bedrijfsterrein	naar	een	gemengd	stedelijk	milieu	met	
als	bijzondere	kwaliteit	de	mogelijkheid	aan	te	sluiten	op	de	Rivierenbuurt.	
De	volledige	transformatie	is	voorlopig	een	lange	termijn	ontwikkeling.	Met	
een	aantal	deelprojecten	wordt	vast	voorgesorteerd:	studentenwoningen	
op	het	Ronetteterrein	en	11	nieuwe	ligplaatsen	in	de	Duivendrechtsevaart.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 De	Vries	Beleggingsmaatschappij	(eigenaar	Ronetteterrein),	Verweij		

Mungra	Vastgoed	(ontwikkelaar	studentenwoningen);	Ymere	(huurder	
grond	Renaultgarage	met	het	recht	om	hier	woningen	te	ontwikkelen,	vanaf	
2019),	OGA	(beheerder	divers	erfpachtcontracten	in	het	gebied).		
Voor	de	ontwikkeling	van	het	Ronetteterrein	is	een	anterieure	overeen-
komst	gesloten.	Het	stadsdeel	faciliteert	de	ontwikkeling	en	neemt	een	
deel	van	het	terrein	over	in	de	vorm	van	een	ingerichte	openbare	kade.		
De	ligplaatsenlocatie	wordt	door	het	stadsdeel	ontwikkeld.

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
	 November	2014	-	2020.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Vertragingen	
■	 Suboptimale	inkomsten	uit	erfpacht	uitgifte	ligplaatsen

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Fysieke	projecten,	te	meten	op	basis	van	zichtbaar	uitvoeringsresultaat.

Activiteit 9  Gebiedsontwikkeling A2-zone/Joan Muyskenweg 
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 De	vernieuwing	en	de	verduurzaming	van	de	openbare	ruimte	maakt	een	

belangrijk	onderdeel	van	de	vernieuwing	van	Jeruzalem.	Hierdoor	zullen	de	
leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	de	buurt	zullen	toenemen.	

3 Naam van de activiteit
	 Vernieuwen	openbare	ruimte	Jeruzalem.

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

	 Vernieuwen	openbare	ruimte	in	Jeruzalem	aansluitend	op	de	realisatie	van	
de	woonblokken	door	derden.	Het	betreft	grofweg	het	gebied	tussen	de	
Maxwellstraat,	Hugo	de	Vrieslaan,	Middenweg	en	Kruislaan.

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stadsdeel	Oost,	verantwoordelijk	voor	vernieuwing	en	beheer		

openbare	ruimte
■	 Woningcorporatie	Rochdale,	eigenaar	vastgoed,	ontwikkelaar		

blokken	m.u.v.	blok	A,	B,	D	en	E
■	 Woningcorporatie	De	Key,	eigenaar	vastgoed	blok	A,	B,	D	en	E
■	 Waternet	AW
■	 Waternet	DW
■	 Liander	G
■	 Liander	E

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
■	 Blok	M	en	I	maart	2015	t/m	december	2015
■	 Overig	n.t.b.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■	 Uitstel/afstel	van	de	bouw	van	overige	blokken,	hierdoor	geen	financiële	

ruimte	voor	de	vernieuwing	van	de	openbare	ruimte	meer	vanuit	de	Grex.	
■	 Voor	gebieden	binnen	de	Grex	is	geen	reservering	vanuit	onderhoud	en		

beheer	gemaakt.	Wanneer	de	Grex	stopt,	dan	is	er	geen/weinig	budget	
voor	(groot)onderhoud	van	deze	gebieden.	Onderhoud	is	wel	nodig	omdat	
er	reeds	lang	niets	is	gedaan.	Dit	heeft	negatieve	invloed	op	de	leefbaar-
heid	en	sociale	veiligheid	binnen	de	wijk.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Oplevering	openbare	ruimte.
■	 Kwaliteitsniveau	groen,	grijs,	schoon	minimaal	een	6.

Activiteit 10  Vernieuwing openbare ruimte Jeruzalem

Prioriteit H  Zorg voor leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten H



Bijlage Gebiedsplan Watergraafseer 49

1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Herinrichting	van	de	wijk	Jeruzalem	met	als	uitgangspunten	het	behouden	

en	daar	waar	nodig	terugbrengen	van	het	tuindorpkarakter,	de	unieke	
verkaveling	en	karakteristieke	inrichting	van	de	openbare	ruimte	van	Jeru-
zalem,	met	als	onderdeel	het	herinrichten	van	het	Robert	Kochplantsoen.	

3 Naam van de activiteit
	 Robert	Kochplantsoen	buiten	de	GREX

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

	 Nazorg	en	herstelwerkzaamheden	van	het	Robert	Kochplantsoen	met	onder	
meer	het	realiseren	van	een	speelgelegenheid	voor	kinderen,	en	fitnesstoe-
stellen	voor	senioren	en	het	uniformeren	van	lichtarmatuur.	

	
5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 Stadsdeel	Oost,	verantwoordelijk	voor	vernieuwing	en	beheer	openbare	

ruimte.

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
	 Van	1-02-15	tot	01-121-2015

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

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
■	 Oplevering	openbare	ruimte.
■	 Kwaliteitsniveau	groen,	grijs,	schoon	minimaal	een	6

Activiteit 11  Robert Kochplantsoen buiten de GREX 
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	ondersteunen	van	een	bewonersinitiatief,	waarmee	de	leefbaarheid	

rondom	de	Carolina	McGillavrylaan	toeneemt.

3 Naam van de activiteit
	 MacGillavrylaan

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

	 Het	ondersteunen	van	bewoners	van	de	woongebouwen	ANDROS	en		
SAMOS	aan	de	Carolina	Mac	Gillavrylaan	(CMGlaan)	om	te	komen	tot		
kleinschalige	initiatieven	die	leefbaarheid	bevorderen.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
	 BOR/H,	dIVV,	Stadsregio	Amsterdam,	Projectteam	Science	Park

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	-	01-01-16

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
	 De	bewoners	komen	met	initiatieven	die:
■	 Onhaalbaar	zijn	(technisch,	normen,	richtlijnen,	beleid,	etc.)
■	 Duurder	zijn	dan	€	50.000.
■	 Meer	voorbereiding	nodig	hebben	en	dus	niet	in	2015	gerealiseerd	
	 kunnen	worden.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Bewonerstevredenheid	over	de	leefomgeving	van	ANROS	en	SAMOS		

is	toegenomen.

Activiteit 12  Mac Gillavrylaan
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1 Benoem de prioriteit uit de gebiedsagenda waar de activiteit aan bijdraagt
	 Zorg	voor	leefbaarheid	en	sociale	veiligheid	in	buurten	waar	vernieuwing	en	

transformatie	plaats	vindt	(Amstelkwartier,	Eenhoorngebied,	Middengebied	
Don	Bosco,	Jeruzalem,	en	Science	Park).

	
2 Benoem het beoogde resultaat van de activiteit 
	 Het	treffen	van	voorbereidingen	om	ruimtelijk	invulling	te	geven	aan	het	

braakliggende	terrein	aan	het	Archimedesplantsoen,	naast	de	Van	Koets-
veldschool.	Dit	levert	een	bijdrage	aan:	

■	 Ruimtelijke	kwaliteit	van	het	entreegebied	naar	het	station	Science	Park	
vergroten.

■	 Realiseren	van	woningbouw.
■	 Realiseren	van	een	fietsenstalling	om	aan	te	sluiten	op	de	fietsparkeerbe-

hoefte	van	het	station	Science	Park.

3 Naam van de activiteit
	 Archimedesplantsoen.

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

	 Voorbereidingen	treffen	op	de	ruimtelijke	invulling	van	de	braakliggende	
locatie	Archimedesplantsoen.	

5 Benoem de partners die mee doen en benoem de werkverdeling
 (dat kunnen zowel interne en/of externe partners zijn)
■	 Stedenbouwkundige.
■	 Jurist	Ruimtelijke	Ordening.
■	 Planeconoom.
■	 Beleidsadviseur	Wonen.

■	 Beleidsadviseur	Duurzaamheid.
■	 Gebiedsmanager	en	Participatieadviseur.
■	 Adviseur	RVE	Grond	en	Ontwikkeling.
■	 ProRail	(afstemming	over	de	fietsenstalling	en	de	geluidscontour	in	relatie	

tot	de	bebouwing).

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
	 Voorbereiding	is	gestart	in	2014.	Vervolg	nader	te	bepalen	op	basis	van	de	

te	kiezen	ontwikkelingsstrategie.

9 Benoem de risico’s die (kunnen gaan) spelen
■ 	 De	risico’s	die	(kunnen	gaan)	spelen	zijn	(deels)	afhankelijk	van	de	te	kiezen	

ontwikkelingsstrategie.	
■	 Bij	de	procedure	tot	het	komen	van	een	keuze	voor	een	ontwikkelende		

partij	kunnen	zich	onder	meer	juridische	risico’s	voordoen	over	de	proce-
dure.	Daarnaast	is	voor	de	ontwikkeling	van	de	locatie	een	bestemmings-
planwijziging	noodzakelijk.	Ook	hierbij	doen	zich	juridische	risico’s	voor.

10 Benoem hoe het resultaat wordt gemeten en welke indicatoren 
 worden gehanteerd
	 Bij	het	opstellen	van	de	ontwikkelingsstrategie	zullen	de	randvoorwaarden	

voor	de	ontwikkeling	van	de	locatie	nader	bepaald	worden.	Hierbij	zullen	
onder	meer	grondopbrengsten	en	duurzaamheid	een	onderdeel	vormen.

Activiteit 13  Archimedesplantsoen
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