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Inleiding

Kenmerken en ontwikkelingen
Het gebied De Aker, Sloten en Nieuw Sloten bestaat grotendeels uit twee uitbreidingswijken
van eind jaren ‘80 en ‘90 met voornamelijk eengezinswoningen. Daarnaast is er Sloten, een dorp
uit 1100, dat omsloten is door de uitbreidingswijken. In het zuiden van Nieuw Sloten liggen
het bedrijvengebied Rieker Business Park, Sportpark Sloten, landschapspark De Noordelijke
Oeverlanden en onder andere volkstuinenpark Ons Buiten.
Belangrijke kansen in het gebied liggen in de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld De
Oeverlanden en de kansen die dit park heeft voor recreatie en rust; ook de historische
waarde van Sloten is groot. De trots die bewoners hier en op andere plekken voelen voor
hun buurt, kan helpen om stedelijke ontwikkelingen naar dit gebied toe te trekken. Daarnaast
bieden ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en transformatie in het Schinkelkwartier
mogelijkheden. Een andere belangrijke kracht van het gebied zit met name in de relatief
gunstige sociaaleconomische positie ten opzichte van andere gebieden in Nieuw-West. Toch zijn
er zorgelijke ontwikkelingen.
Het gebied scoort op sociaaleconomische aspecten veelal rond het Amsterdamse gemiddelde,
en daarmee goed ten opzichte van de andere gebieden in Nieuw-West. Maar wanneer
ingezoomd wordt op de verschillende buurten zien we flinke verschillen. Op bepaalde
onderwerpen en in bepaalde buurten gaat het dan ook minder goed dan het gemiddelde van
Amsterdam. Zeker in De Aker zien we enkele zorgwekkende ontwikkelingen.
Bewoners in De Aker ervaren relatief veel spanningen in de buurt, en dit neemt toe. Het aandeel
bewoners met een migratie-achtergrond groeit, terwijl het aantal nieuwe stedelingen hier klein
is. Bovendien neemt de vergrijzing toe. Het gebied als geheel behoort tot de snelst vergrijzende
gebieden in de stad; vooral de buurt Belgiëplein in Nieuw Sloten is al vergrijsd. Volgens de
laatste cijfers is een toenemend aantal mensen kwetsbaar en ervaart geen regie over het eigen
leven. Eerder al stelden we dat de keerzijde van de hoge zelfredzaamheid in het gebied is, dat er
weinig sociale voorzieningen zijn en onderlinge netwerken slecht zichtbaar zijn. Dit zien we dan
ook helaas bevestigd.
Voor in het bijzonder De Aker geldt tegelijk dat er relatief veel jongeren wonen. Hier
wordt dan ook op bepaalde plekken (veel) jongerenoverlast ervaren. Tevens groeit de
ontevredenheid over de speelvoorzieningen. Ook het rapportcijfer sportgelegenheden en het
aantal sportvoorzieningen per 1000 inwoners steekt negatief af tegenover het Amsterdamse
gemiddelde. We horen vooral hier aanhoudende signalen over een gebrek aan (plaatsen voor)
ontmoeting. Met name in De Aker, maar ook in delen van Nieuw Sloten zijn daarnaast de
inbraakcijfers hoog. De tevredenheid over de buurt is dan ook het laagst in De Aker en hier
is men weinig optimistisch over de toekomstige ontwikkeling. De laatste tijd is er echter veel
geïnvesteerd in het samenbrengen van bewoners en we hopen dan ook hiermee de trend ten
positieve te beïnvloeden.
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Een aandachtspunt is dat parkeeroverlast in met name Nieuw Sloten kan leiden tot groter
wederzijds begrip én onbegrip. Het cijfer voor het schoonhouden van straten en stoepen was
bovengemiddeld, maar is nu gelijk aan het stedelijk gemiddelde. Ook de overlast van vervuiling,
verloedering en het onderhoud van straten en stoepen zijn verslechterd en liggen nog maar net
boven het stedelijk gemiddelde.
Belangrijke opgaven zijn dan ook het stimuleren van positieve onderlinge contacten, het
vergroten van het veiligheidsgevoel en het krijgen van een beter beeld van de sociale opgave.
Ook bij de andere prioriteiten zien we het samenbrengen van partners en het voortbouwen op
hun eigen kracht als grote kans. Of het nu gaat om het ontwikkelen van duurzame initiatieven,
het in kaart brengen van oplossingen voor parkeerproblematiek, of het schoonhouden van de
eigen leefomgeving. Want vooral de kracht van dit gebied kan zorgen voor verdere ontwikkeling.

Totstandkoming van het gebiedsplan
Nieuw-West is opgedeeld in vijf gebieden. Ieder jaar wordt per gebied een gebiedsplan gemaakt
waarbij de ‘diepte’ van de gebiedsagenda wordt gezocht. Wat leeft er onder de inwoners en
ondernemers van Nieuw-West en klopt de gebiedsagenda die eens in de vier jaar gemaakt wordt,
nog met de beleving? Een gebiedsplan is een ‘afspraak’ tussen de gemeente, partners en inwoners
en ondernemers waarin, naast de reguliere taken van het stadsdeel, aangeven wordt wat we met
z’n allen meer, minder of anders willen in een gebied. Dit gebiedsplan maken we samen met onze
partners én de inwoners en ondernemers van Nieuw-West. Het gebiedsplan wordt vastgesteld
door de Bestuurscommissie Nieuw-West. Het is daarmee een officieel document, waarmee de
gebiedsteams van Nieuw-West en andere ambtenaren werken in 2018.
Om de gebiedsplannen te maken is in 2017 een creatief traject bedacht waarin gedurende meerdere
weken achter elkaar verschillende activiteiten uitgevoerd werden. Het gestelde doel was om zoveel
mogelijk inwoners en ondernemers van Nieuw-West te spreken, de opgehaalde informatie te
visualiseren en de mensen die gesproken zijn (en anderen) snel terug te geven wat er opgehaald is.
Belangrijk aspect in dit traject is de samenwerking met allerlei partijen, groepen en partners in NieuwWest: de gebiedsplannen zijn namelijk van ons allemaal. Deze partijen moeten zich herkennen in de
gebiedsplannen. Interviews, wandelingen, pop upweek en een oogstbijeenkomst volgden elkaar op in
een periode van 12 weken.
Interviews
In het voorjaar van 2017 zijn de gebiedsteams van Nieuw-West samen met andere
ambtenaren, medewerkers van corporaties, Huizen van de Wijk, jongerenwerkers, wijkagenten,
vrijwilligersorganisaties, leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur (buurtadoptanten),
enzovoort, de straat opgegaan om meer dan 800 inwoners en ondernemers van Nieuw-West te
interviewen. Dat betekende: mensen op straat aanspreken en vragen om een interview, om zo een
gedegen dwarsdoorsnede te krijgen van de inwoners en ondernemers van Nieuw-West. Doel van
deze interviews was om te ontdekken wat inwoners en ondernemers nu echt vinden van de omgeving
waar ze wonen en werken, wat zij mooi vinden in het stadsdeel en waar zij zich zorgen om maken. De
interviews duurden gemiddeld een half uur en waren zo ingericht dat de interviewer de ‘diepte’ in kon
gaan met de geïnterviewde. Een aangename constatering is dat alle geïnterviewden zonder enige
uitzondering trots zijn op Nieuw-West als mooie plek om te wonen, te leven en te werken. Uiteraard is
er meer opgehaald tijdens de interviews.
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Wandelingen
Naast de interviews zijn er in heel Nieuw-West 20 wandelingen georganiseerd met bewoners,
ondernemers, professionals uit de buurt en buurtadoptanten (AB-leden). De deelnemers stelden
gezamenlijk vooraf de wandeling samen langs hun mooie plekken. Tijdens de wandelingen maakten
zij foto’s van die plekken en vertelden zij waarom zij deze plekken zo mooi vonden. Via deze weg
verkregen we ook inzicht in wat er niet zo mooi is en wat anders zou moeten of mogen. Voor de hand
ligt dat er veel punten over de inrichting van de openbare ruimte naar voren komen. Er zijn echter ook
veel sociale onderwerpen opgehaald.
Pop upweek
De tijdens de interviews en wandelingen opgehaalde informatie is opgeschreven in een getekende
conceptversie van de gebiedsplannen. Om te toetsen of de juiste punten zijn opgeschreven in die
conceptversie zijn de gebiedsteams met de eerder genoemde collega’s en professionals een week
lang de straat opgegaan met de getekende conceptversies van de gebiedsplannen: de pop upweek.
Op verschillende plekken op straat, maar ook op de markten en in supermarkten in Nieuw-West
popten de gebiedsteams op en gingen in gesprek met voorbijgangers en de mensen die zij al eerder
hadden gesproken en die speciaal uitgenodigd waren. Tijdens deze ‘toets’ zijn punten aangescherpt,
aangevuld en zijn er nieuwe punten toegevoegd.
Oogstbijeenkomst
Alle opgehaalde informatie (foto’s, uitspraken, uitgeschreven interviews, resultaten van de
wandelingen, de getekende gebiedsplannen) is gepresenteerd in een oogstbijeenkomst. Daar was
iedereen uitgenodigd die had meegewerkt en heeft meegedaan aan dit participatietraject. Een mix
dus van professionals, ambtenaren, politici en inwoners en ondernemers uit Nieuw-West.
En dan?
Het proces van het maken van gebiedsplannen verplaatst zich op een gegeven moment van buiten
op straat naar binnen in de gemeente. De getekende plannen moeten in tekst omgezet worden,
er moeten bij de gemeentelijke RVE’s acties opgehaald worden (inclusief financiële dekking) om
uit te voeren wat er meer, minder of anders moet in een gebied en er wordt een bestuurlijk proces
op gang gebracht met als resultaat de uiteindelijke vaststelling van de gebiedsplannen door de
bestuurscommissie. Het resultaat van dit lange traject heeft u nu in uw handen! Op pagina 10 zijn de
verschillende stappen in de totstandkoming van het gebiedsplan visueel weergegeven.

Gebiedsgerichte basisvoorzieningen
Natuurlijk doen we méér dan enkel in het gebiedsplan is opgenomen. Zo gebeurt er bijvoorbeeld
veel op het gebied van sportstimulering, wat zowel belangrijk is voor gebiedsgerichte vraagstukken
als een aanvulling is op de basisvoorzieningen. Deze laatste zijn belangrijk voor het welzijn van de
bewoners in het stadsdeel. Basisvoorzieningen dragen bij aan de versterking en stimulering van
de zogenaamde dragende samenleving: ze bieden ondersteuning bij het versterken van de zelfen samenredzaamheid van Amsterdammers. Een sterke dragende samenleving met veel actieve
mensen en organisaties levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van ‘Alle Amsterdammers
doen mee, het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018’ van de gemeente Amsterdam.
Basisvoorzieningen zijn er voor alle Amsterdammers, met speciale aandacht voor Amsterdammers
die minder zelfredzaam zijn. De basisvoorzieningen richten zich op een aantal domeinen: op
versterking van de pedagogische dragende samenleving, van vrijwillige inzet en informele
netwerken, op activering, participatie en sociale accommodaties, op mantelzorgondersteuning en
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op de basis maatschappelijke dienstverlening. De afgelopen jaren is steeds meer gekeken hoe de
basisvoorzieningen gebiedsgericht ingezet kunnen worden. Afstemming en samenwerking worden
daarin steeds belangrijker. Deze trend wordt ook de komende jaren voortgezet met als belangrijk
aandachtspunt ‘ruimte voor maatschappelijk initiatief’.
In De Aker, Sloten en Nieuw Sloten vormt het Huis van de Wijk met locaties De Aker en België
de kern van de basisvoorzieningen in het gebied. Veel activiteiten in het gebied vinden plaats
vanuit deze Huizen van de Wijk of vullen deze aan. Bedoeling is dat bewoners van hieruit worden
geholpen om maatschappelijk actief te zijn. De opbouwerkers van deze Huizen van de Wijk zijn van
essentieel belang bij het ondersteunen van bewoners(groepen) bij het concretiseren en uitvoeren
van bewonersinitiatieven en daarmee de vrijwillige inzet van bewoners. De Vrijwilligerscentrale
Amsterdam heeft daarnaast een vacaturebank en spreekuren voor mensen die vrijwilligerswerk willen
doen. Blik op talent ondersteunt vrijwilligersorganisaties, zodat zij effectiever en efficiënter hun werk
kunnen doen.
Het Burennetwerk koppelt buren aan bewoners met een eenmalige of structurele
ondersteuningsvraag en Present zet groepen vrijwilligers in voor eenmalige praktische klussen bij
(kwetsbare) bewoners die hiervoor zijn aangemeld door professionals. Ook wordt er op diverse
thema’s ondersteuning geboden aan individuele vrijwilligers en maatjes, zoals door Humanitas
(financiële administratie), ABC (taal), en de Regenboog Groep (chronische psychiatrische
problematiek). Al dit aanbod is er ook voor de bewoners van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten.
Voor mantelzorg ligt de focus in dit gebied op samenwerking met het Huis van de Wijk. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de Dag van de Mantelzorg. Deze en andere gebiedsgerichte activiteiten
worden opgezet om mantelzorgers te bereiken. Daarbij ligt de nadruk op het in kaart brengen van
de behoeftes van mantelzorgers. Via de basisvoorziening basis maatschappelijke dienstverlening,
die uitgevoerd wordt door SEZO in dit gebied, vindt een integrale aanpak plaats om de situatie
van bewoners te verbeteren op o.a. inkomen, huisvesting, sociaal-emotionele of psychosociale
problemen, eenzaamheid en overbelasting van mantelzorgers.
In De Aker, Sloten en Nieuw Sloten wordt de pedagogische infrastructuur versterkt door scholen
en organisaties in dit gebied te faciliteren. Zij zijn aan zet om samen, vanuit de scholen, aanbod te
creëren voor een meer eenduidige benadering van onze jeugd. Om die reden vinden de activiteiten
gericht op Brede Talentontwikkeling plaats op de basisscholen. Hier is de eerste kennismaking
met activiteiten gericht op sport en gezondheid, kunst en cultuur, natuur en techniek, media en
communicatie en burgerschapsvorming en beroepsoriëntatie. Hierna stromen kinderen door
naar het reguliere aanbod dat zoveel mogelijk wordt gegeven vanuit het Huis van de Wijk en het
jongerencentrum Matrixx. Als het gaat om mentoraten, een belangrijk instrument voor de jeugd in
het stadsdeel, werken BOOT, SKC, Studiezalen en de Weekend Academie samen om de aspecten
rond kwaliteit, veiligheid, locaties en begeleiding te borgen. Het komende jaar wordt ingezet op een
betere spreiding van aanbod, zodat ook De Aker, Sloten en Nieuw Sloten beter bediend kan worden.
Buiten het gebied liggen het vrouwencentrum Vrouw en Vaart en het mannencentrum Daadkr8.
Beide zijn ook bedoeld voor die bewoners van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten die extra
empowerment nodig hebben. Armoedebestrijding, ondernemerschap, eenzaamheid,
laaggeletterdheid, participatie en polarisatie staan hoog op de agenda van deze centra en krijgen
voortdurende aandacht.
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Financiën
In het gebiedsplan staan maatregelen en activiteiten genoemd die in 2018 worden uitgevoerd en
financiële dekking kennen. Een aantal maatregelen kent nog geen dekking. Binnen de gemeente
Amsterdam is het uitgangspunt voor de gebiedsplannen dat 80% van de opgenomen activiteiten
financieel gedekt is en dat maximaal 20% agenderend is opgenomen. De gebiedsplannen van
stadsdeel Nieuw-West voldoen aan deze maatstaf.
Agenderend opgenomen activiteiten zijn belangrijk voor het gebied en de agendering van deze
activiteiten moet op korte termijn tot dekking leiden. Van de overige activiteiten in het gebiedsplan
staat vast dat zij hun dekking vinden binnen de middelen en capaciteit van Stadsdeel Nieuw-West zelf,
andere organisatieonderdelen van de Gemeente Amsterdam of externe partners.

Leeswijzer
In dit gebiedsplan wordt eerst een korte samenvatting gegeven over de opgave en inzet. Vervolgens
worden per gebiedsprioriteit de verschillende maatregelen genoemd die in 2018 in het gebied
zullen plaatsvinden. Sommige maatregelen zijn verder onderverdeeld in activiteiten. Deze activiteiten
hebben binnen de maatregel onderlinge samenhang.

Samenvatting van het gebiedsplan
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten scoort op sociaaleconomische aspecten veelal rond het
Amsterdamse gemiddelde, en daarmee goed ten opzichte van de andere gebieden in Nieuw-West.
Niettemin zien we in De Aker wel enkele zorgwekkende ontwikkelingen. Opvallend is in de eerste
plaats dat bewoners aangeven minder positief te zijn over de toekomst van hun buurt. De oorzaken
kunnen op verschillende vlakken liggen; een lage buurtbetrokkenheid, weinig mogelijkheden tot
ontmoeten, relatief veel inbraken en de ervaren jongerenoverlast dragen waarschijnlijk alle bij aan
het onveiligheidsgevoel. Ook de tevredenheid over de openbare ruimte (verloedering, bijvoorbeeld)
loopt terug.
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten ontmoet
Men heeft behoefte aan (meer) onderling begrip. Dit is te beschrijven met ‘dorpsgevoel in een stad’.
Dit lijkt in Sloten goed aanwezig, in Nieuw Sloten deels. Vooral in De Aker wensen bewoners een
sterker dorpsgevoel. (Semi-) publieke ontmoetingsplekken kunnen hierbij helpen. Eerdere wensen
om ‘leuke en gezellige plekken’ worden duidelijker met het begrip dorpsgevoel. We moeten méér
doen om mensen te verbinden: activiteiten faciliteren, maar soms ook initiëren. Bewoners vinden dit
belangrijk voor meer wederzijds begrip én voor meer veiligheid, een prettiger openbare ruimte en
welzijn. Met dergelijke activiteiten zijn in 2017 al stappen gezet, zoals de herdenking op het Joop
Woortmanplein. Het gebiedsteam blijft in dit soort initiatieven participeren. Maar vooral willen we
belangrijke plekken in de buurt activeren. In de eerste plaats gaat het dan om belangrijke (winkel)
pleinen. Met de Pleinenaanpak proberen we onder andere het Ecuplein en het Joop Woortman
verder te versterken (zie ook andere prioriteiten). Ook winkelpleinen hebben onze bijzondere
aandacht. Met onder meer veranderende consumptiepatronen is het belangrijk om de economische
functie sterk te houden, om daarmee ook de ontmoetingsfunctie te waarborgen. Door middel van
investeringen in sportplekken proberen we tevens de aantrekkelijkheid van dit soort locaties te
versterken. Tenslotte is het in dit licht belangrijk te noemen dat De Serre (Osdorp) een invulling zal
krijgen die ook kan voorzien in de ontmoetingsbehoefte van bewoners in De Aker en dat we zullen
inzetten op een goede participatie van statushouders en studenten aan de Louwesweg (Karmijn).
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Een veilig De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
Inbraken hebben een hoge impact op het veiligheidsgevoel. Er komen relatief veel inbraken voor
in het gebied, vooral in De Aker maar ook in Nieuw Sloten. In 2017 zetten we wederom in op
voorlichting om (woning)criminaliteit tegen te gaan, bijvoorbeeld tijdens de donkere periode van het
jaar. We zetten in op het tegengaan van jeugdoverlast: samen met partners proberen we overlast
gevende groepen aan te spreken op hun gedrag. Meer problematische groepen proberen we op te
breken. Ook zullen we gastheren inzetten om enerzijds zichtbaarder te zijn en anderzijds sneller te
signaleren waar er van overlast sprake is. We zijn in 2017 gestart met een verbeterde samenwerking
rond de Dukaat middels het Wijkpraktijkteam en rond de Oeverlanden. Hiermee gaan we door.
Tenslotte zetten we in op een veiliger verkeersomgeving: enerzijds door bewustwordingsacties en
verkeersbegeleiding, anderzijds door te bestuderen welke fysieke maatregelen genomen kunnen
worden op onveilige plekken.
Een schoon en heel De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
De openbare ruimte staat onder druk: het aantal “passanten” groeit, met gevolgen voor beheeren onderhoudsprogramma’s. Niettemin laten rapportcijfers van bewoners en de monitoren van
de beheerafdelingen zien dat de kwaliteit van de openbare ruimte in dit gebied voldoet aan de
afgesproken normen. Toch is ‘rommel op straat’ in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten ergernis nummer
één, hoewel bewoners stellen dat ‘men’ hier zelf een rol in heeft. Ook storen bewoners zich aan
onduidelijkheid over en gebrek aan hondenuitrenplekken. Bewoners wensen dan ook op sommige
plekken meer inzet van beheer en handhaving. Hoewel bewoners het groen waarderen, kan het
ook beter benut worden – als ontmoetingsplek bijvoorbeeld. We zetten dan ook in op een grotere
betrokkenheid bij de openbare ruimte (zie ook de Pleinenaanpak) en bij het schoonhouden ervan.
We zullen tevens hondenuitrengebieden en hondenverbodsgebieden aanwijzen. Bij onderhoud
of herinrichting nemen we zoveel mogelijk andere wensen mee; dit geldt in ieder geval voor de
herprofileringen van het Zwarte Pad en de Gandhilaan en omgeving. In De Oeverlanden wordt
achterstallig onderhoud weggewerkt. Voor dit gebied in het bijzonder studeren we ook op
maatregelen om delen van de openbare ruimte anders in te richten, om tegelijk de veiligheid te
vergroten. Tenslotte wordt bekeken hoe de kwaliteit van onder meer De Oeverlanden versterkt kan
worden.
Een bereikbaar De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
Deze prioriteit omvat het verminderen van verkeersdrukte, geluidsoverlast, parkeerdrukte, en het
verbeteren van verbindingen binnen het gebied en naar werk- en groengebieden. Het gebied
scoort goed op verkeersdrukte en geluidsoverlast. Rond het Rieker Business Park zijn er echter
enkele knelpunten. Hiervoor zoeken we nog naar oplossingen. Ook de Sloterbrug vormt al jaren
een bron van overlast. Vervanging van deze brug komt nu echter in zicht. In 2018 starten we met de
planvorming; we verwachten met de uitvoering in 2020 te kunnen starten. Daarnaast spelen er in De
Aker en Nieuw Sloten parkeerproblemen. Omdat het parkeerbeleid van Amsterdam stamt uit 2004
wordt in 2018 de Parkeeragenda Nieuw-West opgesteld. Deze maakt een vertaling van het beleid uit
2004 naar het Nieuw-West van 2018 en verder. Daarop vooruitlopend is in 2017 voor de buurten met
de hoogste parkeerproblematiek gevraagd of de buurt behoefte heeft aan parkeerregulering (betaald
parkeren of een blauwe zone) als oplossing voor de ervaren overlast.
Het formele besluit hieromtrent moet nog genomen worden, maar bij het schrijven van het
conceptgebiedsplan bleek echter al dat hiervoor onvoldoende draagvlak was. Concreet verwachten
we de verkeerscirculatie op het parkeerterrein van De Dukaat te verbeteren, met inbegrip van de
Pieter Calandlaan en het achterliggend woongebied. Daarnaast zal de Rieker Circle Line worden
vervangen door Aanvullend Openbaar Vervoer.
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Jong in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
Het voorzieningenaanbod in het gebied voor de jongeren is door het grote aantal middelbare
scholieren en jongvolwassenen niet toereikend. Zeker in De Aker niet. Daarom proberen we door
de inzet van sport, jongeren van een positieve bezigheid te voorzien. Belangrijk hierbij is dat we in
2018 daarnaast enerzijds inzetten op een beter beeld van wat nodig is en hoe de voorzieningen eruit
moeten zien. Concrete uitvoering is overigens niet te verwachten vóór 2019. Anderzijds willen we in
het kader van de eerdergenoemde Pleinenaanpak tevens een aanvraag doen om het plein voor de
basisschool De Horizon opnieuw in te richten. We hopen in 2018 het definitieve ontwerp daarvoor af
te hebben.
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten duurzaam en historisch

De natuurwaarden van het gebied zijn belangrijk. We hebben deze versterkt in 2017. Daarnaast is
geprobeerd om andere kansen van het gebied voor duurzaamheid te benutten, bijvoorbeeld via een
pilot en een buurtscan. We hopen acties te kunnen uitvoeren op de aanknopingspunten die dit heeft
opgeleverd. Concreet willen we mensen stimuleren om nog beter afval te scheiden. Bewoners zeggen in
‘klein collectief verband’ – bijvoorbeeld op straatniveau – meer aan duurzaamheid te willen doen.
We willen dit soort initiatieven aanjagen.
Wat de prioriteit ‘historisch’ betreft is Sloten belangrijk als het historische hart van het gebied, dat in
2017 is aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht, en waar verschillende gemeentelijke
monumenten zijn aangewezen. Bewoners wensen dat anderen meer kennisnemen van deze
bijzondere plek. Maar ook in andere buurten zijn bewoners trots op hun omgeving, en willen die trots
uitdragen. We willen de mogelijkheden verkennen om de aantrekkingskracht van het gebied beter
voor het voetlicht te brengen, met direct betrokkenen. Daarvoor willen we diverse plekken beter
aanduiden en initiatieven aanjagen.
We doen het samen in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
In 2017 zijn wij gestart met het meer onder de aandacht brengen van signalen over sociale
knelpunten, die niet (goed) terug te vinden waren in cijfers en daarmee weinig aandacht hebben
gekregen in gebiedsanalyses en de gebiedsagenda van dit gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om
eenzaamheid. Sommige doelgroepen lijken buiten de boot te vallen in dit sociaaleconomisch sterke
gebied, waar traditioneel weinig zorg- en welzijnspartijen actief zijn. Aangezien steeds meer verwacht
wordt van zelf- of ‘samenredzaamheid’, is dit een aandachtspunt. Met onze partners bekijken we hoe
de samenwerking versterkt kan worden. Ook creëren we meer aanbod, om daarmee meer verborgen
signalen in beeld te krijgen. Specifiek richten we ons vanuit preventieve invalshoek op eenzaamheid,
angst en depressie. In het bijzonder senioren krijgen onze aandacht. In 2018 gaan we dan ook door
met de activiteiten mantelzorginloop en een lunchactiviteit voor het ‘ontzorgen’ van mantelzorgers.
Daarnaast bieden we diverse beweeg- en sportactiviteiten aan voor kwetsbare doelgroepen, onder
andere om daarmee de vraag boven tafel te krijgen die nu vooral sluimerend lijkt te spelen.
Tenslotte is belangrijk om te noemen dat we ook willen inzetten op het activeren van mensen.
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Van 22 april tot en met 30 juni heeft Nieuw West een participatietraject voor de gebiedsplannen 2018 doorlopen. De gebiedsteams zijn samen met interne en externe partners in Nieuw-West aan de slag om met bewoners en ondernemers tot inspiratie te komen voor de invulling van de gebiedsplannen. Er is gekeken naar de toekomst (2018 en verder) én gekeken naar wat er in Nieuw West aan activiteiten en projecten is uitgevoerd door stadsdeel, intern en externe partners én bewoners en ondernemers in 2016 en 2017 die voort zijn gekomen uit de gebiedsplannen 2016 en 2017.

Samen met partners |12 wandelingen | 700+ Interviews | meer dan 36 pop-Ups | 5 Data visualisaties |veel nieuwe verbindingen en input voor de gebiedsplannen 2018
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Buurten van Nieuw-West: gebiedsgericht werken met service design
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Prioriteit 1
De Aker, Sloten en Nieuw
Sloten ontmoet
Bewoners, vooral in De Aker, zijn bezorgd over de toekomst van hun buurt. Vooral in De
Aker ervaren mensen spanningen en minder buurtbetrokkenheid van andere bewoners.
Men heeft behoefte aan (meer) onderling begrip. Dit is te beschrijven met ‘dorpsgevoel
in een stad’. Dit lijkt in Sloten goed aanwezig, in Nieuw Sloten deels. Aandachtspunt is
dat parkeeroverlast in met name Nieuw Sloten kan leiden tot groter wederzijds begrip én
onbegrip. Sommige bewoners vinden elkaar in de wens voor parkeerregulering, anderen
zien juist weinig aanleiding hiervoor (zie ook prioriteit 4). Vooral in De Aker wensen
bewoners een sterker dorpsgevoel. (Semi-) publieke ontmoetingsplekken kunnen
hierbij helpen. Eerdere wensen om ‘leuke en gezellige plekken’ worden duidelijker
met het begrip dorpsgevoel. We moeten méér doen om mensen te verbinden:
activiteiten faciliteren, maar soms ook initiëren. Bewoners vinden dit belangrijk voor
meer wederzijds begrip én voor meer veiligheid, een prettiger openbare ruimte en
welzijn. Hoewel de overlast rond bepaalde horecaplekken vrijwel verdwenen is, ervaren
bewoners regelmatig overlast door jongeren, maar geven aan dat “er ook niet veel voor
ze te doen is”. Met het begrip ‘dorpsgevoel’ wordt, kortom, de samenhang met andere
prioriteiten duidelijk, zoals de behoefte om met elkaar mee te denken en te doen.
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Met bewoners en het Huis van de Wijk zijn belangrijke stappen gezet. Er is bijvoorbeeld
sinds lange tijd een herdenking geweest op het Joop Woortmanplein. En onder
andere vanuit het eerdere project Plaatsmakers is een groep bewoners in De Aker
ontstaan die zich het afgelopen najaar sterk heeft gemaakt om middels de Aker Buurt
Safari ontmoeting te stimuleren. In Nieuw Sloten was er opnieuw een zomerfestival.
Het gebiedsteam blijft hierin participeren. In het gehele stadsdeel zullen, net als in
voorgaande jaren, dialooggesprekken gevoerd worden tussen verschillende groepen.
In dat kader wordt ook komend jaar uitvoering gegeven aan de Roze Agenda om de
sociale acceptatie te vergroten van LHBTI’ers. Ook wijzen we op de subsidieregeling
Kunst en Cultuur: we zien graag aanbod in de directe woonomgeving om betrokkenheid
te stimuleren bij het culturele leven in de wijk. Aandacht voor ontmoeting en
verbinding zijn sleutelwoorden. Denk ook aan betrokkenheid tussen nieuwkomers, zoals
statushouders, en oude bewoners, of de jonge (stedenbouwkundige) geschiedenis van
De Aker en Nieuw Sloten, waar mensen trots op zijn. Maar vooral willen we belangrijke
plekken in de buurt activeren, voor iedereen (zie ook prioriteit 5 en 7). Daarbij hechten
we ook aan contact tussen bewoners en professionals.

Wat gaan we doen in 2018?

Maatregel 1.A Pleinenaanpak De Aker
Het Ecuplein (inclusief winkelcentrum De Dukaat), het Iwan Kantemanplein en het Joop
Woortmanplein liggen binnen een straal van 300 meter van elkaar. De pleinen kunnen een centrale
rol spelen in het bevorderen van positieve ontmoetingen tussen buurtbewoners. De centrale opgave
van deze maatregel is het ontwikkelen van een structurele, op de uitvoering gerichte, integrale
aanpak voor de drie pleinen met ieder een eigen identiteit. Deze opgave vertaalt zich in de volgende
doelstellingen: (1) het formuleren van een gedeeld (toekomst)beeld (ontwerp) voor de pleinen; (2) het
opstellen en deels reeds uitvoeren van een bijbehorende uitvoeringsagenda om het toekomstbeeld in
de praktijk te brengen; en (3) het opstellen van een voorstel voor financiering.
Door de aanpak kunnen de pleinen bijdragen aan sociale cohesie, florerende winkels maar ook aan
sterkere bewonersnetwerken, vermindering van de jeugdoverlast, verlaging van spanningen, en
daarmee het vergroten van het veiligheidsgevoel en herstel van vertrouwen in de toekomst. Deze
maatregel kent daarom ook activiteiten onder andere prioriteiten. Zo zijn levendige pleinen een
hefboom voor een sterkere buurt. Rond de ontwerpen ter verbetering van de pleinen wordt een
uitvoerig participatietraject uitgevoerd. Dat is er mede op gericht om bewoners en gebruikers een
blijvende rol te geven in het zelfbeheer op de pleinen.
Activiteit 1.A.1 Herontwerp Ecuplein en omgeving
Het herontwerp van het Ecuplein is onderdeel van de Pleinenaanpak. We willen een levendiger plein
met een nieuwe uitstraling. Door bewoners actief te betrekken bij het schetsontwerp, voorlopig
en definitief ontwerp hopen we tevens een bijdrage te leveren aan sterkere bewonersnetwerken.
We streven ernaar om de planvorming te starten in 2018. We zetten ons ervoor in om budget voor
de beoogde uitvoering te vinden zodat deze in 2020 kan starten of zoveel eerder als er financiële
middelen beschikbaar komen.
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Activiteit 1.A.2 Herontwerp / inrichting Joop
Woortmanplein
Ook het herontwerp van het Joop Woortmanplein
is onderdeel van de Pleinenaanpak. Hiervoor geldt
hetzelfde als voor het Ecuplein: de insteek is om
een levendiger plein met een nieuwe uitstraling
te bereiken, met een beter ingerichte ruimte voor
bijvoorbeeld kinderen. We willen bewoners actief
betrekken bij het schetsontwerp, voorlopig en
definitief ontwerp. Daarmee willen we een impuls
geven aan de bewonersnetwerken. We streven
ernaar om voor de zomer van 2018 het definitief
ontwerp gereed te hebben; eind 2018/ begin 2019
hopen we te kunnen starten met de uitvoering.
Deze activiteit vindt plaats in samenhang met
activiteit 3.C.1.

Maatregel 1.B Versterken winkelpleinen
Pleinen kunnen een centrale rol spelen in het bevorderen van positieve ontmoetingen tussen
buurtbewoners. Winkelpleinen hebben hierbinnen een bijzondere functie. Met onder andere
de verandering van consumptiepatronen en van bevolkingssamenstelling, door bevolkingsgroei
en ruimtelijke ontwikkelingen, is het belangrijk om in te blijven zetten op de economische en
ontmoetingsfunctie van de winkelpleinen in het stadsdeel. Voor De Aker, Sloten en Nieuw Sloten gaat
het met name om Winkelcentrum Nieuw Sloten (Belgiëplein) en De Dukaat (Pieter Calandlaan).
Onder deze maatregel vallen twee activiteiten.
Activiteit 1.B.1 Belgiëplein: biologische maandmarkt
In 2015 en 2016 heeft er vier keer op zaterdag een proef met een maandelijkse biologische/
boerenmarkt plaatsgevonden op het Belgiëplein. Op basis hiervan is in 2017 gewerkt aan een
voorstel voor het College van Burgemeester en Wethouders om een ‘markt op afstand’ in te stellen,
waarbij een private partij wordt uitgenodigd om een biologische maandmarkt te organiseren.
Het streven is om begin 2018 een dergelijke partij opdracht te hebben gegeven. Het doel van deze
markt is een impuls geven aan de aantrekkelijkheid en variatie van het winkelgebied. Het initiatief
komt tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van bewoners.
Activiteit 1.B.2 (Ruimtelijke) winkelpleinenstrategie (Dukaat en België)
In dit gebied, maar ook in aangrenzende gebieden spelen er ontwikkelingen die invloed hebben op
alle winkelpleinen in het stadsdeel. Veranderende consumptiepatronen, een ander gebruik van de
openbare ruimte, toenemende bezoekers- en bewonersaantallen spelen bijvoorbeeld allemaal een rol.
We zetten in op het verkennen van een strategie die inzichtelijk maakt in hoeverre onze winkelpleinen
hierop aansluiten. Het gewenste resultaat is een stappenplan om tot vitale winkelpleinen te komen op
het gebied van (met name) infrastructuur en openbare ruimte. In dit gebied zullen vooral De Dukaat
en Winkelcentrum Nieuw Sloten bestudeerd worden, De Dukaat natuurlijk in samenhang met de
Pleinenaanpak. Vanaf 2018/2019 kan gekeken worden naar uiteindelijke realisatie van aanpassingen in
de openbare ruimte.
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Maatregel 1.C Versterken van ontmoeting
Los van de fysieke inrichting van pleinen in de wijk, willen we ook inspelen op twee nieuwe
ontwikkelingen aan de rand van het gebied, die van grote betekenis kunnen zijn voor ontmoetingen
in respectievelijk Nieuw Sloten en De Aker.
In de eerste plaats worden sinds eind 2017 de eerste statushouders, en jongeren en studenten
gehuisvest in het voormalige ACTA gebouw aan de Louwesweg. Zij zullen voor meer levendigheid
zorgen, maar ook is het (vooral voor de statushouders) belangrijk dat zij integreren door te
participeren. Gezien de nabijheid van (sociale) voorzieningen in Nieuw Sloten is het belangrijk om
voor goede sociale verbindingen te zorgen. Daarnaast zal De Serre (Osdorp) weer in gebruik worden
genomen door een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke partners. Daarmee
krijgt De Aker, samen met een deel van Osdorp, een belangrijke plek voor ontmoeting terug naast de
deur.
Activiteit 1.C.1 Participatie statushouders bevorderen
Aan de Louwesweg zullen 140 studenten/jongeren en statushouders worden gehuisvest.
Het stadsdeel zorgt met zoveel mogelijk betrokken partners voor een goede sociaal maatschappelijke
en gebiedsgerichte inpassing van het project in de omgeving. Daar hoort overleggen bij met de buurt
met onder andere de kerngroep ACTA en verschillende werkgroepen. We maken tevens afspraken
met zorg- en welzijnspartijen en faciliteren vrijwillige inzet en initiatief van bewoners, organisaties en
bedrijven. Ook wordt een begeleidingsgroep ingesteld en zal er aandacht zijn voor (voorwaarden
voor) ontmoeting (sport en spel, ontmoetingsruimte). Tenslotte maken we samenwerkingsafspraken
met de corporatie en de beheerder over bijvoorbeeld leefbaarheid en aanverwante zaken.
Activiteit 1.C.2 Invulling voor De Serre (Osdorp)
Eigenwijks, Impuls en De Meervaart zullen De Serre gezamenlijk exploiteren en ontwikkelen tot een
locatie waar wijkgerichte activiteiten plaatsvinden met een educatief en ondernemend karakter,
gericht op bewoners van omringende buurten. Met deze ontwikkeling wordt beantwoord aan een
sterke vraag om (ruimte voor) ontmoeting in met name De Aker. Het motto is L3O: bewoners leren,
ontwikkelen, ondernemen, en ontspannen. De activiteiten zijn selfsupporting, onderscheidend en
divers, en passend bij de huidige tijdgeest en de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling van
Nieuw-West, in het bijzonder Osdorp en De Aker. De activiteiten die in De Serre plaatsvinden zullen
worden getoetst aan hun bijdrage aan de participatie, integratie en sociale cohesie. Daarbij wordt
nadrukkelijk afgestemd met de gebiedsteams van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten en Osdorp.
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Maatregel 1.D (Ruimte voor) sport en spel als ontmoeting
Sport en spel zijn belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen. Nieuw-West kent een groot
aantal sportvelden, speelplekken en schoolpleinen die hiervoor geschikt zijn. Voor sommige van deze
plekken in het bijzonder geldt dat een extra investering ze nog aantrekkelijker kan maken. Hieronder
staat in een drietal activiteiten toegelicht welke plekken in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten een
extra impuls zullen krijgen. Ten aanzien van de eerste activiteit zal overigens ook de bestemming van
Sportpark Sloten-West moeten worden bekeken.
Activiteit 1.D.1 Aanleg hockeyvelden
Sportvereniging Xenios verhuist van Sportpark Sloten-West naar Sportpark Sloten. Daartoe zal RVE
Sport en Bos vóór eind 2018 nieuwe kunstgras hockeyvelden aanleggen.
Activiteit 1.D.2 Multifunctioneel sportveld Cycladenlaan
Het sportveld aan de Cycladenlaan kan met extra belijning worden omgevormd tot een
multifunctioneel sportveld. Dit kan bijdragen aan een beter en intensiever gebruik door de school en
de omgeving. In het voorjaar van 2018 zal RVE Sport en Bos de belijning aanbrengen.
Activiteit 1.D.3 Mountainbikeroute Oeverlanden en Sportpark Sloten
Naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad in 2016, om te onderzoeken of en waar er
voorzien kan worden in de behoefte aan meer mountainbikeroutes, legt RVE Sport en Bos een
mountainbikeroute aan rond Sportpark Sloten en door De Oeverlanden. Deze is gericht op sporters
uit geheel Amsterdam.

Prioriteit 2
Een veilig De Aker, Sloten
en Nieuw Sloten
Dit gebied is over het algemeen veilig en overlast is beperkt. Er zijn echter veel
inbraken, vooral in De Aker, met een grote impact op het veiligheidsgevoel.
Overigens kan daarbij ook de mate van het eerder genoemde dorpsgevoel en de
buurtsamenstelling meespelen.
Gesprekken bevestigen dit dubbele beeld: mensen zeggen zich veilig te voelen in hun
buurt, maar behoefte te hebben aan meer (buren)contact. Zeker in De Aker.
Maar inbraken blijken een groot probleem, in het gehele gebied. Jongerenoverlast
blijft op bepaalde plekken een aandachtspunt. Eind 2017 is er voor bijvoorbeeld de
Cycladenlaan om extra handhavingscapaciteit gevraagd. Tegelijk zijn er veel kinderen en
jongeren in het gebied. Voor hen zijn weinig voorzieningen, vooral in De Aker, al wordt
dit in het gehele gebied herkend (zie prioriteit 5).
We zetten daarom in op voorlichting om (woning)criminaliteit tegen te gaan. Daarnaast
stimuleren we ontmoetingen om het veiligheidsgevoel te vergroten (prioriteit 1).
De Pleinenaanpak speelt hierin natuurlijk ook een belangrijke rol. We maken gebruik
van stedelijke kansen om bijvoorbeeld polarisatie tegen te gaan. We willen daarbij
meer met, minder over jongeren in gesprek gaan. We zijn bijvoorbeeld gestart met
een aanpak met / voor jongeren die op diverse pleinen in De Aker en Osdorp overlast
veroorzaken. Waar nodig vragen we stedelijk om extra handhavingscapaciteit.
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Als er sprake is van straatintimidatie, willen we dit tegengaan. Ook een schone
openbare ruimte draagt bij aan het veiligheidsgevoel (zie prioriteit 3). Tenslotte zijn
er (in het gehele stadsdeel) plekken waar wij zorgelijke signalen over verkeersgedrag
krijgen. Daarom willen we in het gehele stadsdeel snelheidsmetingen houden op
belangrijke plekken. Fysieke verkeersmaatregelen zijn veelal kostbaar en tijdsintensief.
Daarom inventariseren we waar deze het meest urgent zijn, om op die plekken in te
zetten op maatregelen. Dit doen we naast het Programma Verkeersveiligheidsplan 2018.
Tegelijk vergroten we de bewustwording. In het kader van haal- en brengproblematiek
van kinderen worden bijna alle scholen bijvoorbeeld regelmatig door handhaving
bezocht. Met het programma drempels willen we daarnaast verzakte (en eventueel)
ontbrekende drempels op 30-kilometerwegen inventariseren.
Handhaving is belangrijk om veiligheid, maar ook schoon en heel (zie prioriteit 3)
te waarborgen. Omdat handhaving het sluitstuk is van afspraken, wordt hierbij
vooral informatiegestuurd gewerkt. Dat betekent dat er enerzijds reactief wordt
ingezet en anderzijds preventief, op basis van beredeneerde verwachtingen, die
uit cijfermatige informatie worden opgesteld. Er zijn voor 2017-2018 16 stedelijke
handhavingsprioriteiten vastgesteld. Op deze prioriteiten zetten de stadsdelen in
ieder geval hun handhavingscapaciteit in. Daarnaast kunnen er signalen komen dat
bepaalde buurten bijzondere aandacht behoeven in de vorm van handhaving. In
afstemming met de gebiedsteams zal Handhaving dan waar mogelijk capaciteit inzetten.
De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit surveilleren, actief handhaven,
voorlichten of samenwerken met ketenpartners.

Wat gaan we doen in 2018?

Maatregel 2.A Inzet in De Oeverlanden
De Oeverlanden is een recreatie- en natuurgebied, grenzend aan de Nieuwe Meer. Het maakt samen
met het Amsterdamse Bos deel uit van een groot groengebied aan de zuidwestelijke rand van de
stad. Er zijn verschillende recreatievoorzieningen en er is struinnatuur. Een deel van het gebied is
als cruisegebied afgeschermd. Mede omdat dit natuurgebied aan de rand van de stad ligt, is het
aantrekkelijk voor recreanten. Daarnaast zijn er diverse stedelijke ontwikkelingen op het gebied
van woningbouw in dit gebied en in aangrenzende buurten. De laatste jaren neemt de druk op De
Oeverlanden onder meer vanuit dit oogpunt toe. Maar de aard en ligging van het gebied trekken
ook bepaalde vormen van overlast aan. Om in te spelen op al deze ontwikkelingen is extra aandacht
nodig voor De Oeverlanden, zowel vanuit het oogpunt van veiligheid als vanuit het oogpunt van
openbare ruimte en beheer. De activiteiten die we daarvoor ondernemen zijn samengebracht onder
deze maatregel, maar staan beschreven onder verschillende prioriteiten.
Activiteit 2.A.1 Voortzetten werkgroep
In 2017 is een werkgroep gestart met diverse belanghebbenden om de veiligheid te vergroten op
en rond het parkeerterrein aan de Riekerweg. Dit acties die in dit overleg worden besproken en
afgestemd hebben er mede voor gezorgd dat de overlast is afgenomen. Deelnemers zijn onder
andere vertegenwoordigers van de volkstuinders, politie en het stadsdeel. Ook hebben andere
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belanghebbenden zich gaandeweg gemeld, zoals de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Verder
is Vereniging De Oeverlanden Blijven! op de hoogte van deze werkgroep en wordt deze vereniging
waar nodig betrokken bij maatregelen. Gezamenlijk wordt nagedacht over te nemen maatregelen,
waarbij eenvoudige (beheer-)maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd door betrokken
partijen. De adviezen van een eerder gemaakte veiligheidsscan dienen hierbij als leidraad. Structurele
aanpassingen in het gebied zullen (in overleg met de werkgroep) ambtelijk worden voorbereid en
worden voorgelegd aan het stadsdeelbestuur. Ook heeft dit gebied de aandacht van handhaving.

Maatregel 2.B Tegengaan van (woon)criminaliteit
Criminaliteit kan een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel. Vooral het tegengaan van
zogenaamde ‘high impact crimes’ heeft prioriteit. Inbraken vallen hier ook onder. Specifieke locaties
en inzet van instrumenten (preventie, voorlichting etc.) worden gedurende het jaar in samenwerking
met politie en OOV bepaald aan de hand van onder andere actuele data. Gezien de hoge
inbraakcijfers in vooral delen van De Aker en van Nieuw Sloten, kan echter gesteld worden dat diverse
van de hieronder genoemde projecten in dit gebied zullen plaatsvinden.
Activiteit 2.B.1 Diverse anti-inbraakprojecten
De afdeling Veiligheid van het stadsdeel zal in samenwerking met partners zoals de politie diverse
inspanningen treffen zoals Project inbrakenoffensief, Preventievoorlichting woninginbraken, Integrale
aanpak woninginbraken, Aandacht voor preventie inbraak en overval bij ondernemers. Daarnaast
wordt er tijdens het Donkere Dagen Offensief (oktober – januari) en in de Veiligheidsweek (oktober)
aandacht besteed aan (meer algemene) veiligheidsmaatregelen.

Maatregel 2.C Tegengaan van jeugdoverlast
Jeugdoverlast is een aandachtspunt. In het gebied, vooral in De Aker, wonen relatief veel jongeren
en is het voorzieningenaanbod ontoereikend (zie prioriteit 5). Op sommige pleinen en plantsoenen
is met terugkerende regelmaat sprake van overlast; in sommige gevallen kunnen jeugdgroepen zelfs
het predicaat ‘problematisch’ krijgen. In dat geval is er tevens sprake van crimineel gedrag. Het zal
duidelijk zijn dat dit gevolgen heeft voor de veiligheid in het gebied, maar ook in andere gebieden.
Veelal gaat het namelijk om jongeren die zich niet binnen één gebied ophouden. Inspanningen om
dit tegen te gaan laten zich dan ook vatten onder twee noemers en zijn niet strikt gebiedsgericht te
duiden. Waar nodig zal zoals gezegd een beroep worden gedaan op stedelijke handhavingscapaciteit.
Activiteit 2.C.1 Hotspotaanpak jeugdoverlast
Het stadsdeel zet zich samen met haar partners in om overlast gevend gedrag van jeugd(groepen)
te reduceren. Zo worden straatcoaches ingezet om jongeren aan te spreken op verkeerd gedrag
en wordt jongerenwerk ingezet om jongeren te begeleiden naar een zinvolle dagbesteding en
vroegtijdig hulpvragen te signaleren. Het beoogde doel is om de objectieve en subjectieve veiligheid
te vergroten, en daarmee de leefbaarheid in de buurt. Inzet is afhankelijk van de plekken waar de
overlast zich voordoet. In zowel De Aker als in Nieuw Sloten zijn er momenteel diverse plekken die
aandacht krijgen.
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Activiteit 2.C.2 Geprioriteerde aanpak problematische jeugdgroepen
Het stadsdeel zet zich samen met haar partners in om crimineel gedrag van jeugd(groepen), en de
problematiek die dat gedrag in de omgeving met zich meebrengt terug te dringen. Belangrijk hierbij
is om problematische jeugdgroepen op te breken; repressieve maatregelen worden getroffen waar
nodig, begeleiding naar zorg en welzijn waar mogelijk. De inzet in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
concentreert zich op diverse pleinen in De Aker, maar kan verschuiven wanneer de overlast zich
verplaatst.

Maatregel 2.D Zichtbaarheid en signalering versterken
Een gebied wordt veiliger door meer ‘ogen en oren’ en een goede samenwerking tussen de
verschillende betrokken partners. In 2017 zijn we daartoe gestart met een Wijkpraktijkteam rond
De Dukaat. Dit heeft ertoe geleid dat er een eenduidiger beeld ontstond van de onveiligheidsen overlastsituatie én van de te nemen maatregelen. Wegens capaciteitsproblemen is het niet
mogelijk geweest om volgens de gewenste frequentie gecoördineerde activiteiten te organiseren.
Toch zijn er wel degelijk successen geboekt. Immers, wanneer het voor bewoners, ondernemers en
bezoekers tevens zichtbaar is dat er toezicht wordt gehouden, kan dit ook een bijdrage leveren aan
het veiligheidsgevoel. Belangrijk hierin is de vergroting van de zichtbaarheid geweest middels het
mobiele Wijkpraktijkteam. In 2018 gaan we dan ook door met de inzet hiervan en zullen we verder
gaan met de samenwerking in verschillende inspanningen met diverse wijkpartners. Daarbij zal tevens
de Pleinenaanpak een rol spelen (zie o.a. prioriteit 1). Ook zullen we als in voorgaande jaren weer
gastheren inzetten, juist met het oog op de dubbele functie van signalering en zichtbaarheid.
Activiteit 2.D.1 Inzet gastheren
Gastheren leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel door middel van meer
toezicht. Zij worden ingezet op overlastgebieden en hotspots van high impact delicten en fungeren
als ogen en oren van de wijk. Er wordt opdrachtgericht gewerkt in samenwerking met de politiek,
afdeling Veiligheid en de gebiedsteams. De gastheren hebben een signalerende en contolerende rol.
Bovendien kunnen zij voorlichting geven op het gebied van veilig wonen (inbraakpreventie).
Bij bekende hotspots binnen het gebied worden gastheren ingezet. Het gaat hier om o.a. het Joop
Woortmanplein en omgeving en het Zwarte Pad (naast de inzet bij bepaalde scholen, zie ook elders in
het gebiedsplan).
Activiteit 2.D.2 Wijkpraktijkteam
De kern van het wijkpraktijkteam is een integrale samenwerking tussen alle partijen die betrokken
zijn bij een plein. Het wijkpraktijkteam is in 2017 gestart bij De Dukaat. Het doel is om de overlast
terug te dringen door een aanpak te ontwikkelen die gebaseerd is op een gemeenschappelijke
analyse en gedeelde probleemstelling. De problemen waar het wijkpraktijkteam zich in dit gebied
op richt, zijn onder andere geluids- en jongerenoverlast, rommel op straat en een verkeersonveilige
openbare ruimte. Beheer en handhaving, maar vooral ook samenwerkingsacties zijn hierin belangrijke
ingrediënten. We willen de versterkte samenwerking in 2018 voortzetten.
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Maatregel 2.E Meer verkeersveiligheid bij scholen
Zoals gezegd zijn er verschillende plekken waar wij zorgelijke signalen over verkeersgedrag hebben
gehoord. Omdat fysieke verkeersmaatregelen een goede voorbereiding vragen wordt breed ingezet
op een inventarisatie. Daarnaast willen maatregelen realiseren waar deze het meest urgent zijn,
zoals rondom scholen. Overigens wordt ook hier onveilig verkeersgedrag vaak veroorzaakt door
automobilisten zelf. Ook zetten we om dezelfde reden tegelijk in op bewustwording, denk aan de
campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Het gaat voor dit gebied concreet om de volgende
activiteiten:
Activiteit 2.E.1 Fysiek maatregelenpakket aandragen voor Meerjaren Investeringsplan (MIP)
Op basis van schouwrapporten uit 2017 verkennen we in 2018 oplossingen voor de verkeersveiligheid
rondom scholen. De gewenste inventarisatie levert een gewenst fysiek maatregelenpakket op bij
de scholen met de grootste verkeersknelpunten. Het beoogde resultaat is een verkeersontwerp,
directieraming (kostenraming) en afgeronde voorbereidende werkzaamheden die zijn opgestuurd
voor een financieringsvoorstel uit het MIP. Dit betekent overigens dat uitvoering van eventuele
maatregelen niet zal plaatsvinden voor 2019.
Activiteit 2.E.2 Inzet verkeersbegeleiders rond scholen
Er worden sinds eind 2017 in het gehele stadsdeel verkeersbegeleiders ingezet om te sturen op
gedragsverandering. In het gebied De Aker, Sloten en Nieuw Sloten gaat het om o.a. de Horizon en
het Bovenland. De verkeersbegeleiders zullen minimaal 12 weken worden ingezet per school.

Prioriteit 3
Een schoon en heel De
Aker, Sloten en Nieuw
Sloten
De openbare ruimte staat onder druk: het aantal “passanten” groeit, met gevolgen voor
beheer- en onderhoudsprogramma’s. Veiligheid staat voorop, maar ook levensduur van
straatmeubilair en slijtage tellen mee. Daarbij hebben beheerafdelingen de opdracht
om zo min mogelijk obstakels in de openbare ruimte te plaatsen; bovendien heeft ieder
object ook beheer- en onderhoudskosten. Deze opdrachten kunnen op gespannen
voet staan met wensen in een gebied. Toch wordt zoveel mogelijk op maat (samen)
gewerkt, met oog voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Daarbij zal er in 2018
ook nadrukkelijker informatie over onderhoudsplanningen worden gedeeld. Gelukkig
laten rapportcijfers van bewoners en de monitoren van de beheerafdelingen zien dat de
kwaliteit van de openbare ruimte in dit gebied voldoet aan de afgesproken normen.
Toch is ‘rommel op straat’ hier ergernis nummer één. Niettemin stellen bewoners dat
‘men’ hier zelf een rol in heeft; grofvuil wordt vaak op verkeerde dagen aangeboden
en rommel wordt op straat gegooid. Ondanks de waardering voor de inzet van het
stadsdeel, wensen bewoners (daarom) op sommige plekken meer inzet van beheer
en handhaving (zie prioriteit 2). Dergelijke plekken hangen vaak samen met overlast.
Hoewel bewoners het groen waarderen, kan het ook beter benut worden – als
ontmoetingsplek bijvoorbeeld.

Vanwege het belang van de openbare ruimte (bijvoorbeeld voor veiligheidsbeleving)
en de vele ‘gebruikers’/eigenaren, krijgt deze prioriteit op verschillende manieren
vorm. We benutten bijvoorbeeld stedelijke campagnes tegen vervuiling. We proberen
de betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte te versterken (zie ook de
Pleinenaanpak). Belangrijk hierin is de subsidieregeling Groen in de buurt: groene
bewonersinitiatieven kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het groen in de
buurt. Bij onderhoud of herinrichting nemen we zoveel mogelijk andere wensen mee
(zie ook prioriteit 4). Waar mogelijk combineren we activiteiten van corporaties met
eigen acties. Tenslotte willen we financiering aanvragen voor belangrijke (ontmoetings)
plekken in de openbare ruimte zoals winkelpleinen en speelplekken.

Wat gaan we doen in 2018?

Maatregel 3.A Inzet in De Oeverlanden
Het gaat hier om dezelfde maatregel als genoemd onder 2.A. De hier volgende activiteit is echter
toegespitst op de prioriteit Een schoon en heel De Aker, Sloten en Nieuw Sloten.
Activiteit 3.A.1 Advies en eventueel ontwerp inzake opties veiligheidsscan
Bij activiteit 2.A.1 werd genoemd dat er een veiligheidsscan was uitgevoerd. In deze scan staat een
drietal opties genoemd om de (gemotoriseerde) toegang tot het gebied te beperken.
Deze beperkingen zouden de toegang tot en de aantrekkelijkheid van hangplekken moeten
verminderen. Eén van de opties wordt als onwenselijk beschouwd door de gebruikers van het gebied.
De andere twee opties moeten evenwel worden getoetst op (politieke) wenselijkheid, haalbaarheid en
tenslotte zal er financiering moeten worden gevonden. We hopen in 2018 tenminste tot een advies en
ontwerp te komen.
Activiteit 3.A.2 Plan van aanpak tot visie
Amsterdamse Bos inclusief Oeverlanden
Vanuit Koers 2025, een stadsbrede en integrale
inventarisatie van woningbouwlocaties, zijn diverse
projectvoorstellen gedaan (zie ook prioriteit 4).
Uit deze voorstellen volgt dat de recreatieve,
groene functie van Het Amsterdamse Bos
en omliggende gebieden, waaronder De
Oeverlanden, versterkt kan worden. Daartoe
wordt in opdracht van het gemeentebrede Team
Ruimte voor de Stad een Gebiedsuitwerking Koers
2025 opgesteld met een visie op de ontwikkeling
van het ‘Groot-Amsterdamse Bos’ en van Sloten
en omgeving. Belangrijke partners zoals de
Vereniging De Oeverlanden Blijven! en plekken
zoals de Kop van de Landtong Nieuwe Meer
worden hierin meegenomen.
De Gebiedsuitwerking zal in het eerste kwartaal
van 2018 gereed zijn. In het Plan van Aanpak zijn
de gewenste participatiestappen beschreven. Het
volgende college van B&W zal een besluit nemen
over de uitvoering van de visie.
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Activiteit 3.A.3 Achterstallig onderhoud wegwerken Oeverlanden
In het kader van wegwerken van achterstallig onderhoud is (in 2017) en wordt (in 2018) het
achterstallig groenbeheer in de Oeverlanden aangepakt. In samenwerking met de afdeling beheer
en het stadsdeel, is met de vrijwilligers van Vereniging De Oeverlanden Blijven! en de aansturende
medewerker meerdere malen overlegd om tot een opsomming van de te nemen maatregelen te
komen. De invasieve onkruiden zijn met medewerking van de Werkbrigade bestreden. Tevens is
een ontwerper ingezet om tot een visie te komen. De drie ingangen van het park zullen duidelijker
worden. Ook zal het cruisegebied een duidelijkere afbakening krijgen.

Maatregel 3.B Een schone omgeving
Zoals gezegd haken we aan op stedelijke campagnes om de openbare ruimte schoon te houden en
schoon gedrag te stimuleren. Daarbij gaat het ook om activiteiten om bewoners meer betrokken te
maken en te houden bij het beheer van de openbare ruimte. Niettemin lichten we hier specifiek twee
activiteiten eruit die voor dit gebied van belang zijn gezien de gebiedsagenda en de gesprekken die
we hebben gevoerd met bewoners en ondernemers.
Activiteit 3.B.1 Participatie bij een schone omgeving
We werken met ondernemers in De Dukaat samen op het gebied van schoon. We zetten ons ervoor in
om deze samenwerking te continueren. Dit is wel (mede) afhankelijk van de zwaarte van soortgelijke
problematiek elders. We willen de Amsterdamse Supporter van Schoon-afvalton voor winkeliers
aanbieden (vanaf voorjaar 2018) en zullen in samenwerking met het Lumion College leerlingen
bewuster maken van zwerfvuil en afvalscheiding. In het tweede kwartaal zullen minimaal vier klassen
een educatief programma volgen op het gebied van schoon en duurzaam. Dit heeft als effect minder
vervuiling in de openbare ruimte rond de school. De uitvraag voor begeleiding van het programma
Lumion zal in januari 2018 plaatsvinden, waarna aanbesteding en uitvoering volgt.
Activiteit 3.B.2 Aanwijzen hondenuitrengebieden en hondenverbodsgebieden
Hondenpoep is voor bewoners in het gebied een bron van irritatie. Daarbij speelt mee, dat er bij
bewoners onduidelijkheid bestaat over hondenuitren- en hondenverbodsgebieden. Op basis van
vastgestelde uitgangspunten worden deze gebieden daarom aangewezen. In de zomer van 2018
zullen deze gebieden zijn ingesteld en worden verduidelijkt met borden.
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Maatregel 3.C Herprofileringen

Herprofileringen dragen bij aan een omgeving die ‘heel’ is. Zoals gezegd nemen we hierbij zoveel
mogelijk wensen mee die vanuit andere prioriteiten belangrijk zijn, zoals bereikbaarheid en parkeren
(zie prioriteit 4).
Activiteit 3.C.1 Herprofilering Gandhilaan en omgeving
De openbare ruimte in de buurten Middelveldsche Akerpolder 1 en 2 is aan vervanging toe.
Sinds de aanleg van de buurten zijn inzichten, beleidskaders en gebruik van de openbare ruimte
echter veranderd. Daarom wordt de openbare ruimte niet alleen vervangen, maar krijgt hij ook een
ander profiel. Daarbij neemt het belang van bijvoorbeeld pleinen toe (zie ook Pleinenaanpak) en
worden parkeerplaatsen in verband met overzicht op de verkeerssituatie anders ingericht. Op korte
termijn wordt het definitief ontwerp vastgesteld. In 2018 vindt de aanbesteding plaats en zal het
informatietraject naar bewoners starten. In 2019 begint de eerste uitvoering die gefaseerd verloopt
en ongeveer twee jaar gaat duren.
Activiteit 3.C.2 Herprofilering Zwarte Pad
In 2018 wordt het zuidelijk deel van de dijk opgehoogd en sober heringericht. Er zijn enkele wensen
opgehaald zoals rond parkeerplaatsen, die worden meegenomen in het ontwerp.

Prioriteit 4
Een bereikbaar De Aker,
Sloten en Nieuw Sloten
Deze prioriteit omvat het verminderen van verkeersdrukte, geluidsoverlast,
parkeerdrukte, en het verbeteren van verbindingen binnen het gebied en naar werken groengebieden. Verkeersveiligheid en de mobiliteit van kwetsbare doelgroepen
vallen onder andere prioriteiten. Het gebied scoort goed op verkeersdrukte en
geluidsoverlast. Gesprekken in de wijk bevestigen dit goeddeels. Toch ligt er een
aandachtspunt rond het Rieker Business Park (RBP). In dat licht is het belangrijk om hier
het Schinkelkwartier te noemen, ook in relatie tot activiteit 3.A.2.
Zoals gezegd zijn er vanuit Koers 2025, een stadsbrede en integrale inventarisatie van
woningbouwlocaties, diverse projectvoorstellen gedaan. Het Schinkelkwartier is één van
de locaties die hierbij zijn bestudeerd: het gebied van de Schinkel tot en met het RBP.
Er is gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw en naar de infrastructuur en de
barrières van snelwegen, spoorwegen en de Schinkel. De gebiedsuitwerking (een ander
woord voor onderzoek) toont aan dat er ruimte is voor een gemengd stedelijk milieu
waar tienduizend Amsterdammers kunnen wonen, werken en recreëren. Het gebied is
zo groot als het huidig vloeroppervlak van de hele Zuidas. Daartoe moet echter ook het
groen in de omgeving worden verbeterd; onder andere wordt daarvoor dus gekeken
naar de noordelijke oever van de Nieuwe Meer. De plannen voor het Schinkelkwartier
moeten verder worden ontwikkeld en bestuurlijk worden vastgesteld. Ook zal er een
Milieu Effect Rapportage worden uitgevoerd. In de tussentijd gaat de planvorming
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door. Daarbij wordt onder andere gewerkt aan plannen voor woningbouw rond de
Vlaardingenlaan en worden kantoren op het RBP getransformeerd naar woningen.
Rond het RBP zijn er momenteel al verkeersknelpunten bij de Oude Haagseweg en
de tunnel vanaf het Adam Smithplein. We zoeken nog naar oplossingen hiervoor
en hopen financiering aan te kunnen vragen. Een andere plek die aandacht behoeft
is de Sloterbrug. Goed nieuws is dat deze wordt vervangen. In 2018 starten de
voorbereidingen van de vervanging.
Daarnaast spelen er in De Aker en Nieuw Sloten parkeerproblemen. Dit leidt
soms tot gevaarlijke situaties. Indien er geen parkeerregime is, kan enkel op
dergelijke gevaarlijke situaties worden gehandhaafd; daarbij spelen de totale
vraag om handhavingscapaciteit en de daaruit voortvloeiende afwegingen een rol.
Overeenkomstig met het ‘dorpsgevoel’ bevestigen bewoners dat er voldoende ruimte
moet zijn voor parkeren. Tegelijkertijd vinden bewoners dat parkeerproblematiek
hoort bij de stad. Aandachtspunt is dat dit onderwerp kan leiden tot groter wederzijds
begrip, maar ook onbegrip (zie ook prioriteit 1). Omdat het parkeerbeleid van
Amsterdam stamt uit 2004 wordt in 2018 de Parkeeragenda Nieuw-West opgesteld.
De Parkeeragenda maakt een vertaling van het beleid uit 2004 naar het Nieuw-West
van 2018 en verder. Hierbij wordt op buurtniveau bekeken wat de problematiek inhoud
en welke oplossing hier het beste op aansluit. Daarnaast is er in 2017 voor de buurten
met de hoogste parkeerproblematiek de Aanpak parkeeroverlast gestart. In deze
Aanpak is er vooruitlopend op de Parkeeragenda gevraagd of de buurt behoefte heeft
aan parkeerregulering (betaald parkeren of een blauwe zone) als oplossing voor de
ervaren overlast. Het formele besluit hieromtrent moet nog genomen worden, maar
bij het schrijven van het conceptgebiedsplan bleek echter al dat hiervoor onvoldoende
draagvlak was. Wel nemen we de uitkomsten natuurlijk mee in de Parkeeragenda.
We voorzien daarnaast een probleem bij transformaties op het RBP, waar openbaar
parkeren wordt toegevoegd. Dit roept de vraag op welke mogelijkheden er zijn voor
een parkeerregime.
Goede (openbaar vervoer-)verbindingen zijn belangrijk, bijvoorbeeld bij het RBP, zie
maatregel 4.B. Het project Westtangent zal in 2018 worden uitgevoerd.
De bereikbaarheid van het gebied zal daarbij zoveel mogelijk worden gewaarborgd.
Qua fietsverbindingen vindt het stadsdeel een goede belangenafweging belangrijk
voor het gedeelte van het Hoofdnet Fiets op het Belgiëplein (zie maatregel 1.B). Ook
vinden we het belangrijk dat de noord-zuidfietsverbinding in de Nieuwe Meer in stand
blijft. We prefereren daarbij oplossingen die overeenkomen met de prioriteiten van de
gebiedsagenda.
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Wat gaan we doen in 2018?

Maatregel 4.A Pleinenaanpak De
Aker
Het gaat hier om dezelfde maatregel als genoemd
onder 1.A. De hier volgende activiteit is echter
toegespitst op de prioriteit Een bereikbaar De
Aker, Sloten en Nieuw Sloten.
Activiteit 4.A.1 Herontwerp en uitvoering
parkeerterrein De Dukaat
Al in 2017 hadden we verschillende maatregelen
willen nemen om knelpunten op te lossen
rond verkeerscirculatie en parkeren. Om
financiële redenen is dit echter niet gelukt. In
2018 verwachten we wél de verkeerscirculatie
op het parkeerterrein te verbeteren, met
inbegrip van de Pieter Calandlaan en het
achterliggend woongebied. Het resultaat is een
verbeterde parkeermogelijkheid en verbeterde
verkeerscirculatie. We verwachten het voorlopig
ontwerp begin 2018 gereed te hebben en het
definitief ontwerp medio 2018. Uitvoering kan dan
eind 2018 starten.

Maatregel 4.B Investeringen in (de openbare ruimte voor) vervoer
Diverse activiteiten zullen worden ondernomen om het (openbaar) vervoer te verbeteren. Er is al
gezegd dat het project Westtangent in 2018 uitgevoerd zal worden. Dit brengt diverse maatregelen
teweeg in de openbare ruimte in het gehele stadsdeel. Ook willen we bekijken op welke manier
het Meerjarenplan Fiets bijvoorbeeld uitvoering kan krijgen in dit gebied. Voor dit gebied specifiek
gelden daarnaast de volgende activiteiten.
Activiteit 4.B.1 Vervanging Rieker Circle Line door aanvullend openbaar vervoer
De Rieker Circle Line (besloten vervoer, georganiseerd door en voor de Stichting Samenwerkende
Bedrijven Riekerpolder, de SSBR) zal worden vervangen door aanvullend openbaar vervoer,
uitgevoerd door het GVB. Het vervoer wordt daarmee toegankelijk voor bewoners en krijgt
bovendien een uitbreiding in de reisrelatie met Schiphol. Het vervoerconcept bestaat uit één
hoofdverbinding met metrostation Henk Sneevlietweg, waar overgestapt kan worden op de
metro naar Zuid en Sloterdijk. Daarnaast is er een pilot met een spitsverbinding met de halte
Anderlechtlaan, waar overgestapt kan worden op bussen van/naar Schiphol. Gestreefd wordt naar
een reisfrequentie van 6 tot 8 keer per uur in de spitsperiodes en 4 keer per uur in de tussenliggende
tijd.
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Activiteit 4.B.2 Vervanging Sloterbrug
De Sloterbrug wordt vervangen. Voor het vervangen wordt er ook gekeken hoe de doorstroming
en de verkeersveiligheid kunnen worden verbeterd. De vervanging van de Sloterbrug is een groot
project dat enkele jaren in beslag gaat nemen. In 2018 start de planvorming en voorbereiding.
Bij deze fase van het project hoort ook het participeren met de buurt. We verwachten dat de
daadwerkelijke uitvoering in 2020 kan starten.

Prioriteit 5
Jong in De Aker, Sloten en
Nieuw Sloten
Het aantal jongeren neemt de komende jaren af in het gebied. Momenteel zijn er
echter relatief méér inwoners jonger dan 18 jaar (vooral in De Aker), dan gemiddeld
in Amsterdam. Een groot deel is tussen 12 en 18 jaar. De speelvoorzieningen in het
gebied zijn vooral geschikt voor de (vroege) basisschoolleeftijd. Mede daardoor blijft
jeugdoverlast in vooral De Aker een aandachtspunt (zie prioriteit 2).
Bewoners herkennen bovenstaande. Ook bevestigen zij dat de (ervaren) overlast en
onveiligheid in De Aker te maken kan hebben met minder sterke bewonersnetwerken
en beperkte voorzieningen voor ontmoeting. Hun veiligheidsgevoel is goed, maar ze
willen meer buurtcontact. Als het gesprek op jongeren komt, wordt overlast genoemd:
rondhangen, lawaai in de avond en vervuiling door bijvoorbeeld lachgaspatronen.
Vaak wordt de overlast gekoppeld aan het gebrek aan ontmoetingsplekken – mede voor
jongeren. Men zou graag het groene karakter van de buurt combineren met een eigen
plek voor de jeugd van 10 tot 18 jaar: bijvoorbeeld door aanleg van een natuurspeeltuin.
Ook de jongerenadviescommissie vindt een dergelijke plek belangrijk.
In 2017 probeerden we middels sport om jongeren een leuke en zinvolle activiteit te
geven, specifiek op overlastplekken. Waar mogelijk gaan we hiermee door en breiden
we dit uit om jongeren en omwonenden samen te brengen. Ook zijn we gestart met
het versterken van de relaties tussen basisscholen, jongerenwerk en andere opvoeders
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(school, straat en thuis). We blijven ons inspannen om jeugdoverlast te verminderen
(zie ook prioriteit 2). Daartoe benutten we ook mogelijkheden zoals dialooggesprekken.
Zorgelijk is overigens dat het gebied relatief veel jongeren telt met een verhoogde kans
op sociaal-emotionele problemen. Wij proberen in de loop van 2018 hier meer inzicht in
te krijgen. Zo wordt er intussen ook beter gemonitord op bijvoorbeeld schoolprestaties
en zaken als alcoholgebruik. Tenslotte zal Lumion College mogelijk gaan deelnemen aan
het programma Topscore.

Wat gaan we doen in 2018?

Maatregel 5.A Pleinenaanpak De Aker
Het gaat hier om dezelfde maatregel als genoemd onder 1.A en 4.A. De hier volgende activiteit is
echter toegespitst op de prioriteit Jong in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten.
Activiteit 5.A.1 Vergroening Iwan Kantemanplein
In het kader van de Impuls Amsterdamse Schoolpleinen en de Pleinenaanpak De Aker wordt een
aanvraag gedaan om het plein voor de basisschool De Horizon opnieuw in te richten. De planvorming
zal plaatsvinden in samenwerking met de buurt en de school; de buurt zal ook worden gestimuleerd
bij participatie aan en gebruik van het plein. Het beoogde resultaat is een beter, groener en
uitdagender inrichting van het (speel)plein voor de school, die een positieve bijdrage levert aan
ontmoetingen tussen buurtbewoners. Het ontwerp hopen we in 2018 af te ronden. Daarnaast
onderzoeken we mogelijkheden voor noodzakelijke aanvullende financiële middelen voor uitvoering.
Beoogde uitvoering vindt dan ook plaats in 2019.

Maatregel 5.B Meer voorzieningen
voor kinderen en jongeren
Zoals gezegd vinden bewoners dat er weinig te
doen is voor kinderen en jongeren vanaf een jaar
of 8 à 10. Een nieuwe voorziening is echter niet
zomaar te realiseren in dit dichtbebouwde gebied
dat nog relatief recent is ontstaan.
Toch zien bewoners ook kansen in een beter
gebruik van de openbare ruimte. Daarom vallen
onder deze maatregel activiteiten om te stimuleren
dat er meer ‘gebeurt’ voor kinderen en jongeren,
als ook om een beeld te krijgen van hoe de
openbare ruimte beter kan worden benut.
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Activiteit 5.B.1 Ambulant jongerenwerk
Jongeren kunnen problemen hebben of krijgen met bijvoorbeeld school of werk, wonen, financiën,
gezondheid, enzovoorts. Wanneer zij blijven rondlopen met de problemen en daarom niet op tijd
worden bereikt, veroorzaken deze jongeren vaak overlast door rondhangen en/of ontspoord gedrag,
in combinatie met hun eigen probleem. Streetcornerwork zoekt deze jongeren op straat op, helpt ze
met advies of trajectbegeleiding. Er is specifiek aandacht voor overlastbestrijding, maar ook regulier
preventief werken in de wijk. Streetcornerwork is sinds eind 2017 specifiek ook in dit gebied actief.
Er wordt een verkenning gepleegd waarna wordt vastgesteld hoeveel jongeren trajecten aangeboden
worden.
Activiteit 5.B.2 Aanvullende activiteiten jongerenwerk/ aansluiting op pedagogische allianties
In respectievelijk De Aker en Nieuw Sloten werken de basisscholen samen aan brede
talentonwikkeling van de kinderen vanuit pedagogische allianties die de directies zijn aangegaan.
Het stadsdeel ondersteunt de scholen met activiteitenbudget voor naschoolse activiteiten en budget
voor pedagogische aanpak in de buurt. Het doel is dat er één gedragen pedagogische visie ontstaat
voor de buurt. Het stadsdeel faciliteert de basisscholen, maar jaagt in het licht van deze activiteit
daarnaast de verbinding naar het omliggende voortgezet onderwijs en het jongerenwerk aan.
Het stadsdeel faciliteert voorstellen vanuit jongerenwerk en pedagogische allianties om verder vorm
en inhoud te geven aan pedagogische allianties in de wijk.
Activiteit 5.B.3 Schoolsport primair onderwijs (o.a. Jump-In)
Middels schoolsport verzorgt het stadsdeel een naschools sport- en/of beweegaanbod voor het
primair onderwijs, voor minimaal de groepen 1 t/m 4 en specifieke doelgroepen die beweging/
sport nodig hebben. Het aanbod is afgestemd op de behoefte in de wijk. Met de activiteiten voor
de scholen bedienen we tevens het stedelijk programma Jump-In, een samenwerking met de GGD.
Het bereik hiervan is groot: in het schooljaar 2017-2018 worden er bijvoorbeeld in het gebied 52
naschoolse activiteiten (van 10 weken) gerealiseerd (bereik: 800 kinderen). Ook met promolessen
tijdens de gymles (ter promotie van de naschoolse activiteiten of overig sportaanbod in de wijk)
worden zo’n 1230 kinderen bereikt.
Activiteit 5.B.4 Sportbegeleiderscursus
In de Aker en Nieuw Sloten willen we de (hang)overlast verminderen door samen met jongeren een
sportieve dag-/avondbesteding te organiseren, mogelijk sportvoorzieningen in de wijk te realiseren
(inventariseringsagenda RVE Sport & Bos) en talenten van jongeren benutten door hen deel te laten
nemen aan een sportbegeleiderscursus. Er zal in 2018 één cursus gaan plaatsvinden met minimaal
15 deelnemers. De deelnemers zullen na de cursus mogelijk ondersteunen bij bestaande activiteiten
in de wijk (denk aan volwassenactiviteiten, sportverenigingen in de wijk, jongerenactiviteiten vanuit
jongerenwerk).
Activiteit 5.B.5 Visie op speelplekken De Aker (oost)
In De Aker, vooral in De Aker-Oost, wonen veel kinderen en jongeren. Tegelijk krijgen we veel
signalen dat er hier weinig speel- en ontmoetingsvoorzieningen zijn voor kinderen/jongeren en dat de
voorzieningen die er zijn, niet goed verdeeld zijn over de buurt. Daarom willen we in 2018 inzetten op
een beter beeld van wat nodig is en hoe de voorzieningen eruit moeten zien. Het gewenste resultaat
is duidelijkheid over randvoorwaarden en financiering voor participatie; daarop volgend ontwerp(en)
en financieringsvoorstellen. Concrete uitvoering is niet te verwachten vóór 2019.

Prioriteit 6
De Aker, Sloten en Nieuw
Sloten duurzaam en
historisch
‘Duurzaamheid’ is een collectief en mondiaal goed. Daarmee is de rol van markt- en
lokale spelers diffuus. Daarnaast gaat duurzaamheid over onder andere ‘natuur’, energie
en afval.
De natuurwaarden van het gebied zijn belangrijk. We hebben deze versterkt. Daarnaast
is geprobeerd om andere kansen van het gebied voor duurzaamheid te benutten. Zo is
er relatief veel eigen woningbezit en ligt er een slim energienetwerk in Nieuw Sloten.
Mede daarom is hier een proef gestart met een virtuele energiecentrale en hebben we
geïnventariseerd waar bewoners kansen zien om hun buurt te verduurzamen. Dit heeft
aanknopingspunten opgeleverd. We hopen acties te kunnen uitvoeren op enkele van
deze aanknopingspunten en overleggen hierover met partners zoals corporaties.
We willen mensen stimuleren om nog beter afval te scheiden. Bewoners zeggen in ‘klein
collectief verband’ – bijvoorbeeld op straatniveau – meer aan duurzaamheid te willen
doen. Ook wordt aangedrongen op nog sterker inzetten op de natuurwaardes van het
gebied.
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Ook belangrijk is Sloten als het historische hart van het gebied, dat op 18 oktober 2017
is aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. De komst van de brouwerij
De 7 Deugden naar een plek nabij de Molen van Sloten is een welkome ontwikkeling,
die het culturele karakter onderstreept. Daarnaast worden verschillende gebouwen als
gemeentelijke monument aangewezen. Bewoners wensen op het gebied van schoon en
heel (prioriteit 3) meer aandacht om de cultuurhistorische waarde beter tot uitdrukking
te laten komen, maar ook dat anderen meer kennisnemen van deze bijzondere plek.
We horen van ondernemende mensen in het gebied die graag op één of andere manier
hun trots op het gebied willen delen met de buitenwereld. Overigens ook in De Aker
en Nieuw Sloten, bijvoorbeeld onder verwijzing naar verzetshelden (Middelveldsche
Akerpolder) of de Olympische Spelen (Nieuw Sloten). Ook dit gevoel van trots sluit aan
op het dorpsgevoel. We willen de mogelijkheden verkennen om de aantrekkingskracht
van het gebied beter voor het voetlicht te brengen, met direct betrokkenen.
Waar mogelijk haken we aan bij collectieve evenementen zoals de nationale herdenking
of het stedelijke programma Gedeelde Geschiedenis.

Wat gaan we doen in 2018?

Maatregel 6.A Meer aandacht voor duurzaamheid
Ten eerste willen we verder gaan op de ingeslagen weg in het versterken van de duurzaamheid
van het gebied en het vergroten van duurzaam gedrag. In dit licht is het stadsdeel overigens door
bewoners gewezen op de kwetsbaarheid van groene bermen en de invloed van parkeren daarin.
Onder de genoemde maatregel vallen de volgende activiteiten.
Activiteit 6.A.1 Afval scheiden
In samenwerking met bewoners willen we de kringloop snoeiafval lokaal ‘sluiten’. Dat houdt in dat
250 ‘plukken’ tuinafval in de snoeiseizoenen (voorjaar en najaar) worden ingezameld. We beogen dat
50 huishoudens houtsnippers in de tuin gebruiken.
Activiteit 6.A.2 Pilot slimme straatverlichting
Eind 2017 is, na enige vertraging, een pilot gestart waarbij enkele straten worden voorzien van slimme
straatverlichting. Deze kan naar wens gedimd of versterkt worden. Onderzocht wordt in welke mate
dimmen mogelijk en wenselijk is, met het oog op lager energieverbruik.
Activiteit 6.A.3 Duurzaamheidsscan De Aker
We zoeken naar mogelijkheden om een onderzoek en buurtbijeenkomst te organiseren waarbij
de bewoners wordt gevraagd naar hun mening over duurzaamheidthema’s in de wijk, zoals
afval en waterberging. Het beoogde onderzoek en de bijeenkomst moeten leiden tot meer
duurzaamheidinitiatieven vanuit de bewoners, gefaciliteerd door de gemeente.
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Activiteit 6.A.4 Acties n.a.v. duurzaamheidsscan Nieuw Sloten
We willen met name mogelijk maken dat er hulp geboden wordt bij plaatsing van regentonnen in
het kader van een waterbestendige stad. Ook willen we de mogelijkheden verkennen van meer
collectieve energievoorzieningen, zoals het slimmer inkopen van zonnepanelen, waardoor de
investering lager uitvalt. Op projectbasis hopen we ondersteuning aan bewoners te leveren met
adviezen en begeleiding.
Activiteit 6.A.5 Pilot stadsverwarming
RVE Ruimte en Duurzaamheid onderzoekt de mogelijkheden om Nieuw Sloten mee te nemen in een
pilot om meer buurten op stadsverwarming aan te sluiten. De aanleiding is dat Amsterdam zich ten
doel heeft gesteld om in 2050 aardgasloos te zijn. Het onderzoek loopt mogelijk door in 2019.

Maatregel 6.B Vergroten cultuurhistorisch bewustzijn
De crowdfunding voor de aankoop en het herstel van politiebureautje door Stadsherstel en de
Open Monumentendag 2017, waar veel gebouwen in Sloten opengesteld werden, hebben in
2017 zeker bijgedragen aan het vergroten van
het cultuurhistorisch bewustzijn.
Voor met name Sloten willen we dit bewustzijn
verder versterken, maar ook in andere buurten
zijn mensen die vanuit de trots op hun buurt
graag bijzondere geschiedenissen willen delen.
Woningeigenaren hebben daarnaast soms vragen
over bouwaanvragen en dan met name of deze
strijdig zijn met historische, architectonische
waarden of stedenbouwkundige uitgangspunten.
Het stadsdeel informeert samen met Monumenten
en Archeologie eigenaren zo goed mogelijk
hierover en wijst op de mogelijkheid van
vooroverleg om gezamenlijk naar oplossingen
te zoeken. Bewoners kunnen altijd reageren
op ingediende bouwaanvragen. We willen
onderzoeken hoe we het karakter van Sloten
bijvoorbeeld kunnen versterken in het licht van
nieuwe wetgeving, naast het behaalde resultaat
dat de dorpskern in 2017 is aangewezen als
gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Tevens
willen we waar mogelijk optrekken met andere
stadsdelen die eveneens karakteristieke, landelijke
kernen hebben. Deze maatregel bestaat concreet uit de volgende activiteiten.
Activiteit 6.B.1 Toeristische bewegwijzering
Het toeristische potentieel van Sloten wordt nog niet goed benut. Een goede, praktische stap zou
kunnen zijn om op strategische plekken enkele informatieborden en/of verwijsborden te plaatsen.
Dit zou tevens kunnen gelden voor plekken in andere buurten. De eerste stap moet zijn om budget te
vinden voor dergelijke bebording. Pas wanneer dat is gevonden, is een vervolgstap (het bestellen en
plaatsen) mogelijk. De planning hiervan is nog niet bekend.
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Activiteit 6.B.2 Verbinden en versterken van ‘amateurnijverheid’
Op verzoek van het gebiedsteam analyseert RVE Economie in 2018 het kwalitatieve en kwantitatieve
toeristisch potentieel van Sloten. Daarbij wordt ook gekeken naar het potentieel van aanbieders
die geen beroepsmatige rol spelen in het toerisme. Daarbij worden ook ervaringen benut die zijn
opgedaan met een vergelijkbare vraag in stadsdeel Noord. Het stadsdeel hoopt dit in de loop van
2018 aan te kunnen vullen met ondersteuning om de betrokkenen te helpen zich te organiseren.
Hiervoor wordt nog capaciteit gezocht. Deze activiteit levert tenminste een analyse op; idealiter
komt er ook een plan van aanpak uit om toeristisch aanbod te leveren door de betrokkenen. Een
hulpmiddel daarbij zou het oprichten van een BIZ kunnen zijn, maar ook het oprichten van een
toeristische belangenorganisatie.
Activiteit 6.B.3 Aanwijzen nieuwe tranche gemeentelijke monumenten
Diverse objecten met een woonbestemming in dorp Sloten hebben in 2017 een monumentale status
toegekend; voor een enkel object loopt de aanwijzing nog. Deze activiteit wordt dan ook gaandeweg
2018 afgerond. De belanghebbenden zijn bewoners en bezoekers van het dorp.
De aanwijzingsprocedure wordt uitgevoerd door Bureau Monumenten en Archeologie en heeft tot
doel het bijzondere karakter van Sloten te behouden.

Prioriteit 7
We doen het samen in
De Aker, Sloten en Nieuw
Sloten
Deze prioriteit is gericht op het (beter) benutten van de kracht van de wijk. Tegelijk
geven we dat principe gestalte in alle prioriteiten. In 2017 zijn wij daarom juist gestart
met het meer onder de aandacht brengen van signalen over sociale knelpunten zoals
eenzaamheid, die niet (goed) terug te vinden waren in cijfers en daarmee weinig
aandacht hebben gekregen in gebiedsanalyses en de gebiedsagenda van dit gebied.
Sommige doelgroepen lijken buiten de boot te vallen in dit sociaaleconomisch sterke
gebied, waar traditioneel weinig zorg- en welzijnspartijen actief zijn. Gezien steeds meer
verwacht wordt van zelf- of ‘samenredzaamheid’, is dit een aandachtspunt.
Zo zijn we met enkele betekenisvolle gesprekken ‘geconfronteerd’, van mensen die
aangeven eenzaam te zijn. Ook bewoners die niet eenzaam zijn, stellen dat er meer
nodig is om medebewoners onder de mensen en in beweging te krijgen. Het probleem
lijkt tweeledig. Er zijn minder sociale voorzieningen dan op andere plekken, waardoor
mensen minder snel ergens terecht kunnen en signalen minder goed bij professionals of
het stadsdeel in beeld komen. Daarnaast zijn de samenwerkingsverbanden in dit gebied
relatief nieuw. Dit maakt ook dat er nog geen eenduidig beeld bestaat over wat er
precies speelt. Dit wordt door professionals en bewoners herkend.
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Daarom gaan we verder op de ingeslagen weg. Met onze partners bekijken we hoe de
samenwerking versterkt kan worden. Ook creëren we meer aanbod, om daarmee meer
verborgen signalen in beeld te krijgen. Specifiek richten we ons vanuit preventieve
invalshoek op eenzaamheid, angst en depressie. In het bijzonder senioren krijgen
onze aandacht. We haken aan op het project AutoMaatje waarbij wordt voorzien in
vervoer én een ‘maatje’ voor wie dat nodig heeft. Wellicht biedt ook het Programma
Toegankelijkheid mogelijkheden, om de fysieke ruimte dusdanig aan te passen dat
mensen weer gemakkelijker de deur uit kunnen. Begin 2018 worden de uitkomsten
bekend van diverse stedelijke experimenten om eenzaamheid tegen te gaan. We zullen
bekijken welke lessen we hieruit kunnen trekken voor dit gebied.

Wat gaan we doen in 2018?

Maatregel 7.A Meer samenwerking en samenredzaamheid
De activiteiten die onder deze maatregel vallen zijn vooral gericht op het verbinden van mensen in
zorgvraagstukken.
Activiteit 7.A.1 Mantelzorginloop
In 2017 is een pilot mantelzorginloop gestart in dit gebied en Osdorp, uitgevoerd door een
samenwerkingsverband van MEEAZ, Markant, Regenbooggroep en SEZO. Tijdens de wekelijkse
inloop wordt formele en informele zorg aangeboden aan mantelzorgers die vragen hebben of
behoefte hebben aan advies en ondersteuning. Het doel is overbelasting van mantelzorgers te
voorkómen door een groter bereik, meer informatie over het mantelzorgaanbod en een betere
ondersteuning te realiseren aan mantelzorgers. Eind oktober 2017 is de inloop geëvalueerd. Bij
het schrijven van dit plan is uitgegaan van een positieve evaluatie en eventuele bijstelling van de
werkwijze. De activiteit loopt in 2018 door.
Activiteit 7.A.2 Lunchactiviteit voor het ‘ontzorgen’ van mantelzorgers
Sinds 2017 organiseert Stichting Mantelzorg en Dementie in samenwerking met vrijwilligers twee keer
per week een lunchactiviteit voor 20 à 25 ouderen, met een beperking en/of beginnende dementie,
waar sprake is van een dreigend isolement en waar overbelasting dreigt voor de mantelzorger.
Verwijzing gebeurt via de huisarts. Tijdens de activiteit worden 10 à 15 mantelzorgers ‘ontzorgd’.
Tevens biedt het de deelnemers de mogelijkheid contact te leggen met buurtgenoten. Het heeft ook
een signalerende functie; met de signalen worden zij ondersteund of verwezen (waar mogelijk) naar
ander aanbod in het gebied. We gaan uit van een positieve evaluatie (eind 2017).
Activiteit 7.A.3 Netwerk versterken zorgpartijen
In het gebied is de samenwerking tussen zorgprofessionals minder vanzelfsprekend dan wenselijk.
Dit vindt zijn oorzaak in het gegeven dat het gebied vroeger lag in twee stadsdelen, namelijk Osdorp
en Slotervaart. Het gevolg is echter dat zorgsignalen nog (te) lang ongrijpbaar blijven en moeilijk
te duiden zijn. Daarmee wordt het ook lastig om gewenste inzet en activiteiten naar het gebied
toe te halen. De zorgpartijen in het gebied (Philadelphia, SEZO, MEE Amstel en Zaan, Amstelring/
Nieuw Amstelrade, Cordaan en de Volksbond/Streetcornerwork), samen opererend als de Alliantie
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Wijkzorg Nieuw-West, willen daarom de samenwerking verbeteren van de professionals in de wijk,
in samenwerking met het gebiedsteam. Het gewenste resultaat is snellere en betere hulpverlening;
de zorgvraag van het gebied wordt scherper en er is een beter beeld van de gewenste inzet en de
doelgroepen.

Maatregel 7.B Samen bewegen, samen gezond
Zoals gezegd hebben we geluiden gehoord dat we meer moeten doen om mensen in beweging
en ‘uit hun huis’ te krijgen, niet in de laatste plaats om te voorkomen dat kwetsbare doelgroepen
vereenzamen. Daarnaast willen we zoals gezegd meer hulpverleners in het gebied krijgen om
signalen beter te kunnen duiden. Daartoe worden in het gebiedsplan de onderstaande activiteiten
opgenomen in het kader van sport en gezondheid.
Activiteit 7.B.1 Sportverenigingen in de wijk
Een Sportvereniging in de wijk kan bewoners de mogelijkheid bieden om structureel te sporten.
De doelgroep van 4-17 jaar is vaak niet bekend met het aanbod van verenigingen. Daarnaast vinden
bewoners de afstand naar een vereniging soms te ver of zijn ouders onvoldoende inzetbaar als
vrijwilligers. Ook volwassenen vinden soms moeilijk een aansluitende activiteit, onder andere vanwege
eenzaamheid. Het aanbod van Sportvereniging in de wijk komt van bestaande verenigingen die zich
op de sportparken bevinden. Hiermee ontstaat een nieuw sport(instuif)model. Buurtbewoners worden
gefaciliteerd bij het opzetten van deze sportvereniging, die bijdraagt aan de sociale samenhang in de
buurt.
Activiteit 7.B.2 Volwassensport
We bieden laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten aan in samenwerking met sportaanbieders
en sportverenigingen. Het gaat om een interventie op het relatief hoge overgewichtscijfer onder
volwassenen; in het gebied heeft 55% van de volwassenen overgewicht ten opzichte van 40% in heel
Amsterdam. De activiteit is met name bedoeld voor volwassenen en senioren die fysieke klachten
ervaren zoals overgewicht. Het gewenste resultaat is dat 50 deelnemers geactiveerd worden tot een
gezonde leefstijl. De succesbeleving van het bewegen en het behalen van de beweegnorm is hierbij
belangrijk. Afhankelijk van het jaargetijde zal de activiteit invulling krijgen.
Activiteit 7.B.3 Beweeg Mee
We organiseren net als hierboven laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in samenwerking
met sportaanbieders, nu gericht op eenzaamheid. Sommige oudere bewoners hebben moeite om
te participeren in de samenleving. Door bijvoorbeeld multiproblematiek op zorg en armoede, zijn
beweging, een gezond leven en mentale gezondheid geen prioriteit meer. De opeenstapeling van
lichamelijke en psychische klachten maakt deze mensen eenzaam en kwetsbaar. We willen gedurende
6 maanden 30 senioren sociaal activeren en het taboe op eenzaamheid doorbreken. Via een grote
diversiteit aan activiteiten willen wij hen in contact laten komen met leeftijdsgenoten.

Activiteit 7.B.4 Trots door bewegen
Trots door Bewegen is een samenwerkingsverband van SEZO, MEE Amstel en Zaan en GGZinGeest/
Actenz met als doel: (1) verbetering en uitbreiding van laagdrempelig beweegaanbod voor inactieve
volwassenen in de wijk; (2) een toename van sportende en bewegende inwoners, door hen te
koppelen aan passende sport- en beweegactiviteiten in Nieuw-West; (3) versterking van participatie
van bewoners in hun wijk door een rol als vrijwilliger bij de beweegactiviteiten en uitstroom naar
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reguliere sportactiviteiten en/of vrijwilligerswerk in de wijk. De activiteit richt zich op kwetsbare
bewoners, die zowel lichamelijk, psychisch als sociaal kwetsbaar zijn. De activiteit is gestart in 2017 en
loopt door tot de zomer van 2018.
Activiteit 7.B.5 Aangepast sporten
Door kortingen op de zorg is er minder aanbod in de wijk voor kwetsbare doelgroepen zoals
mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Daarom kent de RVE Sport en Bos de
subsidieregeling gehandicaptensport. Het doel hiervan is sportverenigingen en organisaties te
stimuleren om (structureel) sportaanbod voor gehandicapten te realiseren en ondersteuning te geven
bij het organiseren van eenmalige sportactiviteiten en –evenementen gericht op Amsterdammers
met een beperking. Wij zullen in 2018 sportverenigingen en organisaties attent maken op deze
subsidieregeling en mogelijk meer aanbod realiseren voor de kwetsbare doelgroep.

Maatregel 7.C Meer meedoen
We willen graag samenwerking en maatschappelijke inzet faciliteren en aanjagen. We richten ons
tevens op de eerste stap: maatschappelijk actief zijn, voor kwetsbare doelgroepen. Daarbij zullen we
ook aanhaken op niet-gebiedsspecifieke activiteiten. We willen bijvoorbeeld door communicatie meer
aandacht geven aan de bestaande armoede- en participatiemarkt, zodat ook bewoners uit dit gebied
deze weten te vinden.
Activiteit 7.C.1 Ontwikkeling dorpsraad Sloten-Oud Osdorp naar vrijwilligersplatform
De Dorpsraad heeft de ambitie om in het gebied waar zij actief is zich door te ontwikkelen tot een
platform voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Naast de verbindende bestaande activiteiten,
wil de Dorpsraad samen met partners en het gebiedsteam onderzoeken hoe dit platform een
toekomstbestendige vorm kan krijgen. In regelmatig overleg zullen de stappen worden bekeken.
Activiteit 7.C.2 Inzet Startpunt tegen eenzaamheid
Er zijn signalen dat er sprake is van eenzaamheid. Duiding of weging ontbreekt nog omdat er
sprake is van een gering zorgnetwerk. Het Startpunt zal daarom in nauwe samenwerking met het
gebiedsteam aanwezig zijn in het gebied door inzet van het mobiele Wijkpraktijkteam. Daarmee
onderzoeken we welke zorg- en hulpvragen spelen op specifieke plekken in de buurt en onder welke
specifieke doelgroepen. Verschillende organisaties zullen uitgenodigd worden gebruik te maken van
het mobiele Wijkpraktijkteam. Dit alles kan helpen bij de duiding van dit signaal. Een nevenopbrengst
is koppeling van bewoners die willen participeren in hulp voor eenzame bewoners.

Colofon
Aan de totstandkoming van dit gebiedsplan hebben diverse partners meegewerkt. In het
bijzonder bedanken we hierbij de bewoners, ondernemers, medewerkers van de huizen van de
wijk, jongerenwerkers en andere welzijnswerkers, wijkagenten en medewerkers van partners
zoals woningcorporaties, die hebben meegedaan aan de interviews en wandelingen tijdens het
participatietraject.
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