Samenvattingen Gebiedsplannen 2018
De samenvattingen van de vijf gebiedsplannen 2018 geven beknopt inzicht in de prioriteiten,
belangrijke maatregelen en activiteiten waar komend jaar per gebied op wordt ingezet.
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Samenvatting van het gebiedsplan 2018 DASNS
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 NieuwWest. 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. 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.
Hier was echter weinig draagvlak voor. 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. 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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Samenvatting van het gebiedsplan 2018 Geuzenveld-Slotermeer
Het gebiedsplan Geuzenveld-Slotermeer heeft zeven prioriteiten met maatregelen:

Jong in Geuzenveld-Slotermeer
Er wonen veel jongeren in Geuzenveld-Slotermeer: 24% van de bevolking is jonger dan 18 jaar. Op
school presteren de leerlingen in dit gebied onder het Amsterdams gemiddelde. Veel jongeren
gaan vroeg van school, zonder goede startkwalificatie. De onderwijsprestaties moeten beter en de
rol van de ouders moet daarbij versterkt worden. Ouders moeten daarbij worden bijgestaan door
professionele begeleiding. Ouders hebben ook een rol in het voorkomen dat hun kinderen
schulden maken. Jongeren worden als overlastprobleem gezien door andere bewoners, de
jongeren geven op hun beurt weer aan dat er voor hen weinig aanbod aan voorzieningen en
activiteiten in de buurt is. Het zoeken naar aan alternatieve jongeren locatie in Geuzenveld is hierin
belangrijk. Het versterken van de ‘pedagogische dragende samenleving’ is van groot belang.
Hierin zijn verschillende volwassenen betrokken bij het opgroeien en de ontwikkeling van het kind.
Investeren in onderwijs, werkervaringsplekken, stages, talentontwikkeling en het informeren van
jeugd en ouders op het gebied van sexting, social media biedt deze jeugd betere kansen.
Gezond in Geuzenveld-Slotermeer
De gezondheid van de bewoners in het gebied is minder goed dan gemiddeld. Zij geven aanzienlijk
vaker aan (31%) een slechte gezondheid te ervaren dan gemiddeld (25%) in Amsterdam, en zij
hebben meer lichamelijke aandoeningen of beperkingen. Eenzaamheid wordt gezien als een groot
probleem. Overgewicht is tevens een groot probleem onder de jeugdigen en volwassenen, zo
heeft de helft van de volwassenen in Geuzenveld-Slotermeer overgewicht. Veel
gezondheidsproblemen hangen samen met een ongezonde leefstijl, armoede en taalachterstand.
Veel bewoners vinden gezondheid belangrijk. Zij willen zich inzetten voor een gezondere buurt. In
Geuzenveld-Slotermeer werken we aan gezondheidsbevordering van onderop; samen met
bewoners die zich betrokken voelen bij gezondheid en zich wil inzetten voor een betere
gezondheid. Zo is een netwerk van gezondheidsambassadeurs ontstaan. Samen met het netwerk
geven we bijvoorbeeld vorm aan de bestrijding van eenzaamheid, wat voor het gebied een
prioriteit is. Verder wordt vanuit sportstimulering samen met partners buurtgericht voor
verschillende doelgroepen een passend en betaalbaar sport en beweegaanbod aangeboden en
wordt sport de buurt ingebracht door sportverenigingen in de wijk op te richten.
Meer bewoners doen mee
In Geuzenveld-Slotermeer wonen relatief meer bewoners met een kwetsbare sociaaleconomische
positie. Ongeveer een kwart (22%) van de bewoners leeft in een minimahuishouden, heeft een
laag inkomen en is laag opgeleid. De laaggeletterdheid is extreem hoog. Zo is circa 40% van de
bewoners in het gebied laaggeletterd, tegenover 16% in heel Amsterdam. Er is een groot verband
tussen taalachterstanden en werkloosheid, gevoel van sociale uitsluiting en het missen van regie
op het eigen leven. Gebrekkige kennis van de Nederlandse taal hindert de participatie. Het is
daarom belangrijk dat we investeren in het terug dringen van armoede bewoners activeren en
toeleiden naar werkervaringsplekken met indien nodig ondersteunend taalaanbod.
Het is hierbij van belang dat er voldoende passende maatschappelijke voorzieningen in het gebied
aanwezig zijn. Te zien is dat door ruimte gebrek bij huidige voorzieningen bewoners niet altijd
voldoende ondersteund kunnen worden. Deze grotere afstand maakt dat de drempel naar
hulpverlening onnodig wordt verhoogd. Afstemming tussen de werkelijke behoefte en de daarbij
nodige ruimte aan maatschappelijke voorzieningen in het gebied is daarom nodig. Hiernaast
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werken we vanuit de buurt aan het versterken van de ondersteuning van mantelzorgers en zetten
we in op het voorkomen en informeren over huiselijk geweld.

Prettig wonen in Geuzenveld-Slotermeer
Geuzenveld-Slotermeer heeft een woningvoorraad van bijna 19.000 woningen. Zowel het uiterlijk
als de staat van onderhoud van deze woningen krijgen vaak van bewoners een onvoldoende.
In Geuzenveld-Slotermeer heeft de gebiedsontwikkeling en vernieuwing van woningen lang op
een lager pitje gestaan, echter de laatste paar jaar is op dit vlak weer volop beweging te zien. Zo is
er woningbouw in Noorderhof, bij de Sloterplas en wordt er in de Anton Struikbuurt en de
Bakemabuurt gerenoveerd en gebouwd. Ook wordt er gebouwd in de Van Tijenbuurt in
Geuzenveld en vindt er in de Aireystrook langs de Burgemeester de Vlugtlaan, de Dudokbuurt en
in de Wegener Sleeswijkbuurt grootschalige renovatie plaats. De twee belangrijkste winkelpleinen
(Plein ’40-’45 en Lambertus Zijlplein) krijgen extra aandacht binnen de gebiedsontwikkeling.
Voor het gebied wordt met de betrokken corporaties, de gemeente en derden een
investeringsaanpak Ontwikkelbuurten opgezet. Deze heeft als doel om de komende jaren
slagvaardig aan deze integrale gebiedsontwikkeling van verschillende ontwikkelbuurten te
werken. Ook de kennis, de wensen en meningen van individuele bewoners zal in dit traject een
prominente plek krijgen. Deze nieuwe impuls aan gebiedsontwikkeling biedt immers kansen op
verbetering van zowel de sociale als fysieke situatie van de bewoners.
Van belang is dat met de gebiedsontwikkeling en mogelijke toevoeging van woningen en daarmee
meer bewoners in het gebied er ook nieuwe maatschappelijke voorzieningen worden toegevoegd
of bestaande maatschappelijke voorzieningen worden versterkt, omdat bestaande voorzieningen
nu al onder druk staan.

Een veilig Geuzenveld-Slotermeer
Veiligheid is een belangrijk thema in Geuzenveld-Slotermeer. Veel bewoners voelen zich niet
veilig. Hierbij geldt dat de subjectieve- en ervaren veiligheid achterblijft bij de objectieve veiligheid
en overlast. Daarom moeten niet alleen de criminaliteit en overlast worden teruggedrongen, maar
moet er ook aandacht worden besteed aan het verbeteren van de subjectieve beleving en het
gevoel van veiligheid bij bewoners en ondernemers.
Er zijn relatief veel inbraken, daarom wordt er met verschillende activiteiten geprobeerd
wooncriminaliteit tegengegaan. Veiligheid voor ondernemers is ook belangrijk. Vooral de
winkelgebieden Plein ‘40-‘45 en het Lambertus Zijlplein hebben in 2016 en 2017 een reeks van
overvallen gekend. Met ondernemers wordt gezamenlijk aan veiligheid gewerkt. Door bewoners
wordt zo nu en dan overlast van jongeren ervaren. Vooral een deel van de senioren zijn bang voor
de jongeren. Sommige jongeren voelen zich op hun beurt niet prettig in de buurt door de
bejegening van bewoners. In 2015 is gestart met het Wijkpraktijkteam Lambertus Zijlplein om met
verschillende organisaties samen te werken om de jeugdoverlast op en rond het plein terug te
dringen, maar ook om te werken aan wederzijds begrip tussen de verschillende doelgroepen. Om
de zichtbaarheid nog groter te maken wordt er ook gebruik gemaakt van de inzet van een mobiele
wijkpraktijkteamkantoor om zo gericht op verschillende locaties daar waar nodig in de buurt
aanwezig te zijn.
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Een prettige leefomgeving
Op veel plekken in het gebied is de kwaliteit van de straten, het groen en de bomen onvoldoende.
De afgelopen jaren is op verschillende plaatsen de openbare ruimte al opnieuw ingericht. Ook in
2018 gaan we in verschillende buurten de straat nieuw inrichten en de openbare ruimte
aanpakken. Een prettige leefomgeving vraagt om minder afval op straat. Dat kan door afval
sneller te verwijderen, door beter te handhaven, maar vooral door goed te communiceren over
wat wel en niet mag en door bewoners bewust te maken van hun eigen gedrag en
verantwoordelijkheid. Er is vanuit de bewoners veel vraag over het moment waarop
werkzaamheden in het stadsdeel worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: wanneer wordt er weer
gemaaid of gesnoeid? Hierover kan beter worden gecommuniceerd door de planningen bekend te
maken. In 2018 wordt deze informatie nadrukkelijker gedeeld op de internetpagina van het
betreffende gebied.
Bewoners ondervinden, vooral aan de buitenranden van blauwe zone-gebieden vaak
parkeeroverlast. Voor stadsdeel Nieuw-West wordt het komende jaar een parkeerdrukmeting in
alle buurten uitgevoerd waarna er een parkeeragenda wordt opgesteld om per gebied en buurt te
bekijken wat de beste oplossing is om de parkeerproblematiek te tackelen. Er zijn vanuit bewoners
signalen dat er te hard wordt gereden, en dit is in objectieve metingen ook terug te zien. Ten
aanzien van verkeersveiligheid zijn de schoolomgevingen met schoolgaande kinderen en op
sommige locaties in de buurt fietsers kwetsbaar. Hiervoor zal onderzoek en daar waar mogelijk en
haalbaar maatregelen worden uitgevoerd.
De bereikbaarheid van het gebied met het openbaar vervoer neemt in de beleving van bewoners
af. Wel zal de Westtangent, een busverbinding tussen Sloterdijk en Schiphol, door het gebied zijn
lijn voeren. Hiernaast zijn er lokale initiatieven als de Buurtbus Buurt 10 gestart, waardoor de
ontsluiting wordt verbeterd en is met een pilot ANWB-automaatje gestart om de mobiliteit van
(eenzame) bewoners te verbeteren. Met deze pilot worden bewoners met een auto gekoppeld aan
bewoners met een vervoersvraag.

We doen het samen
De inzet op alle prioriteiten doen we niet alleen. We zoeken telkens de samenwerking met
bewoners, ondernemers, stichtingen en andere partners. Door het ondersteunen en mogelijk
maken van bijvoorbeeld wijkondernemingen, buurtkamers, broedplaatsen, creatieve initiatieven
en bewonersinitiatieven. Het stimuleren van ontmoeting en eigenaarshap doen wij onder meer
door het mogelijk maken van fysieke ontmoetingsruimtes en bewoners kansen te bieden voor
maatschappelijk initiatief. Zo benutten wij de kracht van de wijk in het belang van de wijk.
Naast bewoners kent het gebied ook een aantal ondernemers die zeer actief en betrokken zijn. In
2018 proberen wij dit te versterken door het stimuleren en faciliteren van een sterker
ondernemersnetwerk in de winkelgebieden. Voor het buitengebied Tuinen van West zetten we in
op meer bekendheid, activiteiten en een onderzoek naar een betere ontsluiting van de Tuinen van
West met de rest van de wijk en Amsterdam. Naar aanleiding van participatie met bewoners en
ondernemers in 2017 willen we in 2018 ook meer inzetten op het versterken van thema’s als
duurzaamheid en het versterken van Kunst & Cultuur in het gebied. Ten aanzien van Kunst &
Cultuur ondersteunen we (buurt)evenementen en willen we het cultureel aanbod voor bewoners
versterken en willen we lokale kunst zichtbaarder maken.
Op 1 januari 2018 is het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Willinklaan geopend. Het AZC ligt
hiermee dicht bij het gebied Geuzenveld-Slotermeer. Het is belangrijk om een goede verbinding
6

tussen AZC en de buurt te maken en kansen te vinden om statushouders mee te laten doen in de
buurt. Hierbij kijken we ook hoe het AZC ook voor Geuzenveld-Slotermeer een kans biedt voor
bewoners en ondernemers uit de wijk.

7

Samenvatting van het gebiedsplan 2018 Osdorp
Een veilig Osdorp
De afgelopen jaren is er door de gemeente, politie en andere partners flink ingezet op het
voorkomen van overvallen, straatroof, geweldsmisdrijven en mishandelingen, de zogenaamde
high impact crimes. Een positieve ontwikkeling is dat het in Osdorp, volgens de veiligheidsindex,
weer iets beter gaat. Het gaat hier dan om de daadwerkelijke veiligheid, ook wel de objectieve
veiligheid genoemd.
Toch voelen niet alle bewoners zich even veilig in hun buurt. Het gevoel van onveiligheid is vooral
groot in buurten waar de stadsvernieuwing de afgelopen jaren is achtergebleven. In deze buurten
wonen veel bewoners met een kwetsbare sociaaleconomische positie. Een gebrekkig taalniveau,
armoede, schulden, hoge eenzaamheid en gezondheidsproblemen hebben grote invloed op de
(ervaren) leefbaarheid en veiligheid. In 2018 blijven wij inzetten op het terugdringen van
criminaliteit en overlast, maar moet er ook aandacht worden besteed aan het verbeteren van het
gevoel van veiligheid onder bewoners en ondernemers.
Ook zetten wij opnieuw in op het terugdringen van jeugdoverlast. Hierbij is extra aandacht voor de
vakantieperiodes. In Osdorp lopen gastheren en -vrouwen dagelijks routes in de buurt. Zij vormen
al enkele jaren met succes extra ogen en oren in de wijk ten behoeve van de leefbaarheid en
veiligheid. Naast het terugdringen van jeugdoverlast is er extra aandacht voor inbraakvoorlichting,
het vergroten van weerbaarheid van jongeren en het tegengaan van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Tot slot gaat het stadsdeel op diverse plekken de verkeersveiligheid
aanpakken.
Gezond in Osdorp
Osdorp biedt veel mogelijkheden voor sport en bewegen. Zo grenst het gebied aan het grootste
sportparkcomplex van Nederland, Sportpark Ookmeer. En zijn er in de openbare ruimte
verschillende sport- en speeltoestellen geplaatst die uitnodigen tot meer bewegen. Toch is het
gebleken dat potentiële sporters de weg naar een sportvereniging op een sportpark niet altijd
even goed weten te vinden. Vanuit sportstimulering in het gebied Osdorp wordt de drempel voor
deelname lager en creëren we nieuw sportaanbod in de wijk. Dit is broodnodig omdat in de
gebiedsplannen 2016 en 2017 al is gebleken dat een groot aantal bewoners van Osdorp zich niet
gezond voelt en aangeeft last te hebben van verschillende gezondheidsproblemen, zowel
lichamelijk als psychosociaal.
Gezien de stijging van het aantal bewoners dat zich eenzaam voelt, en de samenhang van
eenzaamheid met gezondheidsproblemen en een lage levenskwaliteit, heeft ook de bestrijding
van eenzaamheid in 2018 voor Osdorp een hoge prioriteit.
Het aantal jongeren tussen de 12 en 19 jaar met overgewicht/obesitas daalt nog onvoldoende. Om
hier verandering in te brengen wordt het programma ‘Zo Blijven Wij Gezond’, voorheen
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) ook in 2018 voortgezet. De aanpak heeft als doel
om alle Amsterdamse kinderen in 2033 op gezond gewicht te hebben. Hiervoor wordt met veel
partners aan een gezonde leefstijl voor kinderen gewerkt. De aanpak verbindt zowel private als
publieke partners in het onderwijs, de wetenschap, zorg, welzijn, sport, openbare ruimte en
armoedebestrijding. De meest belangrijkste activiteiten uit de Amsterdamse Aanpak ‘Zo Blijven
Wij Gezond’ zijn weergegeven in het gebiedsplan 2018.
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Verder hebben sommige bewoners niet altijd genoeg geld om hun contributie voor de
sportvereniging te betalen. Daarom zetten wij voor verschillende doelgroepen sportverenigingen
in de wijk op en organiseren wij het hele jaar door sportieve vrijetijdsbestedingen.
Aantrekkelijke pleinen en straten in Osdorp
De stedelijke vernieuwing krijgt in een aantal buurten weer een duidelijke impuls. Vooral rondom
Centrum Nieuw-West (Osdorpplein en omgeving) is dit zichtbaar. De komende jaren wordt in dit
gebied nog meer vernieuwd om verder uit te groeien tot het centrum van stadsdeel Nieuw-West.
Ook is deze ontwikkeling (gedeeltelijk) in Osdorp-Midden (Reimerswaalbuurt) te zien. In 2018 zijn
veel minder middelen beschikbaar voor het beheer van de openbare ruimte. Toch investeren wij
op een aantal locaties in achterstallig onderhoud. Om de buurt schoon en heel te houden is
participatie van bewoners belangrijk, vooral als bij de inzet voor dierplaagbeheersing (overlast van
ratten en andere ongedierte). De afgelopen jaren is er een betere samenwerking ontstaan tussen
bewoners, ondernemers, scholen, gemeente en andere partners. Dit uit zich in de verschillende
lokale bewonersinitiatieven op het gebied van schoon.
Perspectief voor jong en oud in Osdorp
Iedereen moet in Osdorp kunnen meedoen. Bewoners hebben een eigen verantwoordelijkheid als
het gaat om participatie en zelfredzaamheid. Belangrijk is dat mensen zelf de regie over hun eigen
leven hebben, houden of nemen, in een inspirerende omgeving in relatie met anderen en het liefst
in de eigen vertrouwde woonomgeving. Voor wie dit niet zelf kan, bieden wij hulp. Het Startpunt is
een belangrijke partner bij het ondersteunen van mensen die willen participeren door
(vrijwilligers)werk of op een andere manier een bijdrage aan de buurt en omgeving wilt leveren.
Een maatregel om armoede te voorkomen is investeren in onderwijs, stages en
werkervaringsplekken die tot (betaald) werk kunnen leiden. Door leerlingen en studenten een
goede studieruimte te bieden kunnen onderwijsprestaties verbeterd worden. Ook dit jaar is ervoor
zowel jong als oud een mogelijkheid gebruik te maken van begeleiding, coaching en bemiddeling
via het stadsdeel. Dit draagt bij aan het creëren van een gezonde ‘pedagogische infrastructuur’ dat
leidt tot meer kansen en het benutten van (potentieel) talent.
Aangename buurten in Osdorp
Iedereen draagt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bij aan een aangename buurt: het
stadsdeel, bewoners, woningcorporaties, politie, ondernemers en andere (maatschappelijke)
organisaties. Voor een aantal locaties in Osdorp is extra aandacht nodig om een aangename buurt
te realiseren. Hiervoor wordt samengewerkt in ‘integrale aanpakken’ waarbij de problematiek
centraal staat.
In 2017 is de integrale aanpak in de Wildemanbuurt en Dijkgraafplein gestart en hier wordt in 2018
verder op voortgebouwd. Ook in de Reimerswaalbuurt zal in 2018 dezelfde integrale aanpak
starten. In deze buurten werken verschillende partijen dus samen om tot een gezamenlijke
oplossing te komen voor de problemen die daar spelen. Samen zoeken we antwoord op de vragen:
Wat vinden we belangrijk in een gebied? Welke ideeën en initiatieven zijn er? Maar ook: welke
regels staan nu nog in de weg? Eerst onderzoeken we wat een straat, buurt of gebied nodig heeft.
Daarna kijken we wie wil en kan meewerken aan de aanpak. Dit zijn de bouwstenen van een
integrale aanpak.
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We doen het samen in Osdorp
De inzet op alle prioriteiten doen we niet alleen. We zoeken hierin steeds de samenwerking met
bewoners, maatschappelijke initiatieven, (sociale) ondernemers, corporaties en andere partners,
die veel zelf kunnen en willen doen. Samen nemen we de verantwoordelijkheid en zetten we er de
schouders onder om tot creatieve en innovatieve maatregelen te komen die Osdorp verder
brengen. Ook in 2018 is het doel om initiatieven van ‘onderop’ te ondersteunen, denk aan
ondernemersnetwerken, wijkondernemingen, buurtkamers, broedplaatsen, culturele, creatieve
en/of sociale initiatieven en bewonersinitiatieven.
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Samenvatting van het gebiedsplan 2018 Sloterdijken
Dit gebiedsplan en het werk van het gebiedsteam Sloterdijken is gebaseerd op twee
uitgangspunten (Samen en Dienstverlening) en kent drie prioriteiten (Prettig, Veilig, Sterk)
1. SAMEN
Alles wat wij doen, doen wij in overleg en afstemming met belanghebbenden. Het gebiedsplan is
dan ook samen met stakeholders tot stand gekomen. Partners van buiten en binnen de
gemeentelijke organisatie hebben mee gewerkt aan de totstandkoming ervan. Ondernemers,
politie, ambtenaren en toekomstige bewoners zijn continu met elkaar in gesprek om de
belangrijkste prioriteiten en acties voor 2018 te benoemen en uit te voeren.
2.
DIENSTVERLENING
Het gebiedsteam vindt dienstverlening erg belangrijk. Bij de ondernemers, werknemers,
gebruikers en (toekomstige) bewoners halen wij daarom jaarlijks feedback op zodat wij onze
dienstverlening continu kunnen verbeteren.
De focus in 2018 ligt op VERBINDEN. Wij willen de verschillende deelgebieden beter met elkaar
verbinden zodat het Sloterdijken- gebied zich ontwikkelt tot een samenhangend gebied dat
onderdeel is van stadsdeel Nieuw West. De toekomstige transformatie van de provinciale
Haarlemmerweg (70km/u) tot stadstraat (maximumsnelheid 50 km/u) en het fietspad waarmee de
route van het station naar congrescentrum Aviodome prettig en veilig kan worden afgelegd,
dragen daaraan uiteindelijk bij.
Er wordt verwacht dat een actiever gebruik van de ’groene delen’ van de Sloterdijken
(Brettengebied, sportpark Spieringhorn en het nog te ontwikkelen Rhonepark) ervoor zal zorgen
dat mensen uit Geuzenveld de oversteek van de Haarlemmerweg gaan maken en de bewoners /
toeristen uit Sloterijken makkelijker kunnen winkelen op Plein ‘40-‘45 in Geuzenveld.
Het benutten en esthetisch ontwikkelen van de vrije ruimte onder de A5 waarmee o.m. een entree
tot het gebied wordt gecreëerd, draagt bij aan het beter verbinden van de onderlinge
deelgebieden en het herkennen van de Sloterdijken als een onderling samenhangend gebied.
Prioriteiten voor Sloterdijken
Een Prettig Sloterdijken
Om ervoor te zorgen dat het gebied met die toename van mensen een prettige woon-, werk-, en
verblijfsomgeving is en blijft, wordt in 2018 ingezet op verlevendiging en leefbaarheid, met oog
voor kwaliteit.
Een Veilig Sloterdijken
De prioriteit VEILIG valt uiteen in maatregelen binnen het domein van de openbare orde waarbij
het tegengaan van overlast als gevolg van druk, bijv. bij evenementen de basis vormt en het
domein waarbij veiligheid in relatie tot de woon/ verblijfsomgeving (het PRETTIG) centraal staat,
zoals veiligheid op straat (door veilige wegen en meer verlichting).
Een Sterk Sloterdijken
Sloterdijken wordt sterker als het beter is ingebed en verbonden met de omliggende delen van de
stad: we willen het gebied beter verbinden met Geuzenveld-Slotermeer en richten ons in 2018
naast versterking van ondernemerschap op mooiere overgangen van het ene naar het andere
(deel)gebied.
11

Samenvatting van het gebiedsplan 2018 Slotervaart & Sloterplas
Het gebiedsplan Slotervaart heeft zeven prioriteiten met maatregelen.
Nieuwe stad in evenwicht
In de Ringspoorzone worden heel veel woningen bijgebouwd. Het Schinkelkwartier wordt
ontwikkeld en daar is plaats voor 10.000 woningen. Al die nieuwe bewoners gaan gebruik maken
van de openbare ruimte, die moet goed worden vorm gegeven zodat ontmoeting op een prettige
manier tot stand kan komen. Ook moeten er voldoende voorzieningen aanwezig zijn zoals
scholen, gezondheidscentra, kinderdagverblijven etc. De Sloterplas is de parel van Nieuw West.
Het strand is een groot succes. Het Sloterpark wordt gerenoveerd en achterstallig onderhoud
wordt weggewerkt. Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid , 20% minder energieverbruik per
inwoner is de inzet. Minder vervuiling door oude auto’s en extra oplaadpunten. Meer moestuinen
omdat bewoners daar elkaar op een vanzelfsprekende manier kunnen ontmoeten en er meer
groen in de wijk ontstaat. Het Comenius krijgt een gerenoveerd gebouw en heet voortaan
Econasium; leerlingen leren alles over duurzaamheid. Met kunst en cultuur kunnen we meer
mensen met elkaar verbinden en we zetten in op het behoud van broedplaatsen, ze dragen bij aan
het positieve imago van Slotervaart
Kansrijk opgroeien
Pedagogisch partnerschap in de wijk wordt in 2018 verder gestimuleerd. Dat betekent dat scholen
en maatschappelijke organisaties allemaal op dezelfde manier met kinderen omgaan. Spelen in de
openbare ruimte zorgt soms voor ruzies en conflicten. Sport en spel wordt ingezet op de pleinen
om kinderen de regels van Fair Play bij te brengen. We willen dat oude en nieuwe bewoners goed
met elkaar omgaan, ze ontmoeten elkaar in de openbare ruimte en op pleinen. Op scholen
worden kinderen geïnformeerd over de gevaren van het soms negatieve gebruik van sociale
media. We zetten in op het verbeteren van de onderwijsprestaties. Studiezalen zijn succesvol in
het ondersteunen van kinderen bij hun school carrière, het aantal studiezalen wordt uitgebreid
voor het basis en het vo onderwijs. Studenten van de Vu kunnen voortaan op het stadsdeelkantoor
studeren. Gedeelde geschiedenis krijgt in 2018 meer aandacht; om goed met elkaar te kunnen
samenleven is het wenselijk om meer te weten over elkaars achtergrond. Veel meiden hebben het
moeilijk, ze zitten vaak klem tussen thuis en de wereld om hen heen. Beschermd wonen zetten we
hoog op de agenda. Er zijn te weinig plekken waar jongeren een woning kunnen vinden. Voor
studenten wordt veel gebouwd maar niet voor lager opgeleiden. Talentontwikkeling en inzetten
op het ontwikkelen van creatieve vaardigheden blijft een speerpunt. Steeds vaker gaan
sportverenigingen op scholen aan de slag, daarmee worden meer kinderen gemotiveerd om te
gaan sporten.
Veiligheid
Het verbeteren van de veiligheid blijft voortdurend aandacht vragen . In de wijkpraktijkteams
werken instanties, politie en stadsdeel samen om de overlast van jongeren aan te pakken.
Informatie wordt uitgewisseld en taken verdeeld. Jongeren en hun ouders worden aangesproken
op hun gedrag. De mobiele wijpraktijkteams staan elke dag op een andere plek in de buurt en
bereiken heel veel bewoners die langs komen voor informatie en advies. Het bestrijden van
radicalisering en polarisatie is een continue activiteit waar we ook in 2018 mee doorgaan. De
aantrekkingskracht van IS is op zijn retour maar het gevaar van radicalisering is nog niet geweken.
Voorlichting over het voorkomen van woninginbraken wordt gecontinueerd. Sisgedrag in de
openbare ruimte wordt aangepakt door meer toezicht in de openbare ruimte te organiseren en
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door jongeren weerbaar te maken. Een aantal Asociale mensen veroorzaken vaak overlast voor
hun buren, er zijn nu nieuwe maatregelen die ingezet kunnen worden om dit te bestrijden.
Iedereen doet mee
Vrouwen spelen in belangrijke rol in de buurt, we gaan daarom door met het versterken van de
netwerken. Jacoba’s aan zet zijn vrouwen die zich in zetten om uit de armoede te komen ,
vrouwen worden gestimuleerd om hun eigen situatie te veanderen. Daarbij is het voorkomen van
huiselijk geweld een belangrijk issue. Vrouwen worden zich bewust van het feit dat ze uit hun
situatie kunnen ontsnappen, formele en informele hulpverlening werken samen, ook al gaat dat
nog niet altijd even soepel. We zijn blij met het rote aantal studenten dat zich inzet voor de buurt.
Er zijn veel nieuwe studenten komen wonen in Slotervaart, ook die gaan we benaderen om iets te
doen voor hun omgeving.Mantelzorgers hebben het zwaar en worden ondersteund.
Statushouders gaan we verbinden met de bewoners van het Delflandplein zodat ze beter kunnen
integreren en hun weg weten te vinden in de Nederlandse samenleving. Het bestrijden en
voorkomen van eenzaamheid is een belangrijke opgave voor 2018 en daar wordt in 2018 fors op
ingezet. Armoede is en blijft een groot probleem voor een aantal bewoners in Slotervaart. Nieuwe
manieren van werken volgen we zodat we ze bij gebleken succes in Slotervaart kunnen inzetten.
Het bevorderen van een gezonde leefstijl wordt in 2018 flink uitgezet in Slotervaart. Een heel
pakket aan activiteiten brengt kinderen en hun ouders op een gezond gewicht.
Schoon
De openbare ruimte wordt door de komst van veel nieuwe bewoners intesiever gebruikt. Dat vragt
extra investeringen en meer budget voor onderhoud. Bewoners moeten zich nog meer bewust
worden dat afval niet op straat terecht moet komen. Er is een film gemaakt over de rattenoverlast.
Op scholen wordt die vertoond zodat mensen zich bewust worden van hun gedrag. Composteren
krijgt meer aandacht, een aantal bewoners wil daar zich voor inzetten. Experiment wordt ingezet
om te zien of deze nieuwe ontwikkeling aanslaat.
We doen het samen
Maatschappelijke initiatieven zijn van grote waarde voor de stad. Bewoners zien wat nodig is in
hun omgeving en zien vaak kansen die de overheid over het hoofd ziet. In 2018 gaan we door met
het ondersteunen van deze initiatieven en stimuleren we nog meer bewoners en organisaties om
zelf in actie te komen. Vooral ideeën die de betrokkenheid van de bewoners kunnen vergroten en
van Slotervaart een buurt te maken waar oude en nieuwe bewoners goed met elkaar omgaan,
kunnen op enthousiasme van het stadsdeel rekenen. We zijn enthousiast over Placemaking. Dat is
een manier van werken waar de aandacht niet gericht is op klachten maar op de wensen van
bewoners . In 208 zetten we dit instrument vaker in. Omdat het aantal voorzieningen fors moet
worden uitgebreid onderzoeken we nieuwe concepten op het gebied van ruimte voor ontmoeting.
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