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Voorwoord 

Voor u ligt de eerste ontwerp begroting, met daarin opgenomen de eerste 
gebiedsagenda’s van Zuid in de nieuwe bestuursperiode. De gebiedsagenda´s zijn nieuw 

en de ontwerpbegroting 2015 is het eerste Planning & Control (P&C) product in het 
nieuwe bestuurlijke stelsel. De opzet van de cyclus en het bijbehorende proces verlopen 

in dit overgangsjaar deels anders dan in voorgaande en in de komende jaren. Hieronder 
lichten wij een en ander toe. 

 
De ontwerpbegroting 2015 
De (ontwerp)begroting voor Zuid en de begroting van de stad zijn ingedeeld in 

inhoudelijke programma’s. Verschil met voorgaande jaren is dat de begroting veel eerder 
in het jaar wordt opgesteld, omdat deze anders niet meegenomen kan worden in de 

gemeentelijke begroting. De gemeenteraad stelt namelijk de budgetten per programma – 

als onderdeel van de gemeentebegroting – vast. De beschrijving van wat de stad ‘lokale 
invulling’ noemt komt in een aparte paragraaf ter informatie. Anders gezegd: de 
gemeenteraad besluit per programma over het geld, wij over de besteding. Dat doen wij 

binnen de grenzen van het stedelijke programakkoord, stedelijke kaders en ons eigen 

bestuursakkoord. Het stedelijke programakkoord was er nog niet op het moment dat deze 

begroting werd samengesteld. 

 
In vergelijking met voorgaande jaren kent de begroting een andere opzet. Maar de basis 

is hetzelfde gebleven: bij ieder programma staan we stil bij wat we willen bereiken (de 

ambitie / opgave), hoe we de opgave gaan realiseren en wat we daar voor nodig hebben.  

Bij dat laatste gaat het om onze huidige budgetten, middelen voor onze 
prioriteitsvoorstellen en de middelen die stedelijk, gebiedsgericht in ons stadsdeel zouden 
moeten worden ingezet. 

 

In de begroting van Zuid hebben ook de gebiedsagenda’s een plaats gekregen. Naast 

een inventarisatie van wat er nodig is vanuit de inhoudelijke programma’s is er dit jaar ook 
nadrukkelijk gekeken naar de opgaven in de gebieden. Hieronder lichten wij dit toe. 

 
Gebiedsgericht werken en de gebiedscyclus 
In het nieuwe bestuurlijke stelsel is het de bedoeling dat stadsdelen en resultaat 
verantwoordelijke eenheden (rve’s) gebiedsgericht gaan werken. In Zuid werken we vanuit 
inhoudelijke portefeuilles en koppelen dit aan gebiedsspecifieke opgaven. Om 
gebiedsgericht te werken zijn gebiedsanalyses nodig. Gebiedsanalyses geven aan hoe 
het ervoor staat in de buurt/het gebied, op basis van cijfers en kwalitatieve informatie. Op 
basis hiervan worden gebiedsagenda’s en gebiedsplannen gemaakt. 



 
 

Gemeente Stadsdeel  

Amsterdam Zuid 

 

Ontwerpbegroting 2015 

                                                                 4 

De gebiedsagenda’s geven inzicht in de belangrijkste opgaven en kansen in het gebied. 
In de later dit jaar op te stellen gebiedsplannen komen de uitvoeringsafspraken. Door 
goed te monitoren wordt bij een volgende analyse duidelijk wat er wel en niet werkt. In 
deze vier stappen wordt de gebiedscyclus doorlopen. In een later stadium komen er 
buurtbegrotingen in de hele stad en in 2017 is er een uniforme wijze van gebiedsgericht 
begroten, verankerd in de stedelijke P&C-cyclus. 
 

Het plaatje hieronder verbeeldt de cyclus en geeft de relatie met de P&C-cyclus aan. 

 

 
 
De gebiedsanalyses zijn klaar. Zij zijn in een eenvormig format voor alle stadsdelen 

beschikbaar. Afgesproken is dat de gebiedsagenda’s begin juli 2014 worden opgeleverd. 

De gebiedsagenda’s die deel uitmaken van deze begroting zijn een ‘light’ versie. Het is de 
eerste keer dat alle stadsdelen in een korte periode op dezelfde wijze gebiedsagenda’s 
opstellen. Het product zelf en het gebiedsgericht werken in Amsterdam wordt de komende 

jaren nog verder ontwikkeld. 

 

Vanwege de onderlinge relaties en afhankelijkheden hebben wij ervoor gekozen om het 
proces van het opstellen van de gebiedsagenda’s en de ontwerpbegroting 2015 in Zuid 

gelijk op te laten lopen. We leggen ze daarom op hetzelfde moment ter bespreking en 

besluitvorming aan u voor in een extra commissievergadering op 25 juni (waarvoor alle 

leden en buitengewone leden worden uitgenodigd) en een extra AB-vergadering op 2 juli. 

 
Op 1 augustus moeten wij onze voorstellen voor “aanvullende ambities, intensiveringen 
en prioriteiten” kenbaar maken aan het College. Deze worden meegenomen in de 

begrotingsbesprekingen in het College op 4 en 5 september. De gemeentebegroting 

wordt op 5 en 6 november in de gemeenteraad vastgesteld. Op 1 december neemt het 
college een besluit over de definitieve verdeling van de budgetten per programma over de 

zeven bestuurscommissies. 
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Inleiding 

Ruimte voor werk en betrokkenheid in Zuid 
 
“Ruimte voor werk en betrokkenheid in Zuid” is de titel van ons bestuursprogramma. Het 

vormt de basis voor deze begroting en de gebiedsagenda’s. Centraal staat daarin de 
ruimte die we geven aan initiatieven van bewoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties. Hieronder geven wij een overzicht van wat wij willen realiseren en hoe we 
dat in de komende jaren en in 2015 gaan doen in onze nieuwe rol als verlengd bestuur 

van de stad. 

 
Wonen 

Wij willen ruimte voor het realiseren van meer huurwoningen in het middensegment, 
zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw. Dit vraagt op centrale stad niveau 
aanpassingen van de grondprijzen, maar ook in Zuid kunnen we dit stimuleren. Deze 
woningen bevorderen de doorstroming, gaan scheefwonen tegen en scheppen ruimte 
voor van stadsgezinnen. We stimuleren transformatie van leegstaande gebouwen naar 
andere functies, waarbij we een voorkeur voor wonen en oog voor maatschappelijke 
functies hebben. 
 

Verkeersveiligheid 

We willen de komende jaren de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers sterk 
verbeteren. We zorgen dat de kinderen van de vele stadsgezinnen in Zuid veilig kunnen 

spelen en dat schoolroutes veiliger worden. De congestie, het verkeer en vooral het aantal 

fietsers in Amsterdam Zuid neemt sterk toe in diverse buurten en wijken. Vrachtverkeer, 

touringcars en schoolkinderen maken gebruik van dezelfde routes. Dat leidt tot gevaren 

op het gebied van verkeersveiligheid. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in buurten met 
smalle straten, zoals De Pijp en in buurten met brede straten, zoals Buitenveldert. 
 

Parkeren 

De toename van het aantal fietsers leidt tot problemen op het gebied van fietsparkeren, 
met name in de Pijp, onder meer door de komst van de Noord-Zuidlijn. We gaan die 

problematiek te lijf. In het zuidelijk deel van het stadsdeel neemt de verkeersdruk en 
daarmee de onveiligheid toe door het verkeer van Zuidas. Wij willen geen ruimte geven 

om deze verkeers- en parkeerproblematiek van Zuidas af te wentelen op de omliggende 

buurten. 
We willen voldoende parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers en bezoekers. 

Ons streven is dat zoveel mogelijk parkeerplaatsen inpandig of ondergronds worden. 
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Werk en economie 
Het is onze ambitie om mensen aan het werk krijgen. Daarbij richten we ons op alle 
groepen in het stadsdeel. Meer mogen, minder regels en faciliteren van kansen gaan 

daarbij hand in hand. Ons participatiecentrum heeft nu al goede resultaten behaald. We 
willen samen met ondernemers meer mensen langs deze weg aan het werk helpen en 

richten onze inzet daarbij ook op niet-traditionele doelgroepen als zzp’ers, ouderen en 

jonge kansrijke werkzoekenden. Met name het terugdringen van de jeugdwerkloosheid is 

een grote uitdaging. 
Vitale en veilige winkelstraten, met ruimte voor diversiteit, ambachtseconomie en 

buurtwinkels, zijn van belang voor zowel ondernemers als bewoners. Ondernemers 

krijgen de ruimte voor eigen initiatieven. Door meer ruimte voor ondernemers komen er 

meer banen. En we zorgen dat de bewoners van Zuid meer kansen op die banen krijgen 

via participatie. Wij zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met het college door 
samen belemmerende regels te schrappen en slimme oplossingen voor de aanpak van 

arbeidsparticipatie. 

 

Veiligheid 

Het veiligheidsniveau in Amsterdam Zuid is hoog. Onze ambitie is om dit, in goede 
samenwerking met de politie justitie, jeugdwerk, gezinshulp, zo te houden. Daarbij 
betrekken we een netwerk van bewoners en professionals. We zetten in op preventieve 

maatregelen om bewoners weerbaar te maken en investeren in jeugdwerk. Daarnaast 

zetten we in op een ambitieuze jeugd- en veiligheidsaanpak om jeugdcriminaliteit te 
voorkomen. 

In de stad wordt succesvol samengewerkt in de top 600 aanpak en de treiteraanpak. Wij 
zetten die samenwerking graag voort en steunen de bijzondere aandacht die daarbij 

uitgaat naar het isoleren van de harde kern van criminelen. 

Helaas zijn er instellingen die bedreigd worden of scholen die extra 
veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Wij blijven hen steunen met extra middelen. We 

kunnen dit niet alleen, ook de stad en het Rijk moeten hieraan bijdragen. 
 

Jeugd en onderwijs 
Kinderen en jongeren krijgen de kans en de ruimte om in een veilige en stimulerende 

omgeving op te groeien. Ze ontwikkelen hun talenten en vaardigheden om zo als 

zelfstandige volwassenen actief te kunnen deelnemen in de samenleving. Ze zijn zich 
bewust van hun mogelijkheden en beperkingen. We stimuleren ouderparticipatie door 

ouders te betrekken bij de talentontwikkeling van hun kinderen, bij het jongerenwerk in de 
buurt en bij de brede talentontwikkeling in en na school. 
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Bij jongeren waarmee het niet goed dreigt te gaan, houden we via preventie en 
vroegsignalering kleine problemen klein. Door jongeren op tijd te helpen via regulier 

jeugdwerk of aan werk of een stage voorkomen we dat het zware gevallen worden. 

Zuid is een populair stadsdeel voor schoolgaande kinderen, uit de buurt, maar ook van 

buiten Zuid. Dat leidt tot grote druk op de schoolgebouwen. Dit geldt voor het primair en 
het secundair onderwijs en leidt tot lotingen met de inmiddels bekende ongewenste 
resultaten. Wij dringen er daarom bij de stad op aan om te zorgen voor voldoende 

klaslokalen in Zuid. 

 

Zorg 
De decentralisaties en bezuinigingen op het gebied van Jeugdzorg, de AWBZ en de 
Participatiewet hebben grote gevolgen in ons stadsdeel. Wonen, zorg en welzijn worden 

steeds meer gescheiden. We anticiperen op de sluiting van verzorgingshuizen en regelen 

zorg, dichtbij huis en op maat. De faciliteiten die de locaties van de verzorgingshuizen 
bieden, grijpen we waar mogelijk aan om woningen voor ouderen te creëren. In de buurt 

hebben ouderen hun faciliteiten. Hierdoor kunnen ze langer thuis blijven wonen. 
Net als de afgelopen jaren nemen we maatregelen om eenzaamheid terug te dringen, 

sociaal isolement te voorkomen en de sociale cohesie te bevorderen. Elementen als de 

wijkverpleegkundige, dagbesteding, hulpdiensten, buurtkamers, waakvlamcontacten, 
vrijwilligersondersteuning, samen koken en eten en sterke cliëntenraden zijn daarvoor 

onze belangrijkste instrumenten. 
We zorgen voor samenhang in de te decentraliseren zorgtaken en voorkomen onnodige 

doorverwijzingen naar duurdere zorg (1e en 2e lijn). Dit doen we via preventie en 
signalering in het gebied, via de integrale pilots Samen Doen / Om het Kind en vanuit een 

samenhangende visie en een integrale gebiedsgerichte benadering. We zetten daarbij de 

lijn uit Zorg voor Zuid en Welzijn in Zuid en stimuleren van initiatieven vanuit de wijk. 

 
Openbare Ruimte 
De Openbare Ruimte wordt in Zuid intensief gebruikt en slijt daardoor snel. Een schone, 

hele en veilige openbare ruimte vinden we van groot belang omdat dit een grote invloed 

heeft op het leefbaarheidsgevoel van bewoners. Handhaving is hierbij belangrijk. 

Daarnaast moet de openbare ruimte voor alle groepen toegankelijk zijn, zeker voor 
ouderen en mindervaliden. Wij zorgen er voor dat straten en parken goed worden 
onderhouden en zo nodig versneld worden aangepakt. Wij zetten daarbij extra in op het 

onderhouden van het Vondelpark, Museumplein en Amstelpark. We werken aan het 

verbinden van parken en benutten de kwaliteit, diversiteit en potentie van parken optimaal. 

Daarbij zorgen we er voor dat de parken hun eigen karakter en identiteit behouden. 
We knappen pleinen, zoals het Marie Heinekenplein en Gelderlandplein op, zodat ze 
meer allure krijgen en een aantrekkelijke plek in de wijk worden. 

We willen dat de Rode Loper wordt doortgetrokken naar het Scheldeplein (RAI), zodat de 

gehele route van het Centraal station naar de RAI wordt uitgevoerd als één lint. 
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Milieu en duurzaamheid 
We willen de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in het stadsdeel voortzetten. 

We zetten in op het schoonhouden van containerlocaties. We treden streng op tegen 

overtredingen. Mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan een schone straat, willen 

we hiervoor belonen. Daarnaast nemen we maatregelen om het percentage afval dat 
gescheiden wordt te verhogen. We zorgen ervoor dat grof afval op een makkelijke manier 
kan worden aangeboden en opgehaald. We stimuleren bewonersinitiatieven en 

medebeheer, op gebied van schoon, duurzaamheid en groen. We stimuleren het 

aanleggen van groene daken, woningisolatie en het zelf opwekken van energie, 

bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. 
 
Sport 

In Zuid zijn veel mensen die sporten en er komen veel mensen naar Zuid om te sporten. 

We zetten in op breed gebruik van de velden, we stimuleren sportdeelname, gedeelde 
voorzieningen door clubs en sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Het is daarbij van 

belang om te blijven investeren in accommodaties van goede sportverenigingen en 
gezonde sportclubs, zij moeten worden beloond voor goed gedrag. De investering in 

betere sportvoorzieningen in de openbare ruimte sluit aan bij de trend dat inwoners van 

Amsterdam steeds meer in de openbare ruimte sporten en bewegen. 
We willen de beide zwembaden in Zuid goed en veilig houden en toegankelijk houden 

voor alle bewoners en bezoekers. 
 

Cultuur 
Cultuur, van Rijksmuseum tot amateurkunst, is belangrijk voor een levendig stadsdeel. 

Juist in Zuid hebben we veel kansen voor cultuur, zoals Art Zuid. We zetten ons daarom in 

voor een kwalitatief hoogstaand en divers kunst- en cultuuraanbod, behouden en 

versterken de architectonische kwaliteit van monumenten of panden en realiseren nieuwe 
kunstwerken buiten die iets toevoegen aan de omgeving / de beleving van de omgeving 
versterken. Wij werken aan het Archiefterrein/Asschergebied als culturele hotspot met 

uitstraling naar de omliggende wijken. 

We voeren het programma “Basispakket kunst- en cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 

12 jaar”. Bij talentontwikkeling zetten wij in op activiteiten op het gebied van kunst- en 
cultuur en we verbinden instellingen met scholen en bewoners. 
 

Goede dienstverlening 
De dienstverlening in de stadsloketten dient maximaal toegesneden te zijn op de behoefte 

in stadsdeel Zuid. Bewoners en ondernemers verwachten terecht een hoog niveau van 
dienstverlening. Wij willen dat het niveau minimaal gehandhaafd blijft op het huidige 

niveau en daarvoor de benodigde middelen en capaciteit wordt gereserveerd. 
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We dringen er bij de stad op aan dat de dienstverlening toegankelijk is voor internationale 
bewoners en bedrijven, onder andere door service in het Engels en avondopenstelling. 

 

Internationale gemeenschap 

In Amsterdam-Zuid zijn veel internationale bewoners en bedrijven gevestigd. We hebben 
hier aandacht voor en zorgen er zo voor dat Zuid en daarmee Amsterdam aantrekkelijk is 
als vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven uit het buitenland. We werken samen met 

instanties als het Expatcenter, Amsterdam in Business en Amsterdam Marketing, evenals 

de hier gevestigde bedrijven en internationale scholen. 

 
Financiën 
Het spreekt voor ons vanzelf dat er voldoende financiële middelen moeten zijn voor 

nieuwe taken die aan ons worden overgedragen en dat bij de overdracht van taken naar 

de stad de juiste bedragen uit onze begroting worden genomen. De ervaringen van de 
afgelopen periode stellen ons op dit punt niet gerust. Wij dringen er bij de stad op aan om 

telkens bestuurlijke besluiten te nemen over taakverschuivingen en de bijbehorende 
verschuiving van middelen en ons daarover advies te vragen. 

 

We hebben als gekozen bestuur bestuurlijke en financiële ruimte nodig om het stedelijke 
en ons eigen programma te realiseren en om snel en slagvaardig te kunnen opereren. 

Budgetten moeten daarom voldoende ruimte bieden voor diversiteit en maatwerk. Maar 
daarnaast is er ook behoefte aan flexibele financiële ruimte is, bijvoorbeeld in de vorm van 

een integraal aan te wenden budget per gebied. Tenslotte is het belangrijk dat we kunnen 
blijven beschikken op de reserves en voorzieningen die de afgelopen jaren zijn 

opgebouwd en dat het voor ons mogelijk blijft om geld te sparen. 

 
Programma’s en gebieden / wijken 

Hierna gaan wij per inhoudelijk programma in op onze ambitie / opgave, de manier 
waarop wij die willen realiseren en welke middelen we daarbij nodig hebben. Daarbij 
geven we aan welke onderwerpen wij stedelijk willen agenderen. Middelen die wij hiervoor 

in de stedelijke begroting willen markeren of oormerken voor opgaven in Zuid zijn rood 

gedrukt. 

 
Naast de blik vanuit de inhoudelijke programma’s is er ook vanuit het perspectief van de 
gebieden gekeken naar de opgaven. Dat is gedaan op basis van gebiedsanalyses en via 

het opstellen van gebiedsagenda’s per wijk. Deze treft u na de inhoudelijke programma’s 

aan. 

 
Na de gebiedsagenda’s volgen nog een aantal technische bijlagen. 
De bijlagen 3 en 4 zijn ter kennisname. 
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De programma’s 



 
 

Gemeente Stadsdeel  

Amsterdam Zuid 

 

Ontwerpbegroting 2015 

                                                                 14 



 
 

Gemeente Stadsdeel  

Amsterdam Zuid 

 

Ontwerpbegroting 2015 

                                                                 15 

1  Dienstverlening 

Onze ambitie / opgave 

Stadsloket 
• De klanttevredenheid en service aan bewoners blijft in het stedelijk aangestuurde 

Stadsloket op peil (8,5). 

• De dienstverlening is servicegericht en houdt rekening met de bijzondere wensen in 
Zuid (zoals de aanwezigheid van Expats). 

• De dienstverlening is toegankelijk voor internationale bewoners en bedrijven. 

• Lage administratieve lasten voor bewoners en bedrijven. 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We gaan verder met de verbetering van processen in de back office en met 
deregulering. Hiermee zorgen we voor een verdere verlaging van afhandeltermijnen 

en kosten. Dit doen we o.a. door de aanvraag van kleine evenementenvergunningen 

verder te vereenvoudigen en overdraagbaar te maken naar het Stadsloket en het 
verguninngvrij maken van veel kleine objectverguninngen (alleen nog melding). 

• We zorgen voor en dringen aan op een goede afstemming tussen de RVE 

Dienstverlening – stadsdeel (ketensamenwerking) 

• We maken prestatieafspraken met de RVE Dienstverlening over de uitvoeringstaken 
van vergunningen (Dienstverleningsovereenkomst). 

 
Stedelijke agendering 
• De bevoegdheden met betrekking tot het Stadsloket liggen bij de RVE 

Dienstverlening. Wij maken gebruik van adviesbevoegdheid, ogen en orenfunctie 

richting het College B&W om de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening te 
beïnvloeden en te zorgen voor een goede afstemming tussen de RVE Dienstverlening 

en het stadsdeel. 

• Het Stadsloket (aangestuurd door de RVE Dienstverlening) moet leiden tot efficiënte 
dienstverlening en een hoge klanttevredenheid tegen minder kosten. Onze zorg is dat 

er onvoldoende middelen worden ingezet om deze ambitie waar te maken. 

• We willen dat er net als in de afgelopen jaren twee maal een 
Klanttevredenheidsonderzoek wordt gehouden (juni en november). 

• We bewaken de efficiënte dienstverlening door de RVE Dienstverlening zodat de 
kosten en doorlooptijd van vergunningen laag zijn. 



 
 

Gemeente Stadsdeel  

Amsterdam Zuid 

 

Ontwerpbegroting 2015 

                                                                 16 

• Wij willen via experimenten en pilots de digitale dienstverlening verder ontwikkelen 
(zoals invoering van het digitale ondernemersdossier), bijvoorbeeld voor 

internationale bewoners en bedrijven. 

• We dringen aan op service in Engels (via een pilot) en avondopenstelling. 

 

Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

 
Programma 1 Dienstverlening Romp 2015*
Baten 7.381.000                                 
Lasten 13.017.984                               
Saldo voor bestemming 5.636.984-                                 
Onttrekkingen -                                            
Dotaties -                                            
Saldo na bestemming 5.636.984-                                  

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 

Autonome ontwikkeling 

Voor dit programma is bij het aanleveren van gegevens voor de rompbegroting 

onderstaande autonome ontwikkeling aangemeld: 
 
Te hoge uitname Dienstverlening (ca. € 600.000 S) 

Per 1-1-2015 is in het kader van 1 Stad 1 Dienstverlening de taak Dienstverlening 

overgaan naar het stedelijke cluster Dienverlening & Informatie. In het verlengde van deze 

overdracht is de begroting van Zuid gecorrigeerd voor een netto bedrag van € 3.897.000 
(gemeenteraadsbesluit 12 februari 2014). Als uitgangspunt voor deze correctie (uitname) 
is de businesscase Dienstverlening genomen. Inmiddels is geconstateerd dat er per saldo 

vanaf 2014 ca. € 600.000 meer is uitgenomen dan wat er in de begroting van Zuid 

aanwezig is. Dit probleem doet zich ook in andere stadsdelen voor. 
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2  Openbare orde en veiligheid 

Onze ambitie / opgave 

• Het hoge veiligheidsniveau in Zuid behouden; 

• Het weerbaar maken van bewoners via preventieve maatregelen; 

• Het voorkomen en verminderen van jeugdcriminaliteit; 

• Het verlagen van het aantal overvallen en inbraken; 

• Het tegengaan van straatroven en auto-inbraken; 

• Het verminderen van de overlast van horeca 

• De aanpak van shisha lounges, massagesalons etc. waar illegale activiteiten 
plaatsvinden; 

• Het zorgen voor veiligheid in en rond scholen en bedreigde instellingen; 

• Het tegengaan van radicalisering en discriminatie en het bevorderen van tolerantie; 

• Het tegengaan van huiselijk geweld en het voorkomen dat loverboys actief kunnen 
zijn; 

• De veiligheid in het Vondelpark, vooral ’s nachts, verbeteren. 

• Geen ruimte bieden aan treiteraars. 

• Zorgen voor voldoende veiligheid en tegengaan overlast in parken, recreatiegebieden 
en gebieden waar veel toeristen komen. 

 

Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• Via informatie gestuurd handhaven zorgen we voor effectieve inzet van handhaving. 

• We zetten de groepsaanpak voort tegen criminele jongeren, zetten straatcoaches in 

en nemen preventieve maatregelen. 

• We zetten de pleinenaanpak voort. 

• We pakken loverboys aan en maken meisjes weerbaar, o.a. via programma’s op 
scholen; 

• Via preventieve maatregelen proberen we samen met de politie overvallen, inbraken 
te voorkomen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor ondernemers 

(veiligheidsscans en nazorg), ouderen (babbeltrucs, deurspionnen en 

kierstandhouders) en auto-inbraken. 

• Via handhavingsmaatregelen en samenwerking met het horeca interventie team 
bestrijden we horecaoverlast . 

• We pakken horecabedrijven aan die als dekmantel worden gebruikt voor illegale 
activiteiten. 

• We ondersteunen bedreigde instellingen met middelen voor veiligheidsmaatregelen. 
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• We betrekken bewoners en professionals bij preventieve maatregelen. 
 
Stedelijk agenderen 

• Maatregelen als preventief fouilleren en cameratoezicht zetten we gericht en tijdelijk 

in. Ze gaan gepaard met een veiligheidsplan en worden periodiek geëvalueerd. 

• We adviseren over stedelijk kaders bij de bestrijding van horecaoverlast en over de 
handhavingsinzet en dragen bij aan stedelijke maatregelen ter bestrijding overlast 

zoals het gezamenlijke horeca interventie team. 

• We vragen om extra inzet om straatroven, met name in toeristische gebieden, te 
voorkomen. 

• We vragen om voldoende handhavings- en politie-inzet in parken, recreatiegebieden 
en gebieden waar veel toeristen komen. Dit om ervoor te zorgen dat deze gebieden – 
ook ’s nachts – veilig zijn en overlastgevende groepen (waaronder alcoholisten) 

kunnen worden aangepakt. 

• We vervullen een actieve rol en dragen bij aan de stedelijke treiteraanpak. 

• We pleiten voor een stedelijke aanpak van overlastgevende shisha lounges en van 
prostitutie in massagesalons. 

• We gaan ervan uit dat er stedelijk voldoende middelen worden uitgetrokken voor de 
huisvesting van top 600 subjecten, het actiecentrum top 600 en de treiteraanpak. 

• We gaan ervan uit dat er stedelijk voldoende middelen worden uitgetrokken voor de 

benodigde inzet in Zuid voor de top 600 aanpak, de regie 24+, de zorgcoördinatie in 
het veiligheidsaanpak, de treiteraanpak en de regie op de aanpak van multi problem 

gezinnen, het actiecentrum top 600 en de treiteraanpak. 

 

 
Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 
 

Programma 2 Openbare orde en 
veiligheid Romp 2015*

Baten 219.000                                    
Lasten 3.914.000                                 
Saldo voor bestemming 3.695.000-                                 
Onttrekkingen -                                            
Dotaties -                                            
Saldo na bestemming 3.695.000-                                  

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 
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Prioriteitsvoorstellen 

1. Huisvesting       (Stedelijk) € 75.000 
We gaan ervan uit dat er stedelijk voldoende middelen worden uitgetrokken voor de 

huisvesting van top 600 subjecten, het actiecentrum top 600 en de treiteraanpak. Wij 

denken dat hiervoor jaarlijks € 75.000 nodig is. 

 
2. Versterking Handhaving        € 340.000 (S) 
De toenemende gebruiksdruk in parken (m.n. Vondelpark) en toeristische gebieden zoals 
rond het Museumplein vraagt om extra, flexibele capaciteitsinzet. Dit om te voorkomen dat 
extra capaciteitsinzet in deze gebieden ten koste gaat van andere gebieden. Op basis van 
de ervaring van de afgelopen jaren verwachten wij dat hiervoor jaarlijks € 340.000 extra 
nodig is. 
 
3. Inzet voor intensivering stedelijke aanpak top 6 00, treiteraanpak etc. 

(Stedelijk)  € 400.000 
We gaan ervan uit dat er stedelijk voldoende middelen worden uitgetrokken voor de 

benodigde inzet in Zuid voor de top 600 aanpak, de regie 24+, de zorgcoördinatie in de 

veiligheidsaanpak, de treiteraanpak en de regie op de aanpak van multi problem 

gezinnen. Wij denken dat hiervoor jaarlijks € 400.000 nodig is. 
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3  Verkeer en infrastructuur 

Onze ambitie / opgave 

• We zetten in op een sterke verbetering van de verkeersveiligheid voor voetgangers en 
fietsers. Verkeersveiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij de herinrichting van 

doorgaande routes. Hierbij zoeken wij de samenwerking met de centrale stad 
aangezien de centrale stad verantwoordelijk is voor de hoofdnetten. 

• Het realiseren van veilige schoolroutes heeft hoge prioriteit. 

• Zwaar verkeer (goederen en touringcars) moet schoner en veiliger worden. Met ons 
eigen wagenpark vervullen wij een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie. 

• Wij pakken de groeiende problematiek rondom het fietsparkeren op. Dit speelt 
nadrukkelijk in De Pijp door onder andere de komst van de Noord-Zuidlijn. 

• We zorgen voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers. 

• We realiseren zoveel mogelijk parkeerplaatsen inpandig of ondergronds. 

• Het realiseren van 1.000 tot 1.400 inpandige fietsparkeerplekken zodat bij 
ingebruikname van de Noord/Zuidlijn voldoende inpandige plekken beschikbaar zijn. 
 

Hoe gaan we de opgave realiseren? 

Verkeersveiligheid 

• Door het opstellen van een “Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2015-2018”. 

Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 500.000 beschikbaar. De focus van dit 
programma ligt op: 

o De verbetering van de schoolomgeving en schoolroutes. Hierbij willen wij 
zowel naar infrastructurele maatregelen, zoals fietspaden en drempels, als 

naar aanvullende maatregelen kijken. Ook ondersteunen wij de 

verkeersveiligheidscampagnes en kijken wij naar mogelijkheden om zwaar 
verkeer tijdens de ochtendspits op deze routes te weren; 

o De aanleg van veilige fietsvoorzieningen op 50 km-wegen; 

o Continue aandacht voor de oplossing van black spots en red routes. 

• Wij onderzoeken de mogelijkheden om venstertijden in te voeren voor de 
bevoorrading en voor het weren van zwaar verkeer (vrachtwagen en touringcars) in 

gebieden en / of op tijden dat het verkeersonveilig is (bijv. schoolroutes). Zie ook bij 
stedelijke agendering hieronder. 

• Door bij het opnieuw inrichten van de Van Woustraat prioriteit te geven aan de 

verkeersveiligheid, onder andere door de aanleg van vrijliggende fietspaden. 
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• Door de Rijnstraat te voorzien van een vrijliggend fietspad. 

• Door bij de herinrichting van de Ring Oud Zuid fase 5, 7 en 8, tussen het Sarphatipark 
en de Boerenwetering, te voorzien in een vrijliggend fietspad. 

• We maken een start met het in 2014 vastgestelde plan ter verbetering van de 
doorstroming van de Zeilstraat. Dit project is onderdeel van het centraal stedelijke 
plan “Versnelling doorstroming Westelijke Tramlijnen”. 

• We leggen in 2015 vrijliggende fietspaden aan in de De Lairessestraat. 

• Wij zetten in op het realiseren van een recreatieve fietsroute (‘bloemenroute”) langs 

de Schinkel; 

• Wij gaan samen met ondernemers ervoor zorgen zwaar verkeer (goederen en 
toeringcars) efficiënter, schoner, stiller en veiliger wordt. Wij beginnen met de aanpak 
van de F. Bolstraat in De Pijp. 

 
Fietsen/Fietsparkeren 

• In het nieuwe bestuurlijke stelsel zijn de stadsdelen bevoegd voor het realiseren, 

exploiteren en beheren van fietsenstallingen voor bezoekers bij metrostations. In Zuid 
gaat het concreet om bezoekerstallingen rondom station De Pijp. We realiseren 

gefaseerd 1.000 tot 1.400 inpandige fietsparkeerplekken in drie tot vier panden nodig 

om aan de behoefte te voldoen. Met subsidie van de Stadsregio en inzet van andere 
middelen (o.a. Meerjarenplan Fiets en vrijval Voorrang voor een Gezonde stad-
gelden) zijn er voldoende middelen om stallingen te stichten, maar niet voor de 

structurele exploitatie, het beheer en de noodzakelijke handhaving. 

• Bij herinrichtingen, in vooral De Pijp, zetten wij in op het realiseren van meer plaats 
voor fietsen. 

 

Parkeren 

• We willen de bezoekersregeling voor bewoners voortzetten. Voor de gebieden binnen 
de ring A10 en op de Zuidas willen we bewoners een keuze voorleggen tussen de 

huidige regeling, waarbij bewoners 30 parkeeruren per maand tegen een 

kortingstarief van 50% kunnen kopen, en een nieuwe regeling waarbij bewoners 15 
uur per maand gratis kunnen krijgen. We zullen het college van B&W vragen dit 

mogelijk te maken. 

• Samen met bewoners en de centrale stad zullen we de huidige parkeerexperimenten 
in de Prinses Irenebuurt en Buitenveldert-Noord om de parkeeroverlast van de Zuidas 

te beperken evalueren. De Zuidas mag haar verkeers- en parkeer-problematiek niet 

afwentelen op de omliggende buurten. 

• Om bewoners meer ruimte te geven verplaatsen we een deel van de parkeerplaatsen 
van straat naar garages. De parkeergarages Boerenwetering, Stadionplein en het 

Archiefterrein zullen de komende jaren gereed komen. Hiermee krijgen 
vergunninghouders extra parkeermogelijkheden, wordt de parkeerdruk verlaagd en 

kunnen de wachtlijsten verkort worden. Met deze doelstellingen sluiten we aan op het 
Parkeerplan Amsterdam. 
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Stedelijke randvoorwaarde  
Voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid, de inpandige 

fietsenstallingen en parkeergarages hebben wij een meerjarige exploitatie uit het 

stadsdeelparkeerfonds gedekt. Hiervoor zijn er al contractuele verplichtingen aangegaan. 

Deze bijdragen moeten ook na 2016 hiervoor beschikbaar zijn. 
 

Stedelijke agendering 

• Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid hebben wij de geraamde (parkeer-) 
middelen minimaal nodig, ook na 2016. 

• De financiering van parkeerplaatsen vanuit verdeling parkeerinkomsten moet ook na 

2016 verzekerd zijn. 

• De meeropbrengsten van parkeren worden conform rechtmatige 

bestedingsvoorwaarden geïnvesteerd in de Openbare Ruimte. 

• Wij dringen bij de centrale stad aan op de aanpak van de overlast door touringcars. 

• Wij dringen bij de centrale stad aan op venstertijden voor vrachtverkeer bij de 
bevoorrading van winkels en horeca. 

• Wij willen de mogelijkheid hebben het weren van zwaar verkeer (vrachtwagen en 
touringcars) in gebieden en / of op tijden dat het verkeersonveilig is (bijv. 

schoolroutes). 

• Wij kijken, samen met de centrale stad en de RAI, naar een goede oplossing voor de 
parkeerproblematiek van de grote evenementen bij de RAI; 

• Op dit moment dragen wij bij aan een haalbaarheidstudie die Zuidas verricht naar de 

mogelijkheden voor een fietsbrug in het verlengde van de Jasonstraat. Wij vragen de 
centrale stad om de realisatie van deze veilige schoolfietsroute mogelijk te maken. 

• Wij zoeken, samen met de Dienst Zuidas, naar de beste manier om de congestie van 

de De Boelelaan aan te pakken. 

• Rond het Gelderlandplein is een 30 kilometerzone wenselijk, vanwege de 

drukbezochte maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, het huis van de wijk en 

winkels. 

• Tramlijn 51 is verkeersonveilig en heeft de afgelopen jaren tot dodelijke ongelukken 

geleid. Wij zetten ons in voor de verbetering van de verkeersveiligheid en zullen er bij 
de stad op aandringen te komen met maatregelen. 

• Vervoer en openbaar vervoer vormen voor ouderen een drempel om te participeren 

en langer zelfstandig te wonen. Winkels en voorzieningen en dagbesteding moeten 
voor hen moeten goed bereikbaar zijn, zeker voor ouderen. Dit vraagt om vervoer op 

maat en om goed en fijnmazig openbaar vervoer (zie ook programma 4 en 

programma 6). 

• Wij vragen aan de stad om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor 
het beheer en de exploitatie van overgedragen centraal stedelijke stallingen, met 

name de fietsenstallingslocaties die worden aangekocht in het kader van de komst 

van Noord/Zuidlijn in de Pijp (zie ook bij prioriteiten). 
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• We vragen aandacht voor het realiseren van fietsparkeervoorzieningen (incl. beheer 
en handhaving) bij studentenlocaties. 

• We zullen het college van B&W vragen bezoekersregeling voor bewoners voort te 
zetten. 

Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 3 Verkeer en infrastructuur Romp 2015*

Baten 23.346.121                               
Lasten 5.855.085                                 
Saldo voor bestemming 17.491.036                               
onttr. Stadsdeel ParkeerFonds 43.947.021
onttr. Bestemmingsreserve Extra Kwaliteit 
Openbare Ruimte (BEKOR) 1.505.000
onttr. Bestemmingsreserve Inpandige 
parkeervoorzieningen (BIPV) 2.709.516
dot. Stadsdeel ParkeerFonds 51.525.217
dot. Bestemmingsreserve Inpandige 
parkeervoorzieningen dot. (BIPV) 3.000.000
dot. Fietsenstallingen 528.500
Saldo na bestemming 10.598.856                                

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 
Bevestiging meerjarige reserveringen 

 
In bijlage 2 treft u een overzicht aan van projecten op het gebied van fietsparkeren, 

verkeersveiligheid, groot onderhoud/herinrichting van wegen (incl. aanleg vrijliggende 

fietspaden en inpandige parkeervoorzieningen, waarvoor reeds meerjarig middelen zijn 
gereserveerd (in reserves en voorzieningen). Het gaat o.a. om projecten in de Van 

Woustraat, de Rijnstraat, de Ring Oud Zuid en de Lairessestraat. 

 

Prioriteitsvoorstellen 

1. Projectbudget verkeersveiligheid     € 1.000.000  (I) 
Voor extra  verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals veilige fietsschoolroutes voor kinderen 
en veilige oversteekplaatsen is € 1.000.000 nodig. 

 

2. Verbrede passage A-10 / Bloemenroute           €  100.000 (I) 
Voor het realiseren van een recreatieve fietsroute (‘bloemenroute”) langs de Schinkel, incl. 
verbreden A10 passage is € 100.000 nodig. 
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3. Fietsbrug Jasonstraat      € 100.000 (I) 
Wij dragen bij aan een haalbaarheidstudie die Zuidas medio 2014 verricht naar de 

mogelijkheden voor een fietsbrug in het verlengde van de Jasonstraat. Het 

(school)fietsverkeer hoeft dan niet meer over de drukke Amstelveenseweg. Hiermee zou 

een lang gekoesterde wens van bewoners voor een veilige schoolfietsroute in vervulling 
kunnen gaan. Via de haalbaarheidsstudie wordt gekeken of aanpassing van de bestaande 
voetgangersbrug mogelijk is of dat een nieuwe brug zou moeten worden aangelegd. In 

het laatste geval bedragen de kosten volgens een eerste ruwe indicatie € 400.000 - 

€ 500.000. Voorlopig houden wij er rekening mee dat voor onze bijdrage aan de realisatie 

van de brug een bedrag van € 100.000 nodig is. 
 
4. Inpandige fietsenstallingen rondom station De Pi jp 

SPF  € 176.000 (S) / € 48.000 (I) 

• Voor het beheer en de exploitatie van overgedragen centraal stedelijke stallingen, met 
name de fietsenstallingslocaties die worden aangekocht in het kader van de komst 

van Noord/Zuidlijn in de Pijp (zie ook bij prioriteiten), moeten voldoende financiële 

middelen beschikbaar worden gesteld. Het heeft onze voorkeur om het beheer en de 
exploitatie van de stallingen over te nemen, om zoveel mogelijk eenheid en 

herkenbaarheid te houden in de bezoekersstallingen. 

• Daarnaast realiseren we gefaseerd 1.000 tot 1.400 inpandige fietsparkeerplekken in 
drie tot vier panden om aan de behoefte te voldoen. Met subsidie van de Stadsregio, 

de inzet van andere middelen (o.a. Meerjarenplan Fiets en vrijval Voorrang voor een 

Gezonde stad gelden) en de middelen uit het Parkeerfonds zijn er voldoende 
middelen om deze stallingen te stichten en te exploiteren (incl. de noodzakelijke 
handhaving). 

 

Moties & Amendementen 
 
Motie 004: Fietsparkeren 
Besluit: 

Het dagelijks bestuur op te dragen: 

1. Op korte termijn een voorstel te doen voor de inpandige fietsenstallingen bij 
station De Pijp van de NoordZuidlijn 

2. Op zeer korte termijn oplossingen voor te stellen voor het fietsparkeren in bredere 

zin 

3. Bij alle herinrichtingen van openbare ruimte in het stadsdeel rekening te houden 

met de groeiende vraag naar fietsenstallingen 
 
Motie 010: Plan van Aanpak Fietsparken 
Besluit:  

Het dagelijks bestuur te vragen de succesvolle acties van het Plan van Aanpak 

Fietsparken voort te zetten en middels een Plan van Aanpak Fietsparkeren 2015 -2018 
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deze acties te borgen en aan te vullen met nieuwe ontwikkelingen i.s.m. andere 
stadsdelen en de centrale stad.  

 

Motie 011bis: Veilige fietsroutes 
Besluit:  
Het dagelijks bestuur te vragen om een overzicht te geven van onveilige fietsroutes en 
fietsroutes die als onveilig worden ervaren, te inventariseren welke routes nog niet of 

onvoldoende aangepakt gaan worden en i.s.m. de centrale stad te komen tot een aanpak 

van deze fietsroutes. 
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4  Werk, inkomen en economie 

Onze ambitie / opgave 

• Meer mensen aan het werk (ook zzp-’ers, ouderen en jongeren) 

• Een sterke keten tussen participatie en werk 

• Voldoende opleidingsplaatsen en sociale werkplekken 

• Vitale en veilige winkelstraten en uitgaansgebieden 

• Meer ruimte voor de 24 uurs economie en horeca 

• Meer ruimte voor diversiteit, ambachtseconomie en buurtwinkels 

• Ruimte voor initiatieven van ondernemers en mengformules 

• Een goed vestigingsklimaat voor en goede dienstverlening aan ondernemers 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We zorgen ervoor dat meer mensen aan het werk zijn of komen via: 
o ons participatiecentrum, 
o trajecten bewegen naar werk 

o het voorzetten van projecten uit het uitvoeringsplan jeugdwerkloosheid, 

waaronder stages in Zuid (zie P5) (samen met de stad), 

o het aanbieden en creëren van leer-werk pakketten per gebied 
o het creëren van sociale werkplekken (koken in verzorgingshuizen, inzet van 

werklozen bij projecten in de openbare ruimte), 

o versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisatie, zoals via de uitbreiding van het aantal stagestraten en het 

benutten van bedrijven die op de Zuidas werken, 
o het ondersteunen van ID-functies 

• We voeren het stedelijk armoedebeleid en -projecten uit. 

• We ondersteunen de Voedselbank; 

• We pakken de armoedeproblematiek aan door nog sterker in te zetten op participatie 
en activering en door bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 

• We breiden het succesvolle winkelstraatmanagement uit en pakken leegstand aan. 

Via de subsidieregeling winkelstraatmanagement zetten we actief in op het 
ondersteunen van ondernemers(verenigingen). Juist in tijden dat ondernemers in de 

retail het moeilijk hebben is dit van groot belang. 

• We steunen ondernemers bij het oprichten of vitaliseren van een 
ondernemersvereniging en bij de promotie van hun winkelgebied. 
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• We stimuleren en ondersteunen winkelgebieden die gebruik willen maken van de 
BedrijfsInvesteringsZone (BIZ). 

• We onderhouden de huidige KVO en KVU trajecten en starten enkele nieuwe. 
Daarnaast stimuleren wij het nemen van veiligheidsmaatregelen bij en door 

ondernemers (zie ook Programma 2); 

• We steunen kleine succesvolle ondernemers in winkelstraten en winkelcentra, ook 
door de openbare ruimte rondom de winkels aan te pakken. 

• We flexibiliseren bestemmingsplannen, beperken de regeldruk en geven ruimte aan 
o.a. mengformules, ondersteunende horeca, broedplaatsen en tijdelijke initiatieven. 
Mengformules leveren een bijdrage aan een positief vestigingsklimaat voor (startende) 
ondernemers, omdat het de mogelijkheid biedt om bedrijfsactiviteiten uit te breiden. 

Daarbij kijken we concreet naar mogelijkheden voor omzetting van mengformules 
naar Horeca IVB. 

• We geven meer ruimte voor 24 uurs economie en horeca in combinatie met betere 

klachtenregistratie, handhaving en maatwerk per buurt. Daarbij hebben we ook 
aandacht voor mogelijke nadelige gevolgen van horecarisering. 

• We begeleiden actief initiatieven en aanvragen op het gebied retail, transformatiesen  
vergunningaanvragen. 

• We creëren ruimte voor nieuwe markten en straathandel en moderniseren de Albert 

Cuyp markt. 

• Wij werken actief mee met de pilot Foodtrucks en creëren op basis van het 

staanplaatsenbeleid ruimte voor experimenten met Foodtrucks in Zuid. Zuid is 
voortrekker in pilots voor nieuw ondernemerschap. 

• We continueren de afspraken uit het convenant Economisch Structuur De Pijp. 

 
Stedelijke agendering 

• Stadsdelen vervullen een belangrijke rol bij de implementatie van de drie 
decentralisaties in de gebieden, waaronder de Participatiewet (participatieteams). 

Om de enorme opgave vanuit de integrale visie op het sociaal domein in Zuid vorm te 

geven en waar te maken is de inzet van voldoende middelen en mensen vanuit de 

stad / stedelijke RVE’s nodig. 

• We vragen om stedelijk beleid en actie in verband met de gevolgen van de crisis op 
het gebied van armoede. Daarbij worden nieuwe doelgroepen geraakt: 

o Zzp'ers/werkende armen. Hoe kunnen deze doelgroepen bereikt worden met 
hulp en preventie, hoe vergroten we onze kennis van/over deze doelgroepen? 

o Huurders en huiseigenaren met betalingsachterstanden. Deze groep komt 

niet alleen in problemen door wijzigingen in hun inkomen, maar ook door 

huurverhogingen en verhogingen van erfpacht. In Zuid is al gestart met het 

vergroten van kennis bij schuldhulpverleners door middel van cursussen. Dit 
zou in heel Amsterdam moeten gebeuren. 

o Ouderen. Dit is een moeilijk bereikbare groep, het vergroten van kennis blijft 

van groot belang. 
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De vroeg erop af aanpak is effectief. Daarom willen we dit programma blijven 
uitbreiden met meer samenwerkingspartners. Dat vergt stedelijke aanpak. 

• We vinden het belangrijk dat voorschakeltrajecten, zoals 'bewegen naar werk', 
worden voortgezet. 

• We vragen aandacht voor een goede bereikbaarheid van winkels voor ouderen, door 

middel van goed en fijnmazig openbaar vervoer (zie P3). 

 
Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 4 Werk, inkomen en 
economie Romp 2015*

Baten 1.263.000                                 
Lasten 3.526.220                                 
Saldo voor bestemming 2.263.220-                                 
onttrekkingen -                                            
dotaties -                                            
Saldo na bestemming 2.263.220-                                  

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 

 

Prioriteitsvoorstellen 

1. Winkelstraatmanagement       € 75.000 (S) 
We blijven actief inzetten op het ondersteunen van ondernemers(verenigingen) via de 

subsidieregeling winkelstraatmanagement. Winkelstraatmanagement is een succesvol 

instrument om de positie van een winkelgebied te verbeteren. De winkelstraatmanagers in 

Zuid vormen een belangrijke schakel tussen ondernemers en stadsdeel. 
Inzet van winkelstraatmanagers is van groot belang juist in tijden dat ondernemers in de 
retail het moeilijk hebben door veranderend winkelgedrag van consumenten en 

digitalisering. Hierdoor en door bijv. de komst van Bedrijfsinvesteringzones (BIZ) neemt de 

behoefte aan winkelstraatmanagement toe. Uitbreiding van winkelstraatmanagement is 
daarom zeer gewenst. Daarvoor is jaarlijks € 75.000 nodig. 

 

2. Keurmerk Veilig Ondernemen / Uitgaan     € 20.00 0 (I) 
We willen de (pre) Keurmerk Veilig Ondernemen en -Uitgaan trajecten continueren en 

uitbreiden om daarmee veilige winkel- en uitgaansgebieden te realiseren. Voor het starten 
en onderhouden van nieuwe Keurmerk Veilig Ondernemen trajecten in o.a. Vondelpark en 

Olympiaplein/Stadionweg is € 20.000 nodig 

 
3. Aanpak leegstand winkelgebieden     € 25.000 (S)  
Voor de aanpak van leegstand, o.a. in de minder bekende winkelgebieden van Zuid, is 

jaarlijks € 25.000 nodig. 
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Participatie en Activering: 
 
4. Uitvoeringplan jeugdwerkloosheid 
 
4a. Handhaven huidig aanbod      200.000 (S) 
Werk is de beste dagbesteding voor jongeren die klaar zijn met hun opleiding. Om het 

uitvoeringsplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 voort te kunnen zetten is er vanaf 2015 

€ 200.000 structureel nodig om het huidige aanbod te kunnen handhaven. Dit aanbod 

bestaat vooral uit: 

• Het voortzetten van de huidige twee succesvolle stagestraten (zie hierboven), 

• Project 1000 en 1 kans voor vooral (kansrijke en gemotiveerde) MBO-ers, 

• Jeugd werkt in Zuid, een laatste kans voor jongeren die bekend zijn bij jeugd en 

veiligheid, 

• De in 2013 ingezette uitbreiding van stages in Zuid, 

• New Urban Collective, een project voor HBO-WO geschoolden die moeilijk een baan 
kunnen vinden (in samenwerking met bedrijven o.a. in het WTC). 

 
4b. Uitbreiding aanbod via extra stagestraten   € 6 0.000 (I) 
We willen de samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

gericht op terugdringen jeugdwerkloosheid versterken, o.a. via de uitbreiding van 

stagestraten. In stagestraten bieden ondernemers in dezelfde straat leerwerkplekken aan 

mensen (volwassenen en jongeren) met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Momenteel zijn er twee stagestraten. Het realiseren van de stagestraten past goed in de 
aanpak jeugdwerkloosheid, zorgen voor kansen van jongeren, samenwerken 

ondernemers en onderwijs. De huidige stagestraten zijn succesvol voor de ondernemer 

als de deelnemer. Tot nu toe zijn er ongeveer 15 mensen geplaatst in de huidige twee 

straten. Het is nu al duidelijk (het project loopt t/m september) dat 5 deelnemers na een 
half jaar een parttime baan aangeboden bij de ondernemer waar ze stage hebben 
gelopen. We willen deze succesvolle stagestraten daarom uitbreiden met nog drie straten. 

Hiervoor is € 60.000 nodig. 

 

5. Leer werk pakketten per gebied     € 140.000 (I)  
We willen samen met ondernemers meer mensen aan het werk helpen en richten onze 
inzet daarbij ook op niet-traditionele doelgroepen als zzp’ers, ouderen en jonge kansrijke 

werkzoekenden. Ondernemers krijgen de ruimte voor initiatieven. Daardoor komen er 

meer banen en we zorgen dat de bewoners van Zuid meer kansen op die banen krijgen. 
Om per gebied leer-werkplekken in te kunnen richten, te verbinden met de keten 

(instroom, leerwerktraject en uitstroom) en werkgevers in de gebieden te 
enthousiasmeren is € 140.000 nodig. 
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5  Onderwijs en jeugd 

Onze ambitie / opgave 

• Een gunstig opgroeiklimaat: Kinderen en jongeren krijgen de kans in een veilige en 

stimulerende omgeving op te groeien. Ze ontwikkelen hun talenten en vaardigheden 
om zo als zelfstandige volwassenen actief te kunnen deelnemen in de samenleving. 
Ze zijn zich bewust van hun mogelijkheden en beperkingen. 

• Een afname van het aantal jongeren met risico’s op het gebied van wonen, werken, 
scholing, veiligheid, sociale leefomgeving, gezondheid, vrijetijdsbesteding of 
financiën. 

• Het stimuleren van de taalontwikkeling bij ouders en kinderen. 

• Voldoende scholen zodat ouders een school in de buurt kunnen kiezen (monitoring 

Integraal Huisvestingsplan). 

• Het voorkomen van schooluitval en het vergroten kansen voor jongeren: alle jongeren 
behalen een startkwalificatie. 

• Zorgen voor ruimte voor excellente leerlingen. 

• Aandacht voor de groeiende groep leerlingen met een verstandelijke beperking. 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We ondersteunen gezinnen volgens de principes van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

• Via preventie en vroegsignalering houden we kleine problemen klein. Door jongeren 

op tijd te helpen via regulier jeugdwerk voorkomen we dat het zware gevallen worden. 

Voor kwetsbare jongeren is er een integrale aanpak. 

• We zorgen voor snelle effectieve hulp dichtbij door de expertise naar OKC, school of 

buurt te halen. 

• We zetten in op laagdrempelige preventieve activiteiten (speelotheek, spel aan huis, 
Triple P) 

• We ondersteunen activiteiten gericht op de inzet van de buurt en eigen kracht (Home 
Start, Coach je Kind) 

• We stimuleren projecten van de pedagogische civil society in de buurt (Kleintje Koffie) 

• We rollen de ouder- en kindteams uit in heel Zuid 

• We zetten met het programma Jongerenwerk Nieuwe Stijl preventief in op jongeren 
met risico’s op het gebied van wonen, werken, scholing, veiligheid, sociale 

leefomgeving, gezondheid, vrijetijdsbesteding of financiën. 

• We stoppen onze programma’s voor het begeleiden van jongeren niet bij 18 jaar, 
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maar laten ze doorlopen tot 23 jaar. 

• We zorgen dat we de groeiende groep jongeren met een verstandelijke beperking 

tijdig in beeld hebben en zorgen dat ons aanbod op het gebied jongerenwerk, 
activering, zorg etc. is toegesneden op deze groep. 

• We gaan radicalisering en discriminatie bij jongeren tegen met een gerichte aanpak 

van radicaliserende jongeren en via projecten als ‘Leer de buren kennen’, ´Hoe 
omgaan met …´ 

• We zetten in op talentontwikkeling voor jonge kinderen met het programma Brede 

talentontwikkeling 12 – en de inzet van talentmakelaars. 

• We stimuleren ouderparticipatie door ouders te betrekken bij de talentontwikkeling 

van hun kinderen, bij het jongerenwerk in de buurt en bij de brede talentontwikkeling 

in en na school. 

• We zorgen voor schone en veilige speelpleinen (P9) 

• We bewaken het Integraal Huisvestingplan 

• We zorgen voor stages voor jongeren (zie ook P4) 

• We zorgen voor mentoraten die de overgang van het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs begeleiden. 

• We zetten in op integrale jongerenschuldhulpverlening 

 
Stedelijke agendering 

• Stadsdelen vervullen een belangrijke rol bij de implementatie van de drie 

decentralisaties in de gebieden, waaronder de decentralisatie van de jeugdzorg (Om 
het Kind). Om de enorme opgave vanuit de integrale visie op het sociaal domein in 
Zuid vorm te geven en waar te maken is de inzet van voldoende middelen en mensen 

vanuit de stad / stedelijke RVE’s nodig. 

• Veel programma’s voor het begeleiden van jongeren vanuit het jongerenwerk, jeugd & 
veiligheid en participatie stoppen bij 18 jaar, maar zouden door moeten lopen tot 23 jr. 

• Zuid heeft de meeste scholen in de stad. Er gaan veel kinderen in Zuid naar school, 
Zuid heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen uit andere delen van de stad. 

• Via het Integraal Huisvestingsplan moet de stad ervoor zorgen dat er voldoende 

scholen zijn in Zuid zodat kinderen en ouders kunnen kiezen voor een school in de 
buurt.  

• De kwaliteit en huisvesting van het (vroege en voorschoolse) onderwijs en 

kinderopvang in Zuid is goed of zeer goed en we vinden het belangrijk dit op peil te 
houden. 

• We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen 

op school en in de buurt. 

• We dringen erop aan dat excellente leerlingen worden uitgedaagd, leerlingen met een 
achterstand worden ondersteund en er op school aandacht is voor taal, gezondheid 

en sport. 

• Zuid kent een grote internationale gemeenschap. Zuid is daardoor een logische plek 
voor de huisvesting van internationale scholen. 
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Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 5 Jeugd en onderwijs Romp 2015*
Baten 67.717-                                      
Lasten 12.009.985                               
Saldo voor bestemming 12.077.702-                               
onttr. Stadsdeel ParkeerFonds 20.000                                      
onttr. Kapitaallasten Brede school Theophile de 
Bock 244.217                                    
dot. Kapitaallasten Brede school Theophile de 
Bock 141.784                                    
Saldo na bestemming 11.955.269-                                

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 

Autonome ontwikkeling 

Voor dit programma is bij het aanleveren van gegevens voor de rompbegroting 

onderstaande autonome ontwikkeling aangemeld: 

 
Correctie uitname Onderwijshuisvesting 2014 (€ 84.500 S) 
In de begroting 2014 van het stadsdeel is € 84.500 incidenteel ter beschikking gesteld ten 
behoeve van een procesmanager Onderwijshuisvesting. Bij de uitname Onderwijs in 2014 

is dit bedrag ten onrechte structureel uit de begroting genomen. 

 

Prioriteitsvoorstellen 

1. PoVo Mentoraten             € 20.000 (S) 
De PoVo mentoraten worden al jaren met succes uitgevoerd. Uit ervaring blijkt dat een 

langere doorlooptijd 1,5 jaar ipv 1 jr) van het mentoraat meer effect heeft. De middelen 

borgen de continuïteit van de mentoraten en voorkomen dat  er minder mentoraten 
kunnen worden aangeboden. 
 

2. OKC / Om het Kind Basisvoorzieningen Jeugd en WM O (Stedelijk) € 1.500.000  

Voor het preventieve gedeelte Ouder Kind Centrum /Om Het Kind was in stadsdeel Zuid 

een bedrag van € 1,5 miljoen  beschikbaar. De OKC bedragen worden uitgenomen. Wij 

gaan er van uit dat deze bedragen via de RVE’s gebiedsgericht wordt ingezet de wijken in 
Zuid. Dit om te zorgen voor een goed aanbod aan basisvoorzieningen en te voorkomen 

dat de basis onder onze preventieve aanpak wegvalt en er onnodig doorverwezen wordt 

naar dure zorg. Dit doen we via een gebiedsgerichte integrale benadering in programma’s 

en projecten als Zorg voor Zuid, Samen Doen, Om het Kind, Participatie en Jeugd en 
Veiligheid. 
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Bij de preventieve inzet moet gezorgd worden voor een goede verbinding tussen 
informele initiatieven/netwerken in de buurt en de (formele) zorg- en welzijnsstructuren. 

De preventieve inzet bestaat onder meer uit: 

• laagdrempelige preventieve activiteiten zoals: 
o de speel-o-theek (laagdrempelige contacten/ bijeenkomsten met ouders, 

speluitleen), 

o jongereninformatie (laagdrempelige info aan jongeren van 12-23 jaar), 

o Spel aan huis (gezinsgericht preventieprogramma, gericht op (voor hulpverleners) 
moeilijk bereikbare gezinnen met jonge (allochtone) kinderen van 1 tot 6 à 8 jaar), 

o Cursussen triple P (een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl 

aanleren. Hierdoor verminderen emotionele en gedragsproblemen bij kinderen), 

o Ouder- en kindgroepen (een ambulante hulpvorm voor ouders met een baby of 
een jong kind tot anderhalf jaar). 

• activiteiten gericht op inzet van de buurt en eigen kracht zoals 

o HomeStart (thuisbegeleiding van ouders door vrijwilligers), 
o SIPI (opvoedondersteuning: ‘Coach je Kind’ werkt aan het versterken van de eigen 

kracht van ouders voor kinderen uit migrantengezinnen). 

• projecten voor het stimuleren van de pedagogische civil society in de buurt zoals 
o Infobijeenkomsten (laagdrempelige info bijeenkomsten in OKC of bibliotheek o.a. 

Ouder & Kindgroepen, Kleintje Koffie). 

 
3. Brede talentontwikkeling/ jongerenwerk    € 160. 000 (S) 
De opdracht die wij aan de uitvoerende welzijnsorganisatie hebben gegeven voor Brede 
Talent Ontwikkeling 12- is groter gebleken dan zij met het beschikbare structurele budget 

waar kunnen maken. De afgelopen jaren hebben wij dit jaarlijks incidenteel opgelost, maar 

door de grote uitname van middelen voor onderwijs en OKC is dit niet meer mogelijk. 

Het uitvoeringsplan BTO 12- Rivierenbuurt en Buitenveldert gaat uit van de extra inzet van 
de talentmakelaar op de focus scholen en daarbij de ontwikkeling van een doorgaande 

leerlijn en brede school concepten. Voor het structureel borgen van de inzet en 

uitvoeringscapaciteit voor BTO en jongerenwerk is jaarlijks € 160.000 nodig. 

 

Moties & Amendementen 
 

Amendement: 004 Kinderopvang en Vroeg onderwijs in Zuid 
Besluit: 
In programma 5 Jeugd en Onderwijs op blz. 32 na de bullet met de woorden “kiezen voor 
een school in de buurt”  in te voegen: 

 

- De kwaliteit en huisvesting van het (vroege en voorschoolse) onderwijs en 

kinderopvang in Zuid is goed of zeer goed en we vinden het belangrijk dit op peil 
te houden.  
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6  Welzijn en zorg 

Onze ambitie / opgave 

• Regelen van zorg, dichtbij huis en op maat 

• Zorgen voor samenhang in de te decentraliseren zorgtaken 

• Voorbereiden / uitvoeren van de scheiding tussen wonen, zorg en welzijn 

• Voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar duurdere zorg (1e en 2e lijn), door 
preventie en vroegsignalering en het benutten van de eigen kracht van bewoners. 

• Zorgen voor ruimte voor bewonersinitiatieven en activiteiten 

• Zorgen dat bewoners zich meer vrijwillig en actief inzetten voor de wijk. 

• Een goede omgang met vrijwilligersorganisaties. 

• Kwetsbare bewoners activeren en laten participeren in sociale netwerken in de buurt 

• Zorgen dat de schuldhulpverlening toegankelijk blijft; wachtlijsten zijn niet acceptabel 

• De Huizen van de Wijk zijn er voor de bewoners en worden optimaal gebruikt in de 
buurt. 

• Het voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. 

• Het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van tolerantie. 

• Effectief en doelmatig welzijnswerk 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• Door preventie en signalering in het gebied via de integrale pilots Samen Doen / Om 
het Kind. Dat doen we vanuit een samenhangende visie en een integrale 

gebiedsgerichte benadering. We beginnen klein en rollen de pilots daarna verder uit. 

• Door de lijn uit Zorg voor Zuid en Welzijn in Zuid voort te zetten en verder uit te rollen. 

• Door te anticiperen op de sluiting van verzorgingshuizen. 

• Door het voorzetten van dagbesteding, hulpdiensten, buurtkamers, samen koken/eten 

(oudereneettafels), waakvlamcontacten etc. 

• Door vrijwilligers, mantelzorgers, professionals en de structuur van de wijkteams te 
verbinden 

• Door het stimuleren van initiatieven vanuit de wijk. 

• Via de doorontwikkeling van de Huizen van de Wijk tot goed draaiende voorzieningen 

voor en door bewoners en waar de ruimte goed word benut. 

• Door te zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsvoorzieningen in de wijk. 
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• Via projecten en activiteiten op het gebied van Burgerschap en Diversiteit. 
Emancipatie, identificatie en respect zijn daarbij de leidende thema’s. Naast de 

reguliere aanpak van discriminatie, het bevorderen van tolerantie en het verminderen 
van radicalisering zetten we daarbij de komende jaren vooral in op economische 
zelfstandigheid (o.a. de aanpak van jeugdwerkloosheid, zie programma 4), dialogen 

(verbondenheid), hoop geven / afhaken voorkomen / ambitie creëren (bevorderen van 

positieve identificatie). We hebben speciale aandacht voor het bevorderen van de 

zelfredzaamheid van ouderen die onvoldoende of slecht Nederlands spreken. 

• Door in te zetten vitale coalities in de wijk via een goede samenwerking tussen zorg, 

welzijn en vrijwilligersorganisaties, tussen formele en informele zorg- en welzijns-

diensten en tussen intramurale en extramurale voorzieningen. Door het scheiden van 
wonen, zorg en welzijn wonen mensen langer zelfstandig in de wijk. Daarbij wordt de 

noodzaak steeds groter dat organisaties samenwerken en dat wij onze middelen zo 
efficiënt en vooral effectief mogelijk inzetten. We geven daarbij meer ruimte aan de 

professional om zo inzet te kunnen plegen in de wijk daar waar dat nodig is. 

 
Stedelijke agendering 
• Stadsdelen vervullen een belangrijke rol bij de implementatie van de drie 

decentralisaties in de gebieden (o.a. via de wijk en zorgteams) en bij de extra inzet op 

kwetsbare huishoudens (samen DOEN) en het versterken of aanboren van de eigen 
kracht van bewoners. Om de enorme opgave vanuit de integrale visie op het sociaal 
domein in Zuid vorm te geven en waar te maken is de inzet van voldoende middelen 

en mensen vanuit de stad / stedelijke RVE’s nodig. 

• Het beroep op schuldhulpverlening blijft groot. Vanuit Eén stad, één opgave ligt er een 
taakstelling op Schuldhulpverlening. Het realiseren van zowel de taakstelling 

schuldhulpverlening als de opgave voor schuldhulpverlening lukt niet zonder (extra) 

middelen. 

• Bij het langer zelfstandig wonen vormt het gebrek aan vervoer een risico op een 
zinvolle dagbesteding voor ouderen. De inzet van vrijwilligers via de informele 

ondersteuningsdiensten in de wijk is niet voldoende om de vervoersproblematiek op 
te lossen. Vervoer mag geen drempel zijn om te kunnen participeren. Voorkomen 

moet worden dat ouderen die zelfstandig wonen in een sociaal isolement en sociale 

eenzaamheid raken en zo de regie over het eigen leven verliezen. Ook voor 
bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen kan het gebrek aan vervoer een 

beperking zijn in het dagelijks functioneren (zie ook P3). 

• We willen samen met de RVE Vastgoed het maatschappelijk vastgoed in Zuid 

aanpakken en panden via transformatie geschikt maken voor maatschappelijk 
gebruik. 
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Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 6 Welzijn en zorg Romp 2015*
Baten 1.453.000                                 
Lasten 12.410.615                               
Saldo voor bestemming 10.957.615-                               
onttrekkingen -                                            
dotaties -                                            
Saldo na bestemming 10.957.615-                                

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 

Autonome ontwikkeling 

Voor dit programma is bij het aanleveren van gegevens voor de rompbegroting 

onderstaande autonome ontwikkeling aangemeld: 
 
Bekostiging Stedelijk Subsidiebureau (€ 391.231 S) 

Op 4 maart 2014 is een collegebesluit genomen m.b.t. de ‘Verdeling/bekostiging Stedelijk 

Subsidiebureau’. De bekostiging van het subsidiebureau is verdeeld over de diensten en 

de stadsdelen van de Gemeente Amsterdam. Het totaalbedrag voor 2015 is € 5,2 mln, 
voor Zuid gaat het om een uitname van € 391.231. 
 

Prioriteitsvoorstellen 

1. MFC/Huizen van de Wijk       € 848.000 (S) 

De Huizen van de Wijk, als plaats voor ontmoeting tussen (kwetsbare) wijkbewoners, zijn 
gehuisvest in gemeentelijke Multifunctionele Centra (MFC’s). De verscheidenheid van 
daar gevestigde maatschappelijke dienstverleners biedt meerwaarde voor de integrale 
samenwerking tussen organisaties en het optimaal faciliteren van bewonersinitiatieven. 
Binnen de vastgoedexploitatie in Zuid bestaat een tekort van € 848.000 op de 
huisvestingslasten van de gemeentelijke Multifunctionele Centra (MFC’s). Dit wordt 
veroorzaakt door de leegstand op flexibele ruimtes die per uur of dagdeel worden 
verhuurd en door het niet doorbelasten aan de huurders van de werkelijke beheerkosten. 
Het stadsdeel subsidieert dus maatschappelijke huurders via de vastgoedexploitatie. Tot 
en met 2014 is het tekort incidenteel gedekt vanuit de reserve MFC, Deze reserve kan 
door ons niet meer worden gevoed met de opbrengst van de verkoop van panden en 
biedt ook geen oplossing om het tekort structureel te dekken. Door de Huizen van de Wijk 
aanvullende een subsidie van € 848.000 te verstrekken per 2015 verbetert de 
vastgoedexploitatie en komen de kosten terecht daar waar ze thuishoren. Als 
bewonersorganisaties de werkelijke huisvestingslasten moeten betalen zonder 
compenserende subsidie, blijft er geen geld over voor de activiteiten. Maatschappelijke 
partijen zullen dan de huur opzeggen en goedkoper op de markt terug gaan huren en ook 
daarvoor subsidie aanvragen zodat er geld voor activiteiten overblijft. 
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Gevolg hiervan is meer leegstand binnen de portefeuille van de RVE Vastgoed en hogere 
kosten voor de gemeente als geheel. 
 
2. Coenen Lydia / Brahmshof      € 125.000 (S) 

Lydia en activiteitencentrum Brahmshof zijn feitelijk Huizen van de Wijk die gehuurd 
worden van woningbouwverenigingen. De maatschappelijke doelstellingen die in deze 
panden worden bereikt, dragen bij aan de realisatie van de programma’s Zorg voor Zuid 
en Vernieuwd Welzijn. 
Maatschappelijke organisaties die actief zijn in deze gebouwen beroepen zich op het 
beginsel van gelijke behandeling en willen hetzelfde behandeld worden als de Huizen van 
de Wijk in gemeentelijke panden. Er is structureel budget beschikbaar om de huidige 
activiteiten te ondersteunen. Voor het voortzetten van het bestaande beleid, zoals dat 
wordt toegepast op Huizen van de Wijk in gemeentelijke panden, is jaarlijks €125.000 
nodig. 
 
3. Schuldhulpverlening   € 150.000 (S) –  (Stedelijk) € 550.000 (S)  
Het beroep op schuldhulpverlening blijft groot en het aantal mensen dat in aanmerking 

komt voor schuldhulpverlening groeit, o.a. door nieuwe groepen als zzp-ers en 

huiseigenaren. Tegelijkertijd ligt er vanuit Eén stad, één opgave een taakstelling op 

Schuldhulpverlening. Het realiseren van zowel de taakstelling schuldhulpverlening als de 
opgave voor schuldhulpverlening lukt niet zonder (extra) middelen. Om mensen met 

schulden blijvend te helpen en te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan is er jaarlijks 

€ 150.000 nodig. Daarmee kunnen we onze huidige inzet continueren. De uitvoering 

schuldhulpverlening vindt plaats met cofinanciering door DWI. Als deze middelen 

wegvallen is jaarlijks € 700.000 nodig om de schuldhulpverlening in Zuid te kunnen 
uitvoeren. 

 

4. Samen Doen      (Stedelijk) € 1.802.000 (S) 
Er zijn stedelijke middelen beschikbaar voor invoering Om het Kind (en Samen DOEN). 

Daarnaast waren er vanuit de Brede Doeluitkering middelen beschikbaar. We gaan ervan 
uit dat voor de opgave in Zuid voldoende middelen beschikbaar zijn. Volgens onze 
berekening (zie hieronder) is jaarlijks in totaal € 1,8 miljoen nodig, waarvan € 1,5 miljoen 

voor innovatiebudgetten per wijk (zie toelichting hieronder). Dit innovatiebudget zou 

opgeknipt kunnen worden in 60% inzetbaar door individuele stadsdelen (gebieds- en 
domeinoverstijgend) en 40% voor experimenten tussen twee of meer stadsdelen (samen 

lerend ontwikkelen). Daarnaast ramen wij de kosten voor programmaleiding en 
huisvesting op € 230.000 en de voor de inzet van teamleiders bij de verder uitrol van 

Samen DOEN op € 72.000. 
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Decentralisatie Om het Kind, Participatie, Samen Doen,  Wijk Zorg Team en Integrale 
Pilot, Innovatiebudget per wijk (5 * € 300.000) 

Bij de innovatiebudgetten per wijk denken wij aan middelen voor het inzetten op innovatie 

en versterking van de integrale preventieve inzet, bijvoorbeeld ook in relatie met thema's 

als jeugd en veiligheid, voorkomen voortijdig schoolverzuim, bestrijding 
jeugdwerkloosheid, schuldenproblematiek, het voorkomen van psychische problematiek 
bij kinderen of het beter ondersteunen van ouders met LVB, -GGZ, inkomens- 

laaggeletterdheid of sociaal isolementproblematiek in relatie tot om het kind, samen doen, 

participatie en de integrale pilot. 

 
5. Regie Welzijn en Zorg      € 120.000 (S) 
Wij gaan ervan uit dat er middelen worden gereserveerd voor gebiedsgericht inzet en 

verdere uitrol over Zuid van regisseurs Welzijn en Zorg. 

 
6. Participatie en Activering / Zorg voor Zuid  (St edelijk) € 160.000 (S) 
Voor de uitvoering van armoede en zorg in de gebieden vragen wij om inzet van formatie 
vanuit de RVE Zorg en Armoede in Zuid. 
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7  Sport en recreatie 

 
Onze ambitie / opgave 

• Een sportief ingerichte openbare ruimte 

• Sportaccommodaties die veilig, bereikbaar en toegankelijk zijn, 

• Voldoende kwalitatieve en duurzame sportaccommodaties 

• Multifunctionele velden die door verschillende doelgroepen worden gebruikt 

• Alle bewoners, m.n. kinderen, bewegen en sporten voldoende. 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We voeren het sportplan uit: 

o We creëren bijv. via hardlooproutes, sportieve verbindingen tussen parken en 

SportAs. 
o We stimuleren sportdeelname via verenigingen, gedeelde voorzieningen door 

clubs en via sportvoorzieningen in de openbare ruimte. 

o We stimuleren en organiseren sportactiviteiten voor jeugd, ouderen en 
mensen met een beperking. 

o We maken sportaanbod inzichtelijk voor bewoners 
o We ondersteunen, faciliteren en jagen lokale samenwerking tussen 

aanbieders en (maatschappelijke) partners aan. 

• We realiseren een doelgroepenbad in het De Mirandabad 

• We implementeren en verbeteren het proces van de toegangspas in het De 

Mirandabad verder, waardoor wachttijden worden voorkomen. 

• Zonodig zetten we in of rond sportaccommodaties extra bewaking in. 

• We leveren een bijdrage aan de stedelijke businesscase en taakstelling sport. 

 
Stedelijk agenderen 
• In Zuid zijn veel mensen die sporten en er komen veel mensen naar Zuid om te 

sporten. Het is daarom van belang om te blijven investeren in sportverenigingen en 
gezonde sportclubs. Daarbij is het van belang om te investeren in de accommodaties 

van goede sportverenigingen, zij moeten worden beloond voor goed gedrag. 

• Wij streven bij de Sportas naar een gedragen en op realisatie gerichte samenwerking 
met de stad. 
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Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 7 Sport en recreatie Romp 2015*
Baten 3.819.164                                 
Lasten 15.198.312                               
Saldo voor bestemming 11.379.148-                               
Onttr. Kapitaallasten Sporthallen en parken en 
Zwembaden 749.025                                    
Dot. Kapitaallasten Sporthallen en parken en 
Zwembaden 456.237                                    
Saldo na bestemming 11.086.360-                                

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 

Prioriteitsvoorstellen 

1. Sportieve openbare ruimte       € 200.000 (I) 
In de stedelijke beleidsbrief 2013-2016 en in de sportnota van Stadsdeel Zuid 2013 - 2016 

wordt prioriteit gegeven aan betere sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Dit sluit aan 

bij de trend dat inwoners van Amsterdam steeds meer in de openbare ruimte sporten en 
bewegen. Zowel in de stedelijke beleidsbrief als in de sportnota van Zuid wordt hierbij de 
Sportas uitdrukkelijk genoemd als kansrijk gebied. De middelen zijn nodig om de 

recreatieve mogelijkheden van het Sportas gebied te vergroten. Daarmee wordt bedoeld 

dat er plaatsen gecreëerd worden die aangenaam zijn om in te verblijven. Daarnaast zijn 

er investeringen nodig om de sociale en fysieke veiligheid te vergroten. De sociale en 
fysieke veiligheid hangen nauw samen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 
gebied, deze laat nu nog te wensen over. Voorbeelden hiervan zijn het scheiden van 

verkeersstromen (fietsen, (hard)lopen en overig verkeer), maar ook het verbreden van 

recreatieve routes door het gebied en een betere en veilige bereikbaarheid van het 

Amsterdamse Bos 
 
2. Aanpak overlast sport      € 32.000 (I) 
Op de sportaccommodaties Olympiaplein, Winterdijkplein en in sporthal De Pijp is 

regelmatig overlast van jongeren. Zij vernielen doelpalen, netten etc. of veroorzaken 
overlast in de buurt. Voor fysieke maatregelen (aanpassing hekwerken) en extra 

toezichtsmaatregelen in sporthal De Pijp is € 32.000 nodig. 



 
 

Gemeente Stadsdeel  

Amsterdam Zuid 

 

Ontwerpbegroting 2015 

                                                                 43 

8  Cultuur en monumenten 

Onze ambitie / opgave 

• We zetten ons in voor een kwalitatief hoogstaand en divers kunst- en cultuuraanbod 
dat voor iedereen toegankelijk is. 

• We behouden en versterken de architectonische kwaliteit van monumenten of 
panden met een hoge architectuurorde en stedenbouwkundige plannen als Plan Zuid 

van Berlage en het Algemene Uitbreidingsplan van Van Eesteren. 

• We staan open en benutten de kansen die zich voordoen op cultureel gebied. 
 

Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We zetten de subsidie tijdelijke kunstprojecten en de meerjarige subsidies aan 
culturele instellingen voort. Uitgangspunten daarbij zijn artistieke kwaliteit, 

professionaliteit en binding met het stadsdeel. 

• Door het realiseren van nieuwe kunstwerken buiten die iets toevoegen aan de 
omgeving verrijken we de kunstcollectie en de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij het 

Stadionplein, het Archiefterrein en de Albert Cuypmarkt. Voor de realisatie van deze 

kunstopdrachten zoeken we actief naar cofinanciering door het aanboren van 

fondsen en sponsors. 

• Wij werken aan het Archiefterrein/Asschergebied als culturele hotspot en in het 

bijzonder aan de uitwerking van de programmering en exploitatie van het nieuwe 
theater. 

• We blijven kunst- en cultuurinitiatieven faciliteren en partners aan elkaar verbinden. 

Het gaat hierbij onder andere om het tijdelijk gebruik van een pand voor culturele 
doeleinden, de start van een mogelijke broedplaats, samenwerkingsverbanden 

tussen partners op allerlei gebieden, etc. 

• Wij verbinden culturele instellingen met scholen en bewoners. 

• We geven uitvoering aan het stedelijk programma “Basispakket kunst- en 
cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar”. Bij talentontwikkeling zetten wij in op 

activiteiten op het gebied van kunst- en cultuur en we verbinden instellingen met 
scholen en bewoners. 
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Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 8 Cultuur en monumenten Romp 2015*

Baten -                                            
Lasten 1.862.000                                 
Saldo voor bestemming 1.862.000-                                 
onttrekkingen -                                            
dotaties -                                            
Saldo na bestemming 1.862.000-                                  

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 

Prioriteitsvoorstellen 

1. Dotatie aan Fonds kunst in de openbare ruimte    € 200.000 (I) 
Om het realiseren van kunstopdrachten in de openbare ruimte mogelijk te maken 

beschikken wij over een Fonds kunst in de openbare ruimte. Het Fonds wordt gevoed via 

fondsenwerving en stortingen door het stadsdeel. Door zelf een aanvullende storting van 

€ 200.000 te doen kunnen wij € 1 miljoen aan fondsen werven om de kosten voor de 

realisering van de lopende opdrachten te kunnen dekken in de gebieden Stadionplein, 
Archiefterrein, Havenstraatterrein, Rode Loper Zuid, Albert Cuypmarkt, Beatrixpark, 

Zuidas (2x). 

 

2. Voorbereidings- en aanloopkosten theater Archief terrein  € 225.000 (I) 
Voor de voorbereidings- en aanloopkosten van het theater Archiefterrein is tot de 
oplevering van het theater (naar verwachting eind 2016) een bedrag van € 225.000 nodig. 
Het gaat o.a. om overgangs- en/of frictiekosten en de kosten van marketing en 

communicatie voor het theater. 

 
Moties & Amendementen 
 
Motie: 009 Kunst en cultuur in Zuid  
Besluit:  

Het Dagelijks Bestuur op te dragen initiatieven op het gebied van kunst en cultuur te 
stimuleren en zichtbaar te maken, bijvoorbeeld  door het in stand houden van de Open 
Atelierroute. 
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9  Openbare ruimte en groen 

Onze ambitie / opgave 

• De Openbare Ruimte is voor alle groepen toegankelijk, zeker voor ouderen en minder 
validen. 

• De Openbare Ruimte wordt in Zuid intensief gebruikt en slijt daardoor snel. Wij zorgen 
er voor dat straten goed worden onderhouden en zo nodig versneld worden 

aangepakt. 

• We houden het onderhoud van de openbare ruimte, parken en groen op peil, op een 
voldoende kwaliteitsniveau en zorgen voor schone en veilige school- en speelpleinen 

in de openbare ruimte. 

• Het Vondelpark, Museumplein en Amstelpark onderhouden we met allure 
(kwaliteitsniveau 8). 

• We werken aan de Aanpak Schoon met de realisatie van OAIS (Ondergrondse 
Afvalinzameling) en sluiten aan bij het stedelijke programma Amsterdam Schone Stad 

• We knappen pleinen op, zodat ze meer allure krijgen en een aantrekkelijke plek in de 
wijk worden. In het bijzonder pakken we het Marie Heinekenplein en Gelderlandplein 

aan. 

• Zorgen voor leefbaarheid en bereikbaarheid tijdens alle fasen van de ontwikkeling en 
bouw bij grootstedelijke projecten zoals Zuidas en Noord/Zuidlijn. 

• We willen de Rode Loper doortrekken naar het Scheldeplein. Voorwaarde hiervoor is 
financiering door de centrale stad. 

• We werken samen met ondernemers en bewoners aan initiatieven in de openbare 

ruimte op het gebied van Nederlandse Flora (bijv. tulpenbakken op het Museumplein) 

• We benutten de kwaliteit, diversiteit en potentie van parken optimaal, waarbij we er 

voor zorgen dat de parken hun eigen karakter behouden 

 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We voeren de realisatie van het Groot Onderhoud uit met als belangrijke projecten 
onder andere de Gerrit van der Veenstraat, Heemstedestraat, Marie Heinekenplein, 

Neerkanne e.o., PC Hooftstraat (vernieuwing), Pieter van Annooystraat, Quelijnstraat, 
Stadionkade, Straten in de Willemsparkbuurt, Van Woustraat (2017) 

• Samen met de Vereniging Vrienden van het Vondelpark en de inzet van participatie 
projecten zetten we in op een goed onderhouden Vondelpark. 

• Samen met musea en ondernemers benutten we de kansen en mogelijkheden van 
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het Museumplein. 

• We zetten extra in op de communicatie over en afstemming van de verschillende 

projecten in de Pijp om het gebied bereikbaar, leefbaar en veilig te houden tijdens de 
realisatie van grote infrastructurele projecten zoals de Boerenwetering garage, Rode 
Loper, bouw stations Noordzuidlijn etc in de komende periode. 

• We werken aan de uitbouw van assetmanagement voor groen, grijs en schoon 

• We faciliteren bewonersbeheer en participatie en werken samen met bewoners en 

ondernemers. 

• Wij zetten extra inzet op het onderhouden van parken zoals het Vondelpark, het 
Amstelpark en het Sarphatipark, zowel vanwege de sterk toegenomen gebruiksdruk 

als het vereiste hogere onderhoudsniveau en beeldkwaliteit. 

• We werken aan het verbinden van parken (Emerald Necklace). Dit doen we door de 
Schinkeleilanden met het Vondelpark, het Beatrixpark met het Amstelpark en het 

Amstelpark met het Gijsbrecht van Aemstelpark en Amsterdamse Bos te verbinden. 

We benutten de kwaliteit van de individuele parken en de hebben daarbij oog voor de 
verschillende functie van de parken. 

• Om een voldoende te realiseren op schoon, is extra incidentele inzet nodig in 
gebieden waar nog geen OAIS is, om in de eerste periode na plaatsing van de 

ondergrondse container bijplaatsingen direct op te ruimen conform de aanbevelingen 

uit de eindrapportage Impuls Project Schoon. 

• We geven ruimte aan bewonersbeheer en initiatieven om de openbare ruimte te 
verfraaien vanuit (bijv. bloembollen Museumplein) 

 
Stedelijke agendering 

• We vragen om co-financiering voor het verbinden parken (Emerald Necklace). 

• We vragen om extra inzet op hoogwaardig beheer van de openbare ruimte en op 
gebiedsregie en omgevingsmanagement Zuidas, onder andere in verband met de 

voorbereidende werkzaamheden voor de komst van het Zuidasdok. Dit om de 

leefbaarheid voor de omgeving te waarborgen. 

 

Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 9 Openbare ruimte en groen Romp 2015*

Baten 1.402.760                                 
Lasten 35.934.908                               
Saldo voor bestemming 34.532.148-                               
Onttr. Stadsdeel ParkeerFonds 13.054.000                               
Dot. Bestemmingsreserve Extra Kwaliteit Openbare 
Ruimte (BEKOR) 700.000                                    
Saldo na bestemming 22.178.148-                                
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* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

Autonome ontwikkeling 

Voor dit programma is bij het aanleveren van gegevens voor de rompbegroting 

onderstaande autonome ontwikkeling aangemeld: 

 
Inkoop (€ 550.000) 

Sinds 2014 besteden we de bestekken uit conform de raamcontracten van de centrale 
stad. De verwachting was dat de inkoop bedrag lager zou vallen. Echter blijkt bij diverse 

bestekken dat de centrale aanbesteding een financieel negatief effect heeft voor het 

stadsdeel Zuid. De oorzaak hiervan is dat inschrijvers in hun bieding voor grotere 
opdrachten rekening houden een hoger risicoprofiel en dus hogere kosten. Hierdoor 

komen we een tekort op de jaarlijkse aanbestedingbudget m.b.t. de werkzaamheden 

Groenonderhoud en hiermee is ook de opgave van 1S1O (uit 2013) m.b.t. slimmer 
inkopen niet meer haalbaar. Deze taakstelling is in 2013 en 2014 incidenteel opgelost. 

Het totaal te verwachten tekort op het stadsdeel begroting is € 550.000 (€ 345.000 
aanbesteding groenbestek + € 175.000 slimmer inkopen). 

 

Bevestiging meerjarige reserveringen 

 
In bijlage 2 treft u een overzicht aan van projecten, o.a. op het gebied van  groot 

onderhoud/herinrichting van wegen (incl. aanleg vrijliggende fietspaden), waarvoor reeds 

meerjarig middelen zijn gereserveerd (in reserves en voorzieningen). Het gaat o.a. om 
projecten in de Van Woustraat, de Rijnstraat, de Ring Oud Zuid en de Lairessestraat. 

 
Prioriteitsvoorstellen 

1. Extra inzet gebruiksdruk parken     € 800.000 (S ) 
Er is extra inzet nodig om het Vondelpark, Museumplein en Amstelpark met allure 

(beeldkwaliteit op niveau A) te onderhouden: 
- Het Vondelpark is met ruim 14 miljoen bezoekers per jaar een uitzonderlijk druk 

bezocht park. Samen met de Vereniging Vrienden van het Vondelpark en inzet van 

participatie projecten wordt getracht het park goed te onderhouden. Om de wenselijke 
beeldkwaliteit op niveau A te halen is door Bureau Oranjewoud berekend dat er 

jaarlijks € 450.000 extra nodig is voor beheer. 
- Het Amstelpark kent als oorspronkelijk Floriade park een bijzondere beplanting die 

door veel bezoekers wordt gewaardeerd. Om deze flora bij de toegenomen 

gebruiksdruk in stand te houden is € 150.000 extra nodig. 

- De gebruiksdruk op het Sarphatipark is enorm. Het park wordt intensief gebruikt door 
buurtbewoners en is voor hen de enige groene plek in de buurt. Het park heeft ernstig 
te lijden onder deze gebruiksdruk en moet daarom intensief worden beheerd. Voor de 
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aanpak hiervan is € 200.000 nodig. 
 

- Om de gebruiksdruk van de parken in Zuid beheersbaar te houden is het nodig om de 

parken met elkaar te verbinden (Emerald Necklace), zodat bezoekers de kwaliteit van 

andere parken leren kennen. Dit doen we met respect voor de eigen identiteit van de 
parken. 

 

2. Extra inzet gebruiksdruk Museumplein       € 200 .000 (S) 
Het (inter)nationale karakter, de grote populariteit van het Museumplein en omgeving en 
de vele evenementen die er worden gehouden maken dat plein met extra inzet moet 
worden beheerd. Om dit mogelijk te maken is jaarlijks € 200.000 extra nodig. 
 

4. Onderhoud openbare ruimte met centrumfunctie   €  1.200.000 (S) 
In gebieden die een hoge gebruiksdruk hebben gekregen door hun centrumfunctie is extra 

inzet nodig om de openbare ruimte op een voldoende kwaliteitsniveau te kunnen 

onderhouden. Het gaat dan om gebieden als De Pijp, de Willemsparkbuurt en het gebied 

rondom het Vondelpark. Om een voldoende kwaliteitsniveau te halen is jaarlijks 
€ 1.200.000 extra nodig 

 
5. Extra incidentele inzet Impulsproject Schoon  AS H € 375.000 (I, MJ) 
Om een voldoende te realiseren op schoon, is extra inzet nodig op zwerfvuil, vooral in 

gebieden waar nog geen ondergrondse afvalinzameling (OAIS) is. Hiervoor is in 2013 en 
in 2014 € 750.000 extra ingezet. Vanaf 2015 wordt OAIS uitgerold over het hele 
stadsdeel. De invoering is eind 2016 afgerond. Er is de komende jaren nog inzet nodig. 

Voor 2015 gaat het om een bedrag van € 375.000. De middelen worden gebruikt om de 

hotspots aan te pakken en de introductie van OAIS te verzorgen, zodat preventief samen 
met bewoners en ondernemers wordt gewerkt aan een schoon stadsdeel conform de 

aanbevelingen uit de eindrapportage Impuls Project Schoon. Wij stellen voor deze kosten 
te dekken uit de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. 

 
6. Zuidas 
6a. Extra inzet beheer OR    (Stedelijk) € 176.000 (S) 
In het gebied Zuidas is en wordt voor een groot deel een hoogwaardig ingerichte 
openbare ruimte gerealiseerd die ook onderhoud vereist op een hoogwaardig niveau 

(CROW A). Om dit mogelijk te maken is de afgelopen jaren met de Dienst Zuidas op 
incidentele basis een overeenkomst (SLA) afgesloten en stellen zij hier ook extra 

financiële middelen beschikbaar voor. Om dit kwaliteitsniveau voor het gehele 

hoogwaardig ingerichte gebied te borgen is vanaf 2015 jaarlijks € 176.000 nodig. Dit 
bedrag zal in de komende jaren met het uitbreiden van het areaal in gelijke mate moeten 

worden verhoogd. 
 
6b Extra inzet omgevingsmanagement     € 120.000 (S ) 
De hoeveelheid en complexiteit aan bouw- en infrastructurele projecten in het Zuidas 
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gebied en de realisatie van OVSAAL (Openbaar Vervoer Schiphol, Amsterdam, Almere, 
Lelystad) en Zuidasdok vragen om extra inzet om het gebied leefbaar te houden om extra 

inzet van het stadsdeel op omgevingsmanagement en juridisch wegbeheer. Dat betekent 

vroegtijdig advies in het planproces en een dagelijkse regie- en uitvoeringsrol. Hiervoor is 

mede gelet op de duur van het project Zuidasdok een jaarlijks aanvullend budget van 
€ 120.000 noodzakelijk. 
 
7. Omgevingsmanagement de Pijp     €  80.000 I (MJ)  
De Pijp kenmerkt zich door een hoge gebruiksdruk en het gebied heeft zich ontwikkeld tot 

tweede centrumgebied van de stad. In dit drukke gebied worden de komende periode 
grote infrastructurele projecten uitgevoerd, zoals Boerenwetering garage, Rode Loper, 
herinrichting Ceintuurbaan en Frans Halsbuurt en de bouw van de stations Noord/Zuidlijn 

etc. Daarnaast zijn er in dit gebied ook veel particuliere projecten en initiatieven. Om het 

gebied leefbaar te houden is extra inzet voor omgevingsmanagement nodig om de 
uitvoering van de projecten goed op elkaar af te stemmen en te coördineren. 

 
8. Omgevingsmanagement projecten groot onderhoud/he rprofileringen 

        € 100.0000 I (MJ) 
De komende jaren worden grote en belangrijke projecten op het gebied van groot 
onderhoud en herprofileringen uitgevoerd. Het gaat onder meer om de Gerrit van der 

Veenstraat, Heemstedestraat, Marie Heinekenplein, Neerkanne e.o., PC Hooftstraat 
(vernieuwing), Pieter van Annooystraat, Quelijnstraat, Stadionkade, Straten in de 

Willemsparkbuurt, Van Woustraat, de Rijnstraat, de Ring Oud Zuid en de Lairessestraat. 
Om de betreffende gebieden leefbaar te houden is extra inzet voor 

omgevingsmanagement vanuit het stadsdeel nodig om de uitvoering van de projecten 

goed op elkaar af te stemmen en te coördineren. 

 
9. Doortrekken Rode Loper naar Scheldeplein (Stedel ijk) € 5.200.000 (I) 

We willen graag dat de stad de Rode Loper doortrekt naar het Scheldeplein (RAI), zodat 
de gehele route van het Centraal station naar de RAI wordt uitgevoerd als één lint. 
Daarvoor is in totaal voor de periode 2015- 2020 € 5.200.000 miljoen nodig. In 2015 willen 
we starten met de voorbereiding. 
 
10. Verfraaien openbare ruimte door bewonersinitiat ief   € 100.000 (I) 
We willen bewoners initiatieven faciliteren met als doel het verfraaien van de openbare 
ruimte. Het bewonersinitiatief om bakken met bloembollen te laten sponsoren en te 

plaatsen op het Museumplein is daarvan een goed voorbeeld. Om de initiatieven mogelijk 

te maken functioneert het stadsdeel als vliegwiel. 
 

11. Leefbaarheid Stadionbuurt      € 25.000 (I) 
Door het project herinrichting Stadionplein is extra inzet gewenst om de bereikbaarheid, 

leefbaarheid en veiligheid van de buurt te kunnen garanderen. Daarnaast is er behoefte 

aan extra handhaving tijdens de dagmarkt. 
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Moties & Amendementen 
 
Amendement: 007 bis School- en speelpleinen  
Besluit:  
In programma 9 Openbare Ruimte en Groen onder ‘Onze ambitie’ toevoegen na: ‘we 
houden het onderhoud van de openbare ruimte, parken en groen op peil, op een 
voldoende kwaliteitsniveau’: 
 
“…en zorgen voor schone en veilige school- en speelpleinen in de openbare ruimte”.  
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10  Milieu en water 

Onze ambitie / opgave 

• Een schoon, duurzaam en groen stadsdeel 

• Ruimte voor eigen initiatieven en medebeheer 

• Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van burgers 

• Excellente uitvoering en een excellente bijdrage aan de ‘Schone stad’ 

• Optimale service aan bewoners en ondernemers 

• Optimale inzamelroutes (veilig, luchtkwaliteit) 

• Meer ondergrondse afvalcontainers en schone locaties 

• Het vergroten van het aandeel gescheiden inzameling 

• De waterdiepte in De Nieuwe Meer op voldoende niveau te houden en de 
waterberging te garanderen, zodat waterrecreatie mogelijk blijft. 

• Meer energiebesparing en mogelijkheden voor eigen energiewinning voor bewoners 
en ondernemers 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We gaan in 2015 ondergrondse afvalcontainers plaatsen in de Apollobuurt, 
Museumkwartier, Stadionkade, Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt en bereiden de 

plaatsing voor in de Nieuwe Pijp, de Oude Pijp en de Hoofddorppleinbuurt. 

• We zetten in op het schoonhouden van containerlocaties. We treden streng op tegen 

overtredingen. Mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan een schone straat 

worden hiervoor beloond. 

• We zorgen ervoor dat grof afval op een makkelijke manier kan worden aangeboden 

en opgehaald. 

• Wij anticiperen op de afschaffing van het statiegeld op petflessen door in het hele 
stadsdeel meer containers voor plastic te plaatsen. 

• We starten met een pilot in één van de wijken, waarbij afval gescheiden wordt 
ingezameld om er nieuwe producten van te maken. Het einddoel is de circulaire stad. 

• We optimaliseren de routes van afvalinzameling en halen geen afval in de buurt van 
scholen tijdens schooltijden. Hiermee dragen we bij aan de veiligheid (rondom 

scholen) en luchtkwaliteit (minder kilometers). Scholen kunnen bij het stadsdeel een 

dode-hoek les aanvragen. 

• De in 2015 te openen nieuwe werf wekt alle energie duurzaam op. 

• We stimuleren het aanleggen van groene daken, woningisolatie en het zelf opwekken 
van energie, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. 
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• We blijven de activiteiten van de Natuur- en Milieuteams in het hele stadsdeel 
ondersteunen. 

• We gaan verder met de baggerwerkzaamheden in De Nieuwe Meer. In 2013 en 2014 
zijn wij gestart met het baggeren van in totaal 50.000 m3. Daar gaan we de komende 

jaren meer door. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de waterdiepte op voldoende 

niveau komt, de waterberging kan worden gegarandeerd, er geen schade ontstaat 
aan en waterrecreatie mogelijk blijft. 

• In 2014 zal het Luchthavenindelingsbesluit worden aangepast. Hierin wordt het 

nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol opgenomen. We blijven samen met 
de randgemeenten de overlast door vliegtuigbewegingen boven ons stadsdeel 

monitoren en bewaken afwijkingen. 

 
Stedelijke agendering 
In het stedelijke milieuprogramma zien wij graag middelen opgenomen om eerder 

genomen besluiten uit te voeren. Het gaat onder andere om: 

• De motie Bijenlint M040-2013 PN: het ondersteunen van bewoners- en 
ondernemersinitiatieven op gebied van de bijvriendelijke groene stad. Daarbij willen 
wij inzetten op communicatie en het aanpassen van bestekken, werkprocessen etc. 

Daarbij werken wij samen met de centrale stad en andere stadsdelen. Hiervoor is 

€ 50.000 nodig. 

• Het stimuleren van bewonersinitiatieven en medebeheer, op gebied van schoon, 

duurzaamheid- circulaire stad en groen (€ 35.000). 

• Uitvoeren Dierenbeleid, waaronder vervolg Gierzwaluwonderzoek (€ 20.000). 

 
Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 10 Milieu en water Romp 2015*
Baten 25.550.059                               
Lasten 26.713.819                               
Saldo voor bestemming 1.163.760-                                 
onttr. Huishoudelijke afvalinzameling -                                            
dot. Bestemmingsreserve Woningisolatie 100.000                                    
Saldo na bestemming 1.263.760-                                  

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 
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Prioriteitsvoorstellen 

1. Uitvoering milieutaken    € 25.000 (I) / (Stedelijk) € 105.000 (I)  
Voor de uitvoering van milieutaken, die deels voortvloeien uit eerder genomen besluiten is 

€ 130.000,- nodig. Dit bedrag is uit de volgende posten opgebouwd:  
-  Schiphol: wij huren expertise in en beleidsadvies om de overlast door 

vliegtuigbewegingen boven ons stadsdeel te monitoren (waaronder geluidsmeetpunt 
Bolestein) en afwijkingen te bewaken (€ 25.000). De focus ligt op Buitenveldert, maar 

de reikwijdte is in het hele stadsdeel.  

Stedelijk te agenderen / te oormerken middelen in het Milieuprogramma: 
- Bijenlint motie M040-2013 PN: wij ondersteunen bewoners- en 

ondernemersinitiatieven op gebied van de bijvriendelijke groene stad, zetten in op 
communicatie en op het in werking zetten van eigen acties ter uitvoering van de motie 

bijenlint (te denken valt aan het aanpassen van bestekken, werkprocessen) 

(€50.000). Focus ligt op Buitenveldert, de Parken en op grotere groenstroken in de 
overige wijken. 

- Wij ondersteunen bewoners- en ondernemersinitiatieven op gebied van 

klimaat/energie en duurzaamheid/circulaire stad (€35.000). 

- Wij voeren het vigerende Dierenbeleid uit: o.a. vervolg gierzwaluwonderzoek €20.000. 

In 2014 hebben we gierzwaluwonderzoek verricht in de Pijp, in 2015 breiden we dit 

onderzoek uit naar de andere wijken van het stadsdeel. 
 
2. Baggeren Nieuwe Meer 
Inlopen achterstallig onderhoud incidenteel     € 600.000 (I) 
Structureel tekort       € 300.000 (S) 
Bij het opstellen van de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) voor water is naar voren 
gekomen dat er in de Nieuwe Meer en het Jachthavengebied een areaal van 50.000 m3 

nog gebaggerd moet worden om de waterdiepte op voldoende niveau te houden en de 

waterberging te garanderen. Een deel van dit areaal is in 2013 en 2014 gesaneerd. De 

overige vakken moeten de komende jaren worden aangepakt om waterrecreatie in dit 
gebied mogelijk te houden. Ook hebben de oevers te lijden onder de hogere waterstand 

als gevolg van het niet baggeren. De werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd 
binnen het huidige budget. Met het incidentele budget wordt een begin gemaakt met het 

inlopen van achterstanden. 

 
Risico: Er rust op de afvalinzameling een taakstelling in het kader van 1S1O voor 2015 

van € 232.640. Deze taakstelling kan door autonome ontwikkelingen (zoals daling 
papierprijs) niet geheel worden gerealiseerd. Via alternatieve maatregelen hebben wij dit 

gecompenseerd. Onduidelijk is nog of dit in de komende jaren ook lukt. 
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Moties & Amendementen 
 
Amendement: 005 Monitoring geluidsoverlast Schiphol  
Besluit: 

In programma 10 Milieu en water op blz. 53 de tekst als volgt aan te passen: 
 

1. Uitvoering milieutaken € 25.000 (l) / (Stedelijk)  € 105.000 (I) 

Voor de uitvoering van milieutaken, die deels voortvloeien uit eerder genomen besluiten is 
€ 130.000,- nodig. Dit bedrag is uit de volgende posten opgebouwd:  
- Schiphol: wij huren expertise in en beleidsadvies om de overlast door 

vliegtuigbewegingen boven ons stadsdeel te monitoren (waaronder geluidsmeetpunt 

Bolestein) en afwijkingen te bewaken (€ 25.000). De focus ligt op Buitenveldert, maar de 

reikwijdte is in het hele stadsdeel.  
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11  Stedelijke ontwikkeling 

Onze ambitie / opgave 

• We willen meer huurwoningen voor middeninkomens, zodat Zuid toegankelijk is voor 
alle inkomensgroepen en o.a. stadsgezinnen de ruimte krijgen. 

• We stimuleren transformatie van leegstaande gebouwen naar ander functies. Daarbij 
hebben we een voorkeur voor wonen en oog voor maatschappelijke functies. 

• We geven ruimte aan initiatieven voor zelfbouw en benutten / creëren ruimte in 
bestemmingsplannen. 

• We ontwikkelen het Havenstraatterrein. 
• We willen verkrotting voorkomen en bestrijden. 
• zetten in op het aanschrijven/tegengaan verkrotting. 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We benaderen en stimuleren ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten om 50% van de 
woningen in het middensegment te realiseren. 

• We faciliteren de transformatie van panden/locaties zoals: Valeriuskliniek,  
Rivierstaete, Gelderlandplein en Amsta. 

• We ontwikkelen het Havenstraatterrein tot nieuwe woonbuurt met de nadruk op 
middensegment en een gunstige uitstraling op de omgeving en we werken door aan 
de grote gebiedsprojecten als het Archiefterrein, Stadionplein, Boerenweteringgarage 

• We zetten actief onze bestemmingsreserve bevordering woningen middensegment 
in. 

• We stimuleren eigenaren, ontwikkelaars en corporaties om woningen voor ouderen 
en levensloopbestendige woningen te bouwen. 

• We schrijven eigenaren actief aan en zetten in op de aanpak tegen verkrotting. 
• We geven ruimte aan initiatieven voor zelfbouw 

 
Stedelijke agendering 

• We willen dat voor de realisatie van onze opgave in het middensegment heldere en 
effectieve instrumenten binnen het stedelijk (grond)beleid worden ontwikkeld. 

• We vragen grondprijzen die grotere modale huurwoningen mogelijk maken. 
• De middelen van de bestemmingsreserve bevordering woningen middensegment 

moeten beschikbaar blijven voor de opgave in Zuid. 
• We willen stedelijke kaders met ruimte om doorstroming te bevorderen en 

scheefwonen tegen te gaan. 
• We vragen aandacht voor de belangen van erfpachters. 
• We vragen aandacht voor de huurprijzen van gemeentelijk vastgoed met het oog op 

de maatschappelijke functie. 
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Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Romp 2015*
Baten 9.842.634                                 
Lasten 24.084.192                               
Saldo voor bestemming 14.241.558-                               
onttr. Stadsdeel ParkeerFonds 994.101                                    
onttr. Stedelijke vernieuwingsprojecten 1.155.000                                 
onttr. Multifunctionele Centra (MFC's) 382.380                                    
onttr. Bestemmingsreserve Inpandige 
parkeervoorzieningen (BIPV) 4.164.000                                 
onttr. Hortus VU 10.000                                      
dot. Reserve Woningonttrekking 48.552                                      
dot. Multifunctionele Centra (MFC's) 18.090                                      
Saldo na bestemming 7.602.719-                                  

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 

Prioriteitsvoorstellen 

1. Project transformatie leegstaande panden    € 30 0.000 (I) 
Om de leegstand tegen te gaan is in Zuid een transformatieteam aan de slag. Het aantal 
initiatieven is groot in Zuid. Het transformatieteam maakt transformaties mogelijk door 
plannen te faciliteren en brengt ontwikkelende partijen bij elkaar. Deze transformaties 

versterken de economische structuur en leveren een maatschappelijke bijdrage in het 

stadsdeel. Vanwege de grote opgave en vraag is € 300.000 extra nodig voor dit project 

(2015-2018). 
 
2. Realisatie programma zelfbouw     € 200.000 (I) 
Om in 2015 nieuwe zelfbouwlocaties tot ontwikkeling te brengen en uitgegeven locaties te 

begeleiden is voor het programma Zelfbouw € 200.000 nodig. Uit ervaring blijkt dat 

zelfbouwkandidaten een intensieve begeleiding nodig hebben. Daarnaast vragen de 
versnelde procedures van zelfbouw hoge eisen aan de begeleiding van kandidaten en 
projectaansturing. 

 
3. Programma Omgeving Noord/Zuidlijn    € 100.000 ( I) 
Het gebied langs de Noord/Zuidlijn transformeert de komende jaren van een stedelijk 

woonmilieu naar een centrummilieu met een toename van horeca, detailhandel en 

toerisme. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt 

en vragen om een goede inpassing. In 2015 is voortzetting van de huidige verbijzonderde 
programmatische aanpak voor het gebied noodzakelijk. De nadrukkelijke rol als verbinder 
en coördinator zal na voltooiing van de reorganisatie worden overgenomen door het 

toekomstige gebiedsteam. 
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Om de overgang en overdracht te borgen zal de huidige programmaorganisatie deze 
aanpak in de eerste helft 2015 voortzetten. Hiervoor is een incidenteel bedrag voor nodig 

van € 100.000. 

Voor een nadere toelichting van dit programma en haar opgaven verwijzen wij u naar de 

gebiedsagenda De Pijp. 
 
4. Programmaorganisatie Zuidas     € 200.000 (S) 
Zuidas is een grootstedelijk projectgebied waar het college B&W (via de RVE Zuidas) de 

ontwikkelende partij is. De inpassing van deze grote ontwikkelopgave in de omgeving 

vraagt om verbijzonderde en intensieve aandacht, gekoppeld aan kennis van het 
omliggende gebied. Het gaat daarbij onder meer om de begeleiding van de inpassing van 
Zuidas in de omgeving, de advisering van het college over kaderstellende producten, 

zoals start- en uitvoeringsbesluiten, bestemmingsplannen, herziening visie Zuidas en 

masterplan Zuidasdok. De omvang van deze stedelijke/regionale gebiedsontwikkeling is 
zo groot dat voor de anticiperende en adviserende rol van het stadsdeel noodzakelijke 

aanvullende capaciteit (in de vorm van een programmamanager en –adviseur) aan het 
toekomstige gebiedsteam moeten worden toegevoegd. Hiervoor is – mede gelet op de 

duur van het project tot ongeveer 2030 – structureel € 200.000 nodig. 

 
Moties & Amendementen 
 

Amendement: 008 Stadsgezinnen in de Rivierenbuurt 
Besluit:  
In de Gebiedsagenda Rivierenbuurt op pagina 111 toe te voegen: 
 
“7. Faciliteren van de groei van stadsgezinnen in de Rivierenbuurt 

- Aanpassen van voorzieningen en activiteiten voor kinderen, tieners en hun ouders 
aan de huidige en toekomstige vraag” 
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12  Bestuur en ondersteuning 

Onze ambitie / opgave 

• Onze rol als verlengd bestuur vormgeven en verder invullen. 
• Het effectief en doelmatig gebruiken van de functies die in het bestuurlijk stelsel aan 

de bestuurscommissie zijn toebedeeld: de adviesfunctie, de ogen en orenfunctie, de 
verbindende functie, de regisserende functie en de ondersteunende en stimulerende 
functie. 

• Zorgen dat de inhoudelijke en gebiedsspecifieke opgaven op elkaar zijn afgestemd. 
• Het implementeren van gebiedsgericht werken en de gebiedscyclus, afgestemd op 

de P&C cyclus. 
• Zorgen dat de opgave in Zuid en wie de opgave realiseert in beeld is. 
• Zorgen voor ruimte voor bewoners: bewonersinitiatieven en kleine initiatieven. 

 
Hoe gaan we de opgave realiseren? 

• We signaleren ontwikkelingen in de buurten en wijken en informeren het college 
daarover en leveren input voor stedelijke kaders (ogen en oren functie) 

• We onderhouden en versterken netwerken van burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties (verbindende functie) 

• We voeren regie op eventuele extra stedelijke inzet in buurten en wijken 
(regisserende functie) 

• We benutten, faciliteren en stimuleren burgerparticipatie met gebruik van innovatieve 
(digitale) mogelijkheden en delen best practices (ondersteunende en stimulerende 
functie). 

• We maken ruimte voor initiatieven door onze werkwijze erop af te stemmen, soms 
een stap opzij te doen en via deregulering. 

• We vertalen de inhoudelijke opgave naar specifiek opgaven in gebieden (de 
gebiedsagenda) en omgekeerd. 

• We gaan gebiedsgericht werken met behulp van gebiedsplannen die we 
(programmatisch) gaan uitvoeren. 

• We zorgen voor een goede afstemming / samenwerking met RVE’s, bewoners en 
partners zodat we de totale opgave integraal kunnen realiseren 

 
Stedelijke agendering 

• We zetten ons actief in om ervoor te zorgen dat er in de stedelijke begroting 
voldoende middelen zijn om de opgave van Zuid te realiseren. 

• We zetten ons in om samen met de gemeenteraad en het college van B&W het 
bestuurlijk stelsel goed te laten functioneren, met name door te adviseren over 
stedelijke kaders en een effectief gebruik van onze ogen en oren functie. 
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• We hebben als gekozen bestuurders bestuurlijke en financiële ruimte nodig om het 
stedelijke en ons eigen programma te realiseren en om snel en slagvaardig te 
kunnen opereren. Daarvoor is nodig dat er: 
o voldoende ruimte in budgetten is voor diversiteit en maatwerk, 
o een flexibele financiële ruimte is, bijvoorbeeld in de vorm van een integraal aan 

te wenden budget per gebied, 
o voldoende financiële middelen zijn voor nieuwe taken die aan ons worden 

overgedragen, 
o voldoende mogelijkheden zijn om budgetten snel en slagvaardig te kunnen 

besteden, zonodig over de grenzen van programma's heen, 
o mogelijkheden zijn om geld te kunnen sparen en reserves aan te wenden, ook 

om te voorkomen dat er een perverse prikkel van het systeem uitgaat om 
budgetten voor het einde van het jaar op te maken. 

 

Wat mag het kosten? 

Overzicht huidige middelen (romp) 

Programma 12 Bestuur en ondersteuning Romp 2015*
Baten 70.000                                      
Lasten 5.202.439                                 
Saldo voor bestemming 5.132.439-                                 
onttrekkingen -                                            
dotaties -                                            
Saldo na bestemming 5.132.439-                                  

* Cijfers conform de op 12 mei 2014 aangeleverde ro mpbegroting, exclusief autonome ontwikkelingen en 
prioriteitsvoorstellen. 

 

Moties & Amendementen 
 
Amendement: 006 Pleinen in Zuid 
Besluit: 

ln programma 12 Bestuur en Ondersteuning het volgende prioriteitsvoorstel toe te voegen: 

 
1. Toekomst Henrick de Keijserplein en plein Gaaspstraat   € 150.000 (I) 
Om bewoners en ondernemers rond het Henrick de Keijserplein en het plein aan de 

Gaaspstraat vanaf het eerste stadium te betrekken bij planvorming voor de toekomst van 

deze pleinen is een bedrag van 150.000 nodig. 
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Motie: 005 bis Buurtagenda en Buurtbegroting 
Besluit: 

 

• Vanaf de begroting voor 2016 zullen buurtagenda's en buurtbegrotingen 
onderdeel zijn van de begroting en gebiedsagenda's voor Zuid, waarbij het 

stedelijk kader dat momenteel ontwikkeld wordt, wordt meegenomen. 

• Dat burgerinitiatieven op het gebied van buurtbegrotingen door het stadsdeel 
actief gestimuleerd en gefaciliteerd zullen worden. 

• Dat een bestaand initiatief in De Pijp ondersteund zal worden als pilotproject. 
 

Motie: 008 bis Burgertop in Zuid 
Besluit: 

• Bij het betrekken van bewoners en ondernemers ook te kijken naar bewoners en 
ondernemers die tot op heden niet betrokken zijn. 

• De ervaringen uit Amersfoort, Rotterdam en België hierbij te betrekken. 
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De ontwerp gebiedsagenda Zuid 
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Inleiding 
 
In de eerste Gebiedsagenda Zuid 2015 presenteert het nieuwe bestuur de opgave van de 5 gebieden 
in stadsdeel Zuid op basis van gebiedsanalyses, specifieke gebiedskennis, politieke ambities en 
beleidskaders. Welke kansen en bedreigingen spelen binnen het gebied? En op welke 
schaalniveaus; plein, buurt, wijk, gebied of stad? De gebiedsagenda brengt de ambities en doelen in 
kaart en prioriteert die. 
De Gebiedsagenda Zuid 2015 maakt deel uit van de gebiedscyclus van de gemeente Amsterdam. 
Dit is de eerste keer dat de stadsdelen op dezelfde wijze gebiedsagenda’s opstellen voor alle 27 
gebieden van Amsterdam. 
 
Deze agenda volgt uit de gebiedsanalyses (april 2014, zie losse bijlagen). Na vaststelling van de 
agenda wordt een uitvoeringsplan opgesteld, daarna volgt de gebiedsmonitor. De gebiedscyclus is 
verbonden aan de begrotingscyclus, met daarin de keuzes over inzet van middelen en capaciteit. De 
gebiedscyclus faciliteert het samenwerken aan de opgave in de gebieden. 
 

 
 
Het product Gebiedsagenda en het gebiedsgericht werken worden de komende jaren verder 
ontwikkeld. Om echt sturing te geven vanuit het gebied zijn er qua inhoud en proces in 
gezamenlijkheid nog stappen te maken. 
In stadsdeel Zuid liggen 5 van de 27 gebieden, die overeenkomen met de wijkindeling van het 
stadsdeel. Dit zijn: 

1. Museumkwartier en Apollo- en Willemsparkbuurt 
2. Stadion-, Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt 
3. Buitenveldert/Zuidas 
4. De Pijp 
5. Rivierenbuurt 
 

Elk gebied bestaat uit meerdere buurtcombinaties. Daarnaast onderscheidt stadsdeel Zuid het 
grootstedelijk gebied Zuidas, dit ligt voor het grootste deel in Buitenveldert/Zuidas en voor een klein 
deel in de Rivierenbuurt. 
 

 
 
 
De gebiedsagenda start met een algemene beschrijving en de context en duiding van de 
gebiedsanalyse. Daarna volgt de agenda met het ontwikkelperspectief, de thematische uitwerking 
van de opgaven en de prioriteiten. 
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Er is een brede ontwikkeling in het sociale domein gaande met grote impact op elke wijk en daarom 
hier kort toegelicht wordt. Gemeentes worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, delen van de 
AWBZ en arbeidsparticipatie. Deze nieuwe taak wordt vormgegeven met wijkteams voor jeugdzorg 
en kwetsbare huishoudens en in elk stadsdeel komt een participatiecentrum. Met de bezuinigingen 
op de AWBZ staat het aanbod van dagbesteding, begeleiding en ondersteuning onder druk. Ouderen 
moeten -ook als ze hulp nodig hebben- langer zelfstandig blijven wonen. Mensen met psychische 
problematiek blijven eveneens langer zelfstandig wonen en zullen meer van de algemene 
voorzieningen en activiteiten gebruik maken. Familie, netwerken en vrijwilligers in de wijk krijgen een 
grotere rol bij de informele hulp en ondersteuning van deze kwetsbare bewoners. Onze opgave is 
een goede koppeling te maken met welzijn en (formele) zorg. 
 
 

 
 
 
Voor het opstellen van de Gebiedsagenda Zuid zijn naast het bestuursakkoord van stadsdeel Zuid 
2014 – 2018 verschillende andere bronnen gebruikt. Op basis van feiten en statistische gegevens zijn 
de gebiedsanalyses samengesteld. Daarnaast heeft het bestuur de afgelopen periode haar contacten 
met ondernemers(verenigingen), bewoners en organisaties ingezet om de opgave, kansen en 
bedreigingen van het gebied verder in kaart te brengen. Andere bronnen zijn de resultaten van de 
enquête onder o.a. wijkmanagers en winkelstraatmanagers, en de ronde door de wijken in maart met 
medewerkers van het stadsdeel en partnerorganisaties waarbij is gesproken met bewoners, partners 
en ondernemers die actief zijn in de wijk. Bovendien hebben deskundigen van het stadsdeel tijdens 
een uitgebreide sessie op 24 april de gebiedsagenda’s aangevuld met hun gebiedskennis. 
 
Vervolgens zijn de inhoudelijke programma’s gekoppeld aan de begroting van stadsdeel Zuid. De 
strategische doelstellingen zijn besproken met het dagelijks bestuur en worden begin juli aan het 
algemeen bestuur voorgelegd. 
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1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willems parkbuurt 
 

 
 
1.1. Gebiedsbeschrijving 
De gebiedsbeschrijving bestaat uit een algemene beschrijving en context en duiding van de 
gebiedsanalyse 
 

1.1.1. Algemene beschrijving van het gebied 
Fysiek wordt het gebied Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt begrensd door het 
Vondelpark, de Stadhouderskade, de Boerenwetering, het Zuideramstelkanaal, het Olympiaplein en 
de Amstelveenseweg. De wijk is gebouwd in de 19e en begin 20e eeuw. Het is het chiquere Zuid, 
met veel villa’s en statige panden. Het midden en het zuidelijke gedeelte vormen een belangrijk deel 
van het cultuurhistorische woongebied uit het Plan van Berlage (bouwperiode 1920 -1940). 

 
In dit gebied bevinden zich zowel hét culturele middelpunt van Nederland (met het Rijksmuseum, het 
Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum en het Concertgebouw) als het Vondelpark, die samen 
deel uitmaken van het hoogstedelijke centrum. De luxe woon- en kantoorpanden in de 
Willemsparkbuurt en de exclusieve winkelstraten zoals de P.C. Hooftstraat en de Van Baerlestraat 
zijn kenmerkend voor dit gebied. De Van Baerlestraat, het Concertgebouwplein, het Roelof Hartplein 
en de Roelof Hartstraat maken deel uit van de Ring Zuid. Dit zijn samen met de Willemsparkweg en 
De Lairessestraat drukke verkeersaders, die ook veel door scholieren worden gebruikt. 
 
Het Museumplein trekt vele bezoekers uit binnen- en buitenland: 5,1 miljoen mensen bezochten de 
musea en het Concertgebouw in 2013. Ook vinden op het plein regelmatig grote landelijke 
evenementen plaats. Het Vondelpark is een nog grotere publiekstrekker met ongeveer 15 miljoen 
bezoekers per jaar (2013). Het Hilton hotel, het Zuiderbad en de Apollohal zijn andere bijzondere 
voorzieningen. Daarnaast staan in dit gebied de meeste scholen uit stadsdeel Zuid: 11 basisscholen 
en 8 middelbare scholen. Kinderen uit de hele stad en regio volgen hier onderwijs. 
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sociaal ruimtelijke infrastructuur van het gebied  
De grenzen van het kaartje komen niet exact overeen met de gebiedsgrenzen 
 

1.1.2.  Context en duiding van de gebiedsanalyse 
Er wonen veel mensen met een hoog inkomen en opleidingsniveau (66% t.o.v. 36% in Amsterdam). 
Zij wonen in grote vrijesectorwoningen (koop en huur). Ook zijn er relatief veel kinderen (20,3% t.o.v. 
18,2% in Amsterdam) en ouderen (15,2% t.o.v. 11,6% in Amsterdam) woonachtig in dit gebied. 
 
In de loop van de jaren zijn er steeds meer (stads)gezinnen in dit gebied komen en ook blijven 
wonen. Het aandeel tieners neemt de komende jaren nog toe (1348 in 2013 naar 1593 tieners in 
2020). De vergrijzing is zichtbaar, het aandeel ouderen (67+) zal tot 2020 toenemen met 776 (2013: 
3303). Meer dan de helft van de bewoners (55%) geeft informele hulp. Dat is hoger dan gemiddeld in 
de stad (42%). Het aandeel mensen dat ernstige eenzaamheid ondervindt is 7%. Dit is gelijk aan 
Amsterdam. Het aandeel mensen dat zeer ernstige eenzaamheid ervaart is 2%. Dit is lager dan in de 
stad (4%). Er zijn wel signalen van mensen die in dit gebied werken dat er ook sprake is van 
eenzaamheid en schaamte van ouderen in (te) grote woningen. 
 
Over het algemeen ervaren de bewoners van dit gebied minder overlast dan gemiddeld in Zuid en in 
de stad. In het Museumkwartier scoort de overlast van horeca en verkeersdrukte rond het 
gemiddelde van de stad. In de Willemsparkbuurt ervaren de bewoners iets meer overlast dan 
gemiddeld op het gebied van verkeersdrukte en verkeerslawaai. Daarnaast is er een overlastgevende 
groep jongeren (drugs- en alcoholgebruik) rond het Adama van Scheltemaplein. 
 
Het aandeel mensen dat psychische klachten heeft is 8%. Dit is hoger dan gemiddeld in Zuid (5%) en 
gelijk aan het Amsterdams gemiddelde. Wat betreft leefstijl valt het hoge percentage mensen op dat 
overmatig of zwaar alcohol gebruikt: 26 %. Dit is veel hoger dan gemiddeld in de stad (17%). 
 
Het Vondelpark, Museumplein en PC Hooftstraat trekken, zeker nu de musea weer open zijn, steeds 
meer (internationale) bezoekers. Daarnaast breidt de centrumfunctie uit naar dit gebied met 
groeiende aantallen bezoekers als gevolg. 
 
Er zijn over het algemeen sterke ondernemersverenigingen die de kwaliteit van hun winkelgebied 
willen versterken. Door onder andere hoge huurprijzen en milieuregelgeving verhuizen ambachtelijke 
bedrijven en kleine kantoren naar goedkopere gebieden. 
 
De verschillende hoofdnetten (Van Baerlestraat, Willemsparkweg, De Lairessestraat, 
Beethovenstraat) en de grens met de Stadhouderskade (binnenring) zorgen voor veel 
verkeersdrukte. Doordat er veel scholen in dit gebied zijn komt de verkeersveiligheid in het geding, 
voornamelijk op fietsroutes. 
 
De bewoners waarderen hun wijk met gemiddeld 8,4. Dit ligt beduidend hoger dan gemiddeld in de 
stad (7,4). 
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1.2.  Agenda: de opgave van het gebied 
Ontwikkelingsperspectief, thematische uitwerking va n de opgaven en de prioriteiten 
 

1.2.1.  Ontwikkelingsperspectief van het gebied 
Het gebied heeft een sterke uitgangspositie met een zeer draagkrachtige bevolking, internationaal 
bekende culturele instellingen en een monumentaal park. Door de ontwikkeling van het (groeiende) 
toerisme wordt het steeds meer onderdeel van het centrum waar hoogwaardige bedrijven, winkels en 
horeca zich graag vestigen en waar veel (culturele) evenementen plaatsvinden. 
 
Het Museumplein is een van de (internationale) visitekaartjes van de stad. De opgave is om een 
gastvrij en cultureel gebied te zijn waar een goede balans is tussen toerisme/recreatie en 
wonen/werken. Dit vraagt om behoud en waar nodig verbetering van aantrekkelijke voorzieningen, 
programmering, inrichting en beheer. Er liggen kansen voor betere samenwerking met de musea, 
bewoners en bedrijven rondom het beheer van het Museumplein en de culturele programmering. 
 
Het aantal bezoekers en het diverse gebruik van het Vondelpark zal verder toenemen. Het is de 
opgave om de hoge gebruikersdruk en het diverse gebruik goed te managen. 
 
De Willemspark- en Apollobuurt blijven gewilde woonbuurten met een groot aanbod aan scholen. 
Hier ligt een opgave om de specifieke kwaliteit van de leefomgeving te behouden in het licht van de 
verschillende infrastructurele ontwikkelingen. Zo vraagt de aansluiting op Zuidas via o.a. de 
Beethovenstraat de komende jaren steeds meer aandacht als station Zuid zich ontwikkelt als het 
tweede station van Amsterdam. 
 
Over het algemeen zijn de bewoners zelfredzaam en ontwikkelen veel particuliere initiatieven zoals 
Stadsdorp Zuid, Nabuurschap, Zuidermarkt en Art-Zuid. Er zit dus een groot sociaal kapitaal in de 
wijk. De opgave ligt in het benutten van de vele netwerken binnen de wijk om de problemen op 
sociaal gebied (vereenzaming ouderen, alcoholgebruik en probleemjongeren) van binnenuit aan te 
pakken. Ook moeten de verschillende bewonersinitiatieven goed gefaciliteerd worden. Daarnaast is 
er een sterk ondernemersklimaat dat kansen biedt voor werklozen uit omliggende wijken, door 
bijvoorbeeld leerwerkplekken en stageplekken. 
 
Met het toenemende aantal 80+ers in de wijk zal de vraag naar kleinschalige basisvoorzieningen en 
zorg toenemen. 
 

1.2.2.  Thematische uitwerking van de opgaven 
 

- Ruimte en leefomgeving 
Door de hoge bezoekersaantallen in het Vondelpark neemt de druk op het beheer en onderhoud van 
het park toe, met een piek in de zomerperiode. Het park is de afgelopen jaren onderhouden op 
kwaliteitsniveau 8, met incidentele middelen. Vanuit Zuid ligt er de wens om dit niveau te handhaven, 
inclusief de benodigde extra capaciteit voor de Zomeraanpak handhaving. Hiervoor is structureel 
extra geld nodig dat het stadsdeel wil agenderen bij de centrale stad. Om de bezoekers te spreiden 
worden bezoekers verleid andere parken en routes in de stad te gebruiken. Momenteel wordt hier 
door Zuid al aan gewerkt door het uitrollen van een stippenroute in het Vondelpark waarbij mensen 
naar het Rembrandtpark worden geleid. 
 
Voor het Vondelpark geldt dat er vele initiatieven zijn voor medebeheer van het park (Vrienden van 
het Vondelpark, Stichting Hart, SOOZ, bewonersinitiatieven via het Natuur- en Milieuteam, enz.). Een 
flankerend middel dat ingezet kan worden om het beheer van het park omhoog te tillen, is het 
optimaal gebruik maken van de bijdrage en inzet van deze partijen. Het stadsdeel zou de komende 
periode met de verschillende partijen een medebeheerovereenkomst kunnen sluiten om afspraken 
over het beheer en onderhoud te borgen. 
 
Door de heropeningen van de musea is het aantal bezoekers/toeristen op het Museumplein 
toegenomen. Net als het Vondelpark is het Museumplein de afgelopen jaren op kwaliteitsniveau 8 
onderhouden. Dit past bij het karakter van het plein als visitekaartje van de stad. Hier zijn echter 
vanuit het stadsdeel geen structurele middelen voor beschikbaar. Het stadsdeel wil de verschillende 
stakeholders van het plein (musea, Concertgebouw, bedrijven, ondernemersverenigingen zoals het 
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Fashion & Museum District) betrekken bij het beheer en onderhoud van het plein. 
Voor deze samenwerking zijn door het stadsdeel al verschillende samenwerkingsrelaties aangegaan 
zoals het bedrijvenoverleg. Deze samenwerkingsrelaties kunnen de komende periode verder benut 
worden. 
 
Het grote aantal scholen in dit gebied zorgt voor een druk op de openbare ruimte. In dit kader zijn 
veilige schoolroutes, parkeren (auto en fiets) en snoeproutes belangrijke kwesties die het stadsdeel 
wil aanpakken. 
 
Het gebied grenst aan Zuidas, waar de komende jaren enorme infrastructurele ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden. Voor het stadsdeel is het in dit kader belangrijk om goed aansluiting te houden bij de 
planvorming van de Dienst Zuidas en de bereikbaarheid te waarborgen. 
 

- Wonen en ontwikkelen 
In dit gebied is er sprake van verschillende transformaties. Het gaat onder meer om de volgende 
aansprekende locaties/panden: 
 

� De Valeriuskliniek aan het Valeriusplein, een locatie met een maatschappelijke bestemming 
waarvan de GGZ Ingeest de verkoop voorbereidt; 

� Het “oude” KPN gebouw aan de Hobbemakade, waar planontwikkeling van maatschappelijke 
plint met daarboven wonen in volle gang is; 

� De Gruijter, een groot bedrijfspand op de hoek Frans van Mierisstraat, Nicolaas Beetsstraat 
en Hondecoeterstraat, waar tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum het 
rijksprentenkabinet heeft gezeten. De planontwikkeling van dit pand is onlangs ingezet; 

� De binnenkort vrijkomende Boerhaavekliniek aan de Johannes Vermeerstraat met een 
maatschappelijke bestemming, waar de transformatieplannen nog vorm moeten krijgen; 

� De voormalige Renaultgarage aan de Bartholomeus Ruloffstraat/Bronckhorststraat waarvoor 
een nieuwe invulling wordt gezocht. 

 
De opgave is om transformatie van leegstaande kantoor-/bedrijfsruimtes en ander vastgoed te 
stimuleren en te faciliteren. Er moet een strategie ontwikkeld worden hoe (planologisch) om te gaan 
met de transformaties in het gebied, inclusief een afwegingskader voor de toe te wijzen bestemming. 
Hierbij is het van belang, gezien de populariteit van/de druk op het gebied, om voldoende en goede 
locaties voor maatschappelijke voorzieningen (naast zorg ook kunst /cultuurvoorzieningen) te 
behouden. Eigenaren van vrijkomend vastgoed kunnen actief benaderd worden om transformatie te 
bevorderen. 
 
Het Museumplein is het culturele middelpunt van Amsterdam en heeft een grote aantrekkingskracht 
voor de stad. De instellingen rondom het plein zullen door het stadsdeel zo goed mogelijk worden 
gefaciliteerd om een kwalitatief hoogwaardig aanbod van kunst en cultuur aan te kunnen blijven 
bieden dat voor iedereen toegankelijk is. Daarmee leveren we een bijdrage aan de toeristische 
aantrekkelijkheid van de stad. 
 

- Leren, Opgroeien en Vrije tijd 
Het Museumkwartier en de Willemspark- en Apollobuurt zijn welgestelde buurten. De welvarendheid 
van het gebied kan ook een negatief effect hebben op de (schoolgaande) jeugd: de verwachtingen 
zijn hoog en er zijn relatief veel jongeren met een alcohol- en/of drugsprobleem. Het bereiken van 
deze doelgroep is een uitdaging omdat zij niet zichtbaar zijn via de traditionele netwerken binnen het 
jeugd- en onderwijsbeleid. Hiervoor moet een passende aanpak ontwikkeld worden. 
In dit gebied staan 11 basisscholen en 8 middelbare scholen. Er is een tekort aan lokalen in deze 
wijk. De Nicolaas Maesschool krijgt een dependance om het toenemende aantal kinderen in het 
gebied op te kunnen vangen in hun eigen buurt. Bij de ontwikkeling van het scholenaanbod, moet ook 
de mogelijkheid worden meegenomen om scholen te spreiden naar andere wijken waar de druk op 
de openbare ruimte minder groot is. 
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- Participeren en Civil Society 
Dit gebied kent zeer krachtige netwerken. Voorbeelden zijn: 

� Nabuurschap en Stadsdorp Zuid, waar mensen elkaar hulp bieden en culturele activiteiten 
ondernemen. 

� Het project Rijk adopteert Arm, waardoor specifieke wensen op het gebied van sport, 
opleiding en muziek voor kinderen van de voedselbank mogelijk worden. 

� Er zijn veel medebeheer projecten zoals: Milieukring Zuid, Vrienden van het Vondelpark en 
Stichting Hart. 

� De Zuidermarkt is een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief om het aanbod van 
dagelijkse goederen in de buurt te vergroten en mensen bij de buurt te betrekken. 

� Het Bannetje is een speeltuin beheerd door de omwonenden, die hiervoor een 
beheerovereenkomst hebben afgesloten met het stadsdeel. 

 
De opgave voor de komende periode ligt in het optimaal faciliteren van deze netwerken. 
 

- Leefbaar, Sociaal en Veilig 
Vanwege de verandering in de financiering van de zorg blijven ouderen steeds langer zelfstandig 
wonen. De ervaring leert dat 75 plussers wel willen participeren en meedoen aan activiteiten maar 
dat hun vermogen om deze zelf te organiseren en te coördineren afneemt. Daarnaast gaat de groep 
zeer ouderen (80+) vaak niet samen met een generatie jonger Het stadsdeel zal daarom moeten 
inzetten op ondersteuning en aanbod van activiteiten voor met name deze ‘oudere ouderen’. Verder 
zal er ingezet moeten worden op een goede infrastructuur van dagbesteding, ondersteuning en 
ontmoetingsfuncties voor kwetsbare mensen in de wijk en een koppeling gemaakt moeten worden 
met de krachtige bewonersnetwerken in deze wijk. 
 
De vele bezoekers aan de dure winkels en grote musea trekken veel straatroof en zakkenrollers aan. 
In dit kader moet de handhavingaanpak voor dit gebied verder worden doorgezet. 
 
In het Vondelpark is extra handhaving nodig om veiligheid in onder andere de Rozentuin (homo 
ontmoetingplek) te waarborgen. Daarnaast moet er gehandhaafd worden op het gebruik van en de 
orde in het park op drukke (zomerse) dagen. 
 

- Werken en Buurteconomie 
Het Fashion- and Museumdistrict (FMD) omvat de PC Hooftstraat, de Van Baerlestraat en de 
Willemsparkweg. De vernieuwing van de openbare ruimte van de PC Hooftstraat en de 
Willemsparkweg staat gepland voor groot onderhoud in 2015. In de Cornelis Schuytstraat zijn de 
winkeliers het traject gestart om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO).Voor de Beethovenstraat is er een actieve ondernemersvereniging die samen met de 
winkelstraatmanager werkt aan de “branding” van deze winkelstraat. Er ligt een opgave om dit gebied 
meer te promoten. Het ontwikkelen van het winkel- en horecagebied aan de Amstelveenseweg 
verdient aandacht. Hier is nog weinig draagvlak voor onder de ondernemers. Er is een pre-KVO 
traject gestart. Er ligt hier een kans om het gebied te verbinden met de ontwikkeling van het 
Havenstraatterrein. In het Vondelpark moet het KVO-traject voor de horeca-ondernemers verder 
opgepakt worden. 
 
De inzet van winkelstraatmanagers blijft belangrijk voor een verdere kwaliteitsverbetering in 
samenwerking met de ondernemersverengingen van de winkel- en horecagebieden Beethovenstraat 
en Amstelveenseweg. Zij bieden de ondernemers niet alleen ondersteuning bij de KVO’s en advies 
maar spelen ook een rol bij het stimuleren van stage- en leerwerkplekken. 
De Zuidermarkt is een initiatief van bewoners in de Jacob Obrechtstraat en omgeving. Zij hebben een 
coöperatie opgericht van 450 buurtbewoners en organiseren wekelijks een duurzame markt. Dit is 
een groot succes, dat volledig wordt gerund door de bewoners. Dit succesvoorbeeld kan gebruikt 
worden om te onderzoeken hoe de sterke formele en informele netwerken uit deze wijk ingezet 
kunnen worden om de kansen voor werk en inkomen voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren. 
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1.2.3.  Prioritering van de opgave 
Bovenstaande opgave(n) van het gebied leiden tot een prioritering van de volgende specifieke 
strategische doelstellingen van het gebied. 
 

1. Stimuleren en faciliteren van een hoogwaardige, aantrekkelijke culturele en 
verblijfsfunctie van het Museumplein 
- Nauwe samenwerking met de stakeholders voor het verbeteren van de 

verblijfsfunctie (zoals de samenwerking van het Fashion & Museum District met de 
musea). 

- Inzetten op onderhoud en beheer op kwaliteitsniveau 8, op basis van een op te 
stellen beheervisie. Hiervoor zijn structurele middelen nodig. 

- Faciliteren van culturele evenementen op het plein. 
- Handhavingaanpak doorzetten; de veiligheid van bezoekers waarborgen. 

 
2. Kwaliteit van het Vondelpark op peil houden en f aciliteren van het intensieve en 

diverse gebruik van het park 
- Het onderhoud en beheer van het park structureel op kwaliteitsniveau 8 brengen. 

Hiervoor zijn structurele middelen nodig. 
- Het beheer evalueren samen met de verschillende stakeholders en op basis van 

de evaluatie (vernieuwde) beheerafspraken maken. 
- Zomeraanpak handhaving verder doorzetten. 

 
3. Verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolro utes 

- Bij herinrichtingen keuze maken in functies op hoofdnetten en investeren in 
vrijliggende fietspaden (zoals in De Lairessestraat). 

 
4. Versterken van de kwaliteit van de winkelgebiede n en bedrijvigheid 

- Continuering winkelstraatmanagement, hierbij faciliteren van de 
ondernemersverenigingen Beethovenstraat en Amstelveenseweg voor branding 
en profilering. 

- Doorzetten KVO-trajecten, zoals het Vondelpark. 
- Vernieuwing openbare ruimte PC Hoofstraat en Willemsparkweg. 
- Verbinding Amstelveenseweg met ontwikkeling Havenstraatterrein en Zeilstraat. 

 
5. Faciliteren en versterken van formele en informe le netwerken om o.a. sociaal 

isolement te voorkomen en participatie te bevordere n 
- Optimaal gebruik maken van sterke netwerken en deze inzetten om knelpunten 

op sociaal gebied aan te pakken, zoals vereenzaming ouderen, 
jeugdwerkloosheid, ‘niet- traditionele’ probleemjongeren. 

- Inzetten van het sterke ondernemersklimaat voor het stimuleren van 
leerwerktrajecten, stagestraten etc. 

 
6. Begeleiden en faciliteren van vastgoed transform aties met oog voor balans tussen 

de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen en r uimte om te wonen en werken 
- Een strategie opstellen voor transformatie van het vastgoed. 
- Stimuleren van voldoende aanbod kleinschalige basisvoorzieningen voor 

kwetsbare doelgroepen. 
 

7. Ondersteunen van musea en kleinschalige initiati even ten behoeve van een 
hoogwaardig aanbod aan kunst en cultuur 
- Adviseren van culturele instellingen en initiatieven. 
- Gebruik maken van best practices zoals ArtZuid, om kunst in de openbare ruimte 

een verdere impuls te geven. 
- Verbindingen leggen tussen de culturele instellingen en de scholen en bewoners. 
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2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppl einbuurt 
 

 
 
2.1.  Gebiedsbeschrijving 
De gebiedsbeschrijving bestaat uit een algemene beschrijving en de context en duiding van de 
gebiedsanalyse. 
 

2.1.1.  Algemene beschrijving van het gebied 
De wijk Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt wordt begrensd door de Westlandgracht, de 
Ringweg-Zuid, de Amstelveenseweg, het Zuideramstelkanaal, het Olympiaplein, de Cornelis 
Krusemanstraat, de Schinkel en het Surinameplein. De Schinkel, officiële vaarroute voor de 
binnenvaart, snijdt de wijk in twee delen. De wijk is een lappendeken van sferen en kwaliteiten. 
 

 
De Hoofddorppleinbuurt  is een stedenbouwkundige eenheid, gebouwd begin 20e eeuw, als 
onderdeel van Plan-West. Het Hoofddorpplein vormt het centrale verkeersplein. Hieromheen 
bevinden zich de belangrijkste winkels. Ten zuiden van het Hoofddorpplein ligt het bedrijventerrein 
‘de Schinkel’. Dit terrein bevat momenteel een mix aan bedrijvigheid, met name van ambachtelijke en 
creatieve bedrijven. 
 
De Schinkelbuurt  is een 19e eeuwse buurt tussen Vondelpark en Schinkel, aantrekkelijk voor 
starters en beginnende ondernemers. De Zeilstraat is de belangrijkste winkelstraat. 
In de Schinkelbuurt wonen relatief veel jongvolwassenen, weinig kinderen en weinig ouderen. 62% is 
alleenstaand, meer dan gemiddeld in Amsterdam (53%). 42% heeft een hogere opleiding. 
 
De Stadionbuurt  is uitgevoerd in de stijl van de Amsterdamse School en onderdeel van Plan Zuid 
van Berlage. Het belangrijkste herkenningspunt van de Stadionbuurt is het Olympisch Stadion met de 
Marathontoren. Dit is het begin van de Sportas, die doorloopt tot Amstelveen. Winkels zijn er vooral 
langs de Amstelveenseweg, de Marathonweg en op het Olympiaplein. 
In de Stadionbuurt wonen in verhouding veel eenoudergezinnen (10%), gemiddeld in Zuid is dit 7%. 
In deze buurt is 44% hoogopgeleid. 
 
Rondom de Marathonweg staan veel sociale huurwoningen. Deze buurt heeft een hoog aantal 
kwetsbare huishoudens. Hiervoor zijn een aantal sociale voorzieningen geconcentreerd. 
Het Olympiaplein, met speeltuin en sportvoorzieningen, is een verzamelpunt voor kinderen en 
jongeren. 
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2.1.2.  Context en duiding van de gebiedsanalyse 
De crisis, de voorgenomen nieuwbouw op het Stadionplein en de Havenstraat en de verkoop van 
voormalige huurwoningen leidt tot een verandering in de bevolkingsamenstelling. 
In de Hoofddorppleinbuurt  neemt het aantal stadsgezinnen toe. Het aandeel ouderen is relatief 
laag. In deze buurt wonen relatief veel bewoners van Nederlandse afkomst en weinig niet-westerse 
allochtonen. 60% van de bewoners is hoogopgeleid. 
In de Hoofddorppleinbuurt zijn de afgelopen jaren veel particuliere huurwoningen omgezet in 
koopwoningen. Hierdoor is er een instroom van middeninkomens in de wijk en is het aandeel 
gezinnen met kleine kinderen gegroeid. 
 
In de Schinkelbuurt  is de gemiddelde omvang van huishoudens iets afgenomen, hier wonen veel 
jong volwassenen. Door de ontwikkeling van het Havenstraatterrein zal het aantal kapitaalkrachtige 
30-35 jarigen toenemen in deze buurt. In de hele wijk neemt het aandeel ouderen toe door de 
vergrijzing. 
 
In de Stadionbuurt  verandert de bevolkingssamenstelling door de verkoop van huurwoningen in de 
Marathonbuurt. Het aandeel kwetsbare huishoudens neemt in verhouding af. 
 
De overbelasting in het centrum en de ontwikkeling van Zuidas zijn van invloed op de rol van deze 
wijk in de stad als geheel. Er wordt stevig ingezet op een verdere spreiding van toerisme en recreatie 
vanuit het centrum en het Vondelpark naar het vernieuwde Stadionplein en de Sportas. Dit deel van 
de wijk verandert daarmee van woongebied naar overwegend woongebied naar overwegend 
verblijfsgebied. Er zijn een flink aantal transformatieprojecten in voorbereiding of zij staan op het punt 
om uitgevoerd te worden. 
 
De transitie in het sociaal domein zal vooral effect hebben op de Marathonbuurt, waar het aantal 
kwetsbare huishoudens verreweg het hoogst is vergeleken met de rest van de wijk . Opvallend is ook 
de groei van het aantal mensen met een ggz-achtergrond in deze buurt (met name alleenstaande 
mannen). Er is per 1 april een Samen DOEN-team gestart in deze wijk, het Ouderkind-team volgt 1 
januari 2015. 
 
De bewoners van Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt waarderen hun wijk met gemiddeld 7,9. 
Dit ligt hoger dan gemiddeld in de stad (7,4). 
 
Als er ingezoomd wordt op specifieke straten en buurten blijkt dat er serieuze aandachtspunten zijn. 
Zo geven minder mensen informele hulp in dit gebied (32%) dan gemiddeld in de stad (42%). In de 
Stadionbuurt geven mensen een 5,4 als rapportcijfer voor sociale cohesie. Gemiddeld is dit 5,7. 
Sinds 2010 is de subjectieve veiligheid en de tevredenheid in deze wijk gestegen en de overlast van 
parkeren, verkeer en vervuiling gedaald. De Zeilstraat en de Amstelveenseweg staan echter bekend 
om hun verkeersonveiligheid. En er zijn – vooral bij mooi weer - veel klachten over (geluids)overlast 
en verloedering op de Schinkeleilanden. 
Maar 8% van de wijkbewoners vindt dat overlast van jongeren vaak voorkomt. Er is wel een 
overlastgevende groep jongeren rondom het Olympiaplein. In de Marathonbuurt zijn bovendien 
stijgende risicofactoren voor jeugdcriminaliteit geconstateerd. Daarnaast zijn er in verhouding veel 
alcoholisten en zwervers en aan de westzijde van de wijk is overlast door overloopjeugd van West en 
Nieuw West. 
 
De Hoofddorppleinbuurt kent een toename van het aandeel eenmanszaken en zzp’ers. Het 
winkelbestand aan de Zeilstraat verliest kwaliteit en er is veel leegstand in het kantorengebied aan 
het IJsbaanpad. 
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de sociaal ruimtelijke infrastructuur van het gebie d 
 
2.2.  Agenda: de opgave van het gebied 
Ontwikkelingsperspectief, thematische uitwerking va n de opgaven en de prioriteiten . 
 

2.2.1.  Ontwikkelingsperspectief van het gebied 
De Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt van stadsdeel Zuid is een krachtig gebied met veel 
kansen op korte en lange termijn. De wijk is stevig in beweging, want ze wordt steeds aantrekkelijker 
voor diverse groepen die in het centrum geen plek meer kunnen vinden. Dit leidt tot een veelheid aan 
kleinschalige, particuliere initiatieven, tot verdichting in de bebouwing, functiemenging en tot 
verfraaiing van de openbare ruimte. Dit lokt weer meer investeringen uit. De transformatie van het 
Havenstraatterrein en het Stadionplein zijn de meest zichtbare en aansprekende voorbeelden. Deze 
transformaties trekken een nieuwe groep zelfredzame bewoners en actieve ondernemers naar het 
gebied. 
 
Het Stadionplein vormt een belangrijke toegangspoort naar de stad. Deze ontwikkelingen zullen in 
combinatie met het groeiende aantal evenementen op en rond het Olympisch stadion naar 
verwachting een sterke aanzuigende werking hebben op het recreanten en toeristen. Dit deel van de 
wijk verandert daarmee van overwegend woongebied naar een overwegend verblijfsgebied. 
 
De herinrichting van Stadionplein en de Havenstraat, maar ook de herprofilering van de 
Amstelveenseweg en Heemstedestraat zal leiden tot de gewenste verfraaiing van de openbare 
ruimte. Deze upgrade wordt ook gerealiseerd door de vergroening langs de fietsroute, die het 
Vondelpark en het Amsterdamse Bos verbindt. 
 
De verdichting wordt zichtbaar in het kantorengebied aan het IJsbaanpad, waar (met name 
sportgerelateerde) functies worden toegevoegd. Maar het is ook zichtbaar in de nieuwbouw op het 
Havenstraatterrein en in het bedrijventerrein Schinkel, waar wordt ingezet op het continueren en 
versterken van de krachtige mix tussen maakindustrie (stadsverzorgende bedrijven zoals loodgieters, 
glaszetters, APK garages, installatiebedrijven) en creatieve industrie (architecten, reclamebureaus, 
media en kunst). 
 
De groei van het aantal stadsgezinnen in de Hoofddorppleinbuurt brengt nieuw elan, maar ook een 
nieuwe vraag naar voorzieningen in deze buurt met zich mee. 
Met de komst van het eerste wijkteam Samen DOEN is een begin gemaakt met een ingrijpende 
verandering van de sociale infrastructuur en een nieuwe werkwijze die uitgaat van de eigen kracht 
van mensen en gemeenschappen. 
Alles bij elkaar toont de wijk een hoog potentieel aan sociaal kapitaal. Er is een aantal aansprekende 
bewonersinitiatieven gaande en actieve winkeliersverenigingen pakken hun kansen rondom het 
Hoofddorpplein en de Marathonweg. En de gebiedsontwikkeling rondom het Stadionplein trekt een 
nieuwe groep zelfredzame bewoners en actieve ondernemers. 
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2.2.2.  Thematische uitwerking van de opgaven 
 

- Ruimte en Leefomgeving 
De verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en het beheer van de wijk worden in de komende jaren een 
belangrijk punt van aandacht. Het Stadionplein is een visitekaartje van de stad en de 
Amstelveenseweg is een belangrijke aanvoerroute voor Amsterdam. De werkzaamheden aan het 
Zuidasdok, de vernieuwing van het Stadionplein, de herstructurering van het Havenstraatterrein en 
de herprofilering van de Amstelveenseweg zetten de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid hier 
echter flink onder druk, terwijl er tegelijkertijd in en rond het Olympisch Stadion en sporthallen Zuid 
steeds meer grote evenementen plaats vinden. Er wordt in dat kader met name aandacht gevraagd 
voor de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers op en rond het Haarlemmermeercircuit. 
Het verbeteren van de fietsroute tussen Vondelpark en het Amsterdamse Bos langs de Schinkel (ook 
wel de Bloemenroute genoemd) levert hier een bijdrage aan. Ook door het realiseren van een 
fietsbrug in de Jasonstraat wil het stadsdeel bijdragen aan een verkeersveilige route naar de scholen 
in de Fred. Roeskestraat. 
 
Daarnaast is er extra inzet nodig voor het beheer en de begeleiding van de evenementen. Tijdens de 
werkzaamheden, maar ook na afloop daarvan, als het aantal gebruikers conform verwachting 
structureel toeneemt, vormt het beheer van dit gebied een grote uitdaging. 
 
In de periode 2008-2012 vonden er 45 slachtofferongevallen in de Schinkelbuurt plaats, met name op 
de blackspots kruising Amstelveenseweg/Zeilstraat, het wegvak Zeilstraat tussen Schinkelkade en 
Veenstraat. Het Hoofddorpplein- en Haarlemmermeercircuit worden ook aangemerkt als gevaarlijk. 
Er bestaat een grote wens om de Zeilstraat mee te nemen in de algemene upgrade van de wijk. De 
doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in de 
Zeilstraat laat zeer te wensen over. De overtuiging heerst dat deze knelpunten een belangrijke 
oorzaak vormen voor de neergang van het winkelbestand in deze straat. 
 
De Schinkeleilanden zijn een mooi aangelegd recreatiegebied. In de zomer wordt hiervan goed 
gebruik gemaakt met soms overlast en vervuiling tot gevolg. In dit gebied is onlangs vanuit de 
afdeling beheer in samenwerking met de afdeling jeugdparticipatie een stageproject voor handhaving 
gestart. Uit de evaluatie daarvan zal blijken of er nog extra inzet vanuit beheer nodig is. 
 
De Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt is een milieubewust gebied. Er lopen diverse 
medebeheerprojecten met begeleiding van Natuur- en Milieuteams. In de woonbotenwijk loopt het 
project ‘nul op de meter’ en de energie coöperatie Zuiderlicht. 
De ‘Huis te Vraag’ begraafplaats is een bijzondere oase, die het verdient om beschermd en 
gekoesterd te worden. 
 

- Wonen en Ontwikkelen 
Er zijn veel transformatieprojecten in voorbereiding in dit gebied: 

� Rond het Haarlemmermeerstation: 
- het Havenstraatterrein wordt een aantrekkelijk woon-werkgebied, met ruimte voor 

diverse woningcategorieën (met nadruk op modale huurwoningen), bedrijvigheid, 
kleinschalige voorzieningen en mogelijk een basisschool. Met de museumtram behoudt 
het gebied de eigen identiteit en de aansluiting op de Sportas. Het plan voorziet ook in 
aantrekkelijke openbare ruimte, met name door de aansluiting op het Schinkeiland en 
de versterking van de fietsroute tussen Vondelpark en Amsterdamse Bos. 

- De herbestemming van het Huis van Bewaring (dat nu onderdak biedt aan illegale 
asielzoekers) in samenspraak met het Rijk. Bij de transformatie van het Huis van 
Bewaring moet worden gezocht naar een goede aansluiting op het 
Haarlemmermeerplein en het Havenstraatgebied, waarmee dit gebied wint aan 
identiteit en beter ontsloten wordt. 

� Rond het Stadionplein: 
- de herbestemming van de gezichtsbepalende Citroëngarage-panden en de transities 

langs het IJsbaanpad: de herbestemming van de kantoorfunctie in het Burgerweeshuis 
(rijksmonument) en de ontwikkeling van de Olympic Towers (sporthotel). Het 
kantorengebied aan het IJsbaanpad maakt deel uit van de Sportas. Er lopen 
initiatieven om sportgerelateerde functies in dit gebied toe te voegen, zowel door 
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gewijzigd gebruik van bestaande bebouwing maar ook door het toevoegen van 
nieuwbouw. 

- het project Stadionplein, waar twee torens gebouwd worden met hotel, woningen en 
voorzieningen. 

� Op het bedrijventerrein Schinkel wacht een aantal leegstaande panden/vrije kavels op 
transitie. Vanwege de crisis liggen een tweetal projecten tot ontwikkeling van 
bedrijfsverzamelpanden voor ambachtelijke/creatieve bedrijvigheid stil. Het stadsdeel zet in 
op een proactieve benadering van de eigenaren van het bedrijventerrein de Schinkel. Het 
stadsdeel wil kijken hoe de eigenaren in transformatieprojecten gefaciliteerd kunnen worden 
of pleiten voor een tijdelijke invulling, waarmee de zichtbaarheid/identiteit van het terrein 
wordt verhoogd. 

� Op het Spijtellaantje en Aalsmeerplein , beiden direct ten noorden van bedrijventerrein de 
Schinkel, zijn zelfbouwprojecten in voorbereiding.  
In de Woestduinstraat wordt de kerk vervangen door nieuwbouw met school en woningen. 
De nieuwbouw van het woonzorgcomplex Schinkelhaven is hervat. 

 
Deze ontwikkelingen bieden veel kansen voor o.a. nieuwe economische impulsen, het realiseren van 
ambities op het terrein van wonen (huurwoningen in het middensegment, woningen voor ouderen), 
duurzaamheid, het aantrekken van krachtige bevolkingsgroepen, de versterking van het aanbod van 
kunst in de openbare ruimte (Stadionplein) en de versterking van werkgelegenheid voor de wijk. 
 

- Leren, opgroeien en vrije tijd 
In de Hoofddorppleinbuurt wordt er gesproken over een tekort aan jeugdvoorzieningen. In de 
Woestduinstraat wordt een dependance van de basisschool de Notenkraker gebouwd om het 
stijgende aantal kinderen op te vangen. Maar er is door de groei van het aantal kinderen ook 
behoefte aan meer speelvoorzieningen en meer aanbod van activiteiten voor talentontwikkeling. 
Stadsdeel Zuid wil hier op inspelen door de openbare ruimte beter geschikt te maken om te sporten, 
ook wordt de samenwerking met sportorganisaties en de buurt versterkt. Daarnaast is ook behoefte 
aan andere vormen van talentontwikkeling. 
 
Rond het Hygiëaplein in de Marathonbuurt, heeft het stadsdeel samen met scholen, jeugdzorg en 
welzijnswerk gezorgd voor een optimale huisvesting in de panden om het plein en een brede aanpak 
gerealiseerd op het gebied van jeugd en onderwijs. 
 
Het ouder-kindteam wordt in het najaar verwacht. Het biedt de kans om vanaf de start als stadsdeel 
een goede koppeling te leggen tussen hulpverlening en dragende samenleving. 
 

- Participatie en civil society 
De wijk telt een aantal oudere autonome initiatieven, zoals Welkom (ontmoeting, informatie en 
advies) en het Odensehuis (opvang voor licht-dementerenden door vrijwilligers en mantelzorgers). 
Rondom het Odensehuis is een breed initiatief ontstaan voor de ontwikkeling van een 
dementievriendelijke wijk. Sinds kort is de 020-studio actief. Dit is een particulier buurthuis met veel 
activiteiten voor en door bewoners. 
 
De Hoofddorppleinbuurt bevat met het groeiende aantal zzp’ers, autonome bewonersinitiatieven, 
enthousiaste winkeliersvereniging, zelfbouwkavels en bedrijventerrein Schinkel een veelbelovend 
sociaal kapitaal. Het leent zich bij uitstek voor communityvorming. 
 
De huidige initiatiefnemers lopen in aantal zaken tegen de regelgeving aan. Hier ligt een kans voor 
het stadsdeel om initiatieven beter te faciliteren door bijvoorbeeld deregulering. 
 

- Leefbaar, sociaal en veilig 
Het gebied wordt gekenmerkt door grote verschillen en kent weinig sociale cohesie. Arm en rijk woont 
dicht bij elkaar..Anders dan in de overige buurten in het gebied is zelfredzaamheid in de 
Marathonbuurt niet vanzelfsprekend, hier wonen relatief veel kwetsbare huishoudens. Door de 
verkoop van woningen verandert de bevolkingssamenstelling, maar het organiserend vermogen is in 
deze buurt nog steeds niet groot. Het vraagt een permanente inzet van professionals. 
 
Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties van overheidstaken die in 2014 en 
verder hun beslag moeten krijgen, is het van belang om kleine laagdrempelige voorzieningen verder 
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te verspreiden over de wijk. In 2014 gaan we verder met de uitrol van ‘Beter thuis in Zuid’. Ook de 
integratie van de Samen DOEN-, Om het Kind-, Participatie- en Wijkzorgteams verdient aandacht om 
met name de kwetsbare bewoners te bereiken (in bijvoorbeeld de Marathonbuurt). Er is een start 
gemaakt met de samenwerking tussen de partners op het gebied van zorg en welzijn in de wijk. Het 
stadsdeel moet de koppeling tussen zorg en welzijn stevig stimuleren, bijvoorbeeld door de inzet van 
een regisseur Zorg & Welzijn voor een verbetering van de samenwerking tussen zorg en 
welzijnsinstellingen in de wijk. In aanvulling op de dienstverlening vanuit het Huis van de Wijk 
Olympus heeft SOOZ aan de Hoofddorpweg onlangs een laagdrempelig bewonersbuurthuis 
(Hoofdkwartier) geopend. Vanuit deze locaties kan ondersteuning worden geboden aan autonome 
initiatieven. 
 
Het stadsdeel monitort de effecten van de toename van de horeca op de Amstelveense weg. 
Eventuele overlast in de Schinkelbuurt zal worden aangepakt. 
Om de overlast van jongeren, alcoholisten en zwervers, o.a. aan de Westlandgracht en op en rond 
het Olympiaplein in de hand te houden, moet de huidige pleinenaanpak gecontinueerd worden. 
Rond het Hoofddorpplein werkt een goed functionerend buurtveiligheidsteam. Dat wil men graag 
behouden om de veiligheid te blijven waarborgen. 
 

- Werken en buurteconomie 
De (nieuwbouw)ontwikkelingen op het Stadionplein en Havenstraatterrein bieden, evenals de 
winkelstraten en bedrijventerreinen, mogelijkheden voor voorzieningen en verbindingen met de wijk. 
Bijvoorbeeld door middel van stages en werkgelegenheid voor jongeren. 
 
Stadsdeel Zuid wil het winkelstraatmanagement voortzetten en uitbreiden: 
 

� De Stagestraat op het Hoofddorpplein is succesvol van start gegaan. Veel ondernemers 
doen mee om jongeren te helpen aan een stage. Dit biedt perspectief voor een levendig 
winkelgebied en werkgelegenheid voor jongeren in deze wijk. De ondernemersvereniging 
aan de Marathonweg is een traject gestart voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

� Het winkelaanbod in de Zeilstraat staat onder druk. In deze straat is veel verkeer en de 
beperkte openbare ruimte biedt weinig mogelijkheden om de winkelstraat aantrekkelijker te 
maken. De huren van het winkelvastgoed zijn hoog. Er is geen ondernemersvereniging in de 
Zeilstraat. Hier is nog geen winkelstraatmanagement, maar dat is wel de sterke wens van 
stadsdeel Zuid. 

� Bedrijventerrein de Schinkel kan ondersteund worden door actieve benadering van 
ondernemers voor het invullen van leegstaande bedrijfsruimte en braakliggend terrein en het 
verbeteren van de bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Ten behoeve van 
de detailhandel langs de ring wordt de zichtbaarheid verbeterd. 
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2.2.3.  Prioritering van de opgave 
Bovenstaande opgave(n) van het gebied leiden tot een prioritering van de volgende 
specifieke strategische doelstellingen van het gebied. 

 
1. Benutten kansen van Transformaties Stadionplein en Havenstraat 

� Begeleiden van transformaties en inzetten op ambities op het gebied van 
verduurzaming, toevoegen van woningen middensegment, voorzieningen en kunst. 

� Creëren van een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers. 
� Versterken bedrijvigheid door functiewijziging en stimuleren van werkgelegenheid 

door koppeling met leer-werktrajecten en stages. 
� Flexibel budget inzetten als vliegwiel voor nieuwe investeringen. 

 
2. Verbeteren van de kwaliteit van winkelaanbod en openbare ruimte in de Zeilstraat en 

omgeving 
� Integrale aanpak waarbij aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, het winkelgebied 

en de verkeersveiligheid worden verbeterd. 
� Uitrollen van winkelstraatmanagement. 
� Continueren van winkelstraatmanagement en veiligheidsteam Hoofddorpplein. 
� Continueren van het stagestraatproject. 

 
3. Versterken dragende samenleving door kwetsbare b ewoners te activeren en te laten 

participeren in met name de Marathonbuurt 
� Inzetten van een regisseur Zorg & Welzijn. 
� Faciliteren van initiatieven met flexibel budget. 
� Maximaal benutten van maatschappelijk vastgoed. 
� Bij de implementatie van het Samen DOEN- en Ouder&Kind-team de focus leggen 

op kwetsbare huishoudens in de Marathonbuurt. 
 

4. Verbeteren verkeersveiligheid fietsroute Vondelp ark- Amsterdamse bos en 
schoolroutes 

� Doortrekken recreatieve fietsroute tussen Vondelpark en Amsterdamse bos 
(Bloemenroute) en verbreden A-10 passage. 

� Realiseren fietsbrug Jasonstraat (route naar de scholen in de Fred. Roeskestraat). 
 

5. Faciliteren van de groei van stadsgezinnen in de  Hoofddorppleinbuurt 
� Aanpassen van voorzieningen en activiteiten voor kinderen, tieners en hun ouders 

aan de huidige en toekomstige vraag. 
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3.  Gebiedsagenda Buitenveldert en Zuidas 
 
3.1. Gebiedsbeschrijving Buitenveldert en Zuidas 
De gebiedsbeschrijving bestaat uit een algemene beschrijving en de context en duiding van de 
gebiedsanalyse van Buitenveldert en Zuidas. 
 

 
 

3.1.1.  Algemene beschrijving Buitenveldert 
Buitenveldert wordt begrensd door de De Boelelaan, de Europaboulevard, de Amstelveenseweg, de 
Nieuwe Meer, het Amsterdamse Bos, de Kalfjeslaan en de Amstel. 
Zuidas wordt begrensd door de De Boelelaan, de A-10, Gaasterlandpad, Zuidelijke wandelweg, 
Graafschapstraat, President Kennedylaan, Europaboulevard, Europaplein, Wielingenstraat, 
Diepenbrockstraat, Zuideramstelkanaal, Amstelveenseweg, Van Nijenrodeweg en de 
Buitenveldertselaan. De Prinses Irenebuurt maakt dus onderdeel uit van Zuidas. Zuidas ligt 
grotendeels in het areaal Buitenveldert. Het deel ten oosten van het Beatrixpark valt formeel binnen 
de grenzen van de Rivierenbuurt, maar is meegenomen in deze gecombineerde gebiedsagenda. 

 
 
Buitenveldert is gebouwd in de jaren 60 als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van 
Amsterdam. Het heeft een stedenbouwkundige opzet als Tuinstad met strokenbouw en veel 
openbare ruimte. De wijk heeft een gedifferentieerde woningvoorraad. Er staan zowel koop- als 
huurwoningen; zowel villa’s als hoog- en middelhoogbouwflats. De woonoppervlakte in Buitenveldert 
is relatief groot ten opzichte van Amsterdam, vooral in Buitenveldert Oost. Er is veel groen: het 
Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark en het Amsterdamse Bos, dat voor een klein deel in deze 
wijk valt. Het ecolint, dat deels door Buitenveldert loopt, verbindt het Amsterdamse Bos vanaf de 
Ringvaart in de Haarlemmermeer tot aan de Amstel aan de oostzijde en heeft een bijzondere 
ecologische functie. 
 
De meeste (grotere) voorzieningen zijn geconcentreerd rond het Gelderlandplein. Daarnaast zijn er 
meerdere belangrijke buurtwinkelcentra. Er zijn zeven verzorgings-/verpleeghuizen. Daarnaast zijn er 
relatief veel verenigingen, sportclubs en een grote Joodse gemeenschap. De beveiliging van Joodse 
instellingen is een belangrijk punt. Ook is er een expat-gemeenschap, mede onder invloed van 
Zuidas. 
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3.1.2.  Algemene beschrijving Zuidas 
Amsterdam ontwikkelt een internationale toplocatie voor wonen, werken en recreëren in Amsterdam 
op enkele minuten afstand van Schiphol. Voor het derde jaar achtereen is Zuidas gekozen als beste 
kantorenlocatie van Nederland. Met opnieuw een hogere score dan afgelopen jaren en een 
kantorenvoorraad van 6,5%. Naast de kantorenontwikkeling is er ook veel aandacht voor 
woningbouw en andere voorzieningen. Deze menging van functies en levendigheid zorgt ervoor dat 
Zuidas de potentie heeft uit te groeien tot het tweede centrum van Amsterdam met station Zuid als 
hét tweede station van Amsterdam. 
 
Het grootstedelijk projectgebied ligt rond station Amsterdam Zuid en bestaat uit de volgende 
deelgebieden, die ook worden aangeduid als Zuidas flanken: Vivaldi, Ravel, Beethoven, Kop Zuidas, 
RAI, Gershwin, Mahler, Fred. Roeskestraat, Parnas, Kenniskwartier en Strawinsky. Het grondgebied 
is 267 hectare groot, dit is ruim 15% van het huidige oppervlak van het stadsdeel. De 
ontwikkelgebieden hebben ieder hun specifieke eigenschappen: 

� Mahler vormt samen met Strawinsky en het gebied rondom station Zuid het centrum van 
Zuidas met Zuidplein als ontmoetingsplek; 

� Vivaldi is vooral een kantorenlocatie met één woongebouw; 
� Ravel kenmerkt zich door de voetbalvelden van AFC en twee semipermanente voorzieningen 

(Studentenhuisvesting en Integraal Kind Centrum (IKC)); 
� Beethoven heeft het Sint Nicolaaslyceum (SNL) en twee kantoorgebouwen in een 

hoogwaardige groene inpassing in het Beatrixpark; 
� In Kop Zuidas staat het nieuwe ROC, de bakkersschool en het stadsdeelkantoor; 
� RAI faciliteert evenementen en breidt momenteel uit met een kantoor aan het Scheldeplein; 
� Gershwin kenmerkt zich vooral door woningbouw; 
� In de Fred. Roeskestraat bevinden zich een aantal scholen, het Rietveld en een 

begraafplaats; 
� In deelgebied Parnas wordt de rechtbank herontwikkeld; 
� Het Kenniskwartier wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de VU universiteit, het VU 

medisch centrum en enkele kantoren. 
 
De buurtcombinaties Buitenveldert-West en Buitenveldert-Oost zoals die in de statistieken worden 
gebruikt, bevatten ook een deel van Zuidas; waar er cijfers op buurtniveau beschikbaar zijn, wordt 
Zuidas apart weergegeven. Waar alleen cijfers op buurtcombinatieniveau beschikbaar zijn en de 
cijfers dus op Buitenveldert inclusief Zuidas betrekking hebben, wordt dit aangegeven. 
 
De bewoners waarderen de wijk Buitenveldert met gemiddeld een 8,0 en een 7,6 voor Zuidas. Dit ligt 
beide hoger dan gemiddeld in de stad (7,4) en ongeveer gelijk aan Zuid (8,0). 
 

3.1.3.  Context en duiding van de gebiedsanalyse Bu itenveldert en Zuidas 
Buitenveldert heeft een relatief hoog aandeel oudere inwoners waarbij het aandeel 70-79 jarigen de 
komende periode verder zal toenemen. Toch is een trend van verjonging zichtbaar, met name in het 
westelijk deel van de wijk. Het aandeel jongvolwassenen en gezinnen met kinderen neemt toe, maar 
is nog steeds laag in verhouding tot Zuid en de stad. Deze trend zal naar verwachting wel sterk 
doorzetten in de periode tot 2020. De sociale cohesie onder een deel van met name de oudere 
bewoners is lager dan het Amsterdams gemiddelde. Er is verborgen eenzaamheid bij relatief veel 
oudere bewoners. Het netwerk van mensen is hier vaker kleiner (16,7% van Buitenveldert heeft 
sociale isolatie, versus 12% stedelijk). Toch ervaart men zelf niet vaker (ernstige) eenzaamheid dan 
in de rest van Amsterdam. 
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In Zuidas woont nu een beperkt aantal mensen (1.040), maar in de nabije toekomst zal het aantal 
inwoners flink groeien door de geplande woningbouw: van 650 woningen nu naar circa 3.000 in 2020, 
waaronder groei van (huur-) woningen in het middensegment en sociale huurwoningen. Daarnaast 
worden er naar verwachting 1.200 studentenwoningen gerealiseerd (800 tijdelijk en 400 permanent). 
Op Zuidas worden veel grote woningen in de vrije sector particulier verhuurd (67% ten opzichte van 
26% in Amsterdam en 42% in Zuid). Het grootste deel van de huishoudens bestaat uit 
alleenstaanden (62%). Bewoners hebben een hoog opleidingsniveau en een hoog inkomen, conform 
stadsdeel Zuid. Er wonen echter relatief veel expats. Het aandeel kinderen en jongeren is nu nog 
laag, maar zal naar verwachting snel gaan groeien net als in Buitenveldert. De betrokkenheid van de 
bewoners met de buurt is laag. 
Op Zuidas staan zeven kinderdagverblijven, twee (per augustus 2014 drie) basisscholen en vijf 
scholen voor voortgezet onderwijs, waarvan twee voor internationaal en één voor speciaal onderwijs. 
Verder zijn de Vrije Universiteit, de Rietveld Academie en het ROC Amsterdam hier gevestigd. 
 
De woningvoorraad in Buitenveldert laat ook een stijging zien sinds 2005 met 400 nieuwe woningen 
door verschillende nieuwbouwprojecten. Ook voor de komende jaren staat een aantal 
nieuwbouwplannen op het programma. Daarnaast zijn er verschillende transformatieprojecten. Zo 
staat er een groot aantal verzorgingshuizen. Door nieuwe wetgeving waarin scheiding tussen wonen 
en zorg wordt aangebracht -waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen-, 
dient een groot aantal intramurale wooneenheden te worden afgestoten. De algemene ruimten in 
verzorgingshuizen worden niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ. In Buitenveldert gaat het 
ondermeer om de Elisabeth Otter Knoll Stichting aan de Lowaard en Buitenhof aan van Herlaer. Het 
juist bestemmen van deze locaties wordt een opgave voor de komende periode. Logisch gevolg is de 
ondersteuning voor de grote groep ouderen om zo lang mogelijk vitaal zelfstandig te blijven wonen. 
Met bezuinigingen op de AWBZ staat het aanbod van dagbesteding, begeleiding en ondersteuning 
onder druk. Daarom wordt een aantal welzijnsprojecten gestart op dit vlak. 
 

 
De sociaal ruimtelijke infrastructuur van het gebie d 
 
Zuidas scoort hoog op de internationale kantorenmarkt. Internationale bedrijven willen zich graag 
vestigen in nieuwe kantoorgebouwen op deze locatie. Er is sprake van een sterke groei van 
werkgelegenheid. Zuidas kenmerkt zich door het grote aantal werknemers (30.000) verspreid over 
850 kantoorvestigingen, voor een groot deel in de financiële- en zakelijke dienstverlening. Hierdoor 
ontstaat veel levendigheid gedurende de werkweek, vooral tijdens lunchtijd. In de weekenden is het 
zeer rustig in Zuidas. De meeste horeca is dan zelfs gesloten. 
 
Het centrum van Zuidas wordt verdeeld door de ringweg A10, de sporen en Station Zuid. Momenteel 
worden voorbereidingen getroffen om de capaciteit van de snelweg te vergroten en te ondertunnelen, 
waardoor de barrière tussen noord en zuid verkleind wordt en woningbouw op meerdere plekken 
mogelijk gemaakt wordt. Dagelijks maken nu bijna 100.000 reizigers gebruik van station Zuid en dat 
zal na de vergroting van de capaciteit drie keer zo veel worden in 2030. 
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In 2013 is in het kader van het nieuwe Amsterdamse jeugdzorgstelsel in De Pijp een proeftuin Om 
het kind gestart. De uitrol naar Buitenveldert vindt plaats vanaf 1 januari 2015. Verder krijgt de 
gemeente door de nieuwe Participatiewet meer taken, maar minder geld om deze uitvoeren. 
Investeren in partnerschappen met werkgevers is daarbij de sleutel om meer mensen aan het werk te 
krijgen. Dit biedt ook kansen ten aanzien van de nabijgelegen Zuidas waar een grote concentratie 
van grote werkgevers aanwezig is. 
 
Naast Zuidas is de Sportas een belangrijk nabijgelegen gebied. De Sportas is de achtertuin van 
Zuidas en grenst aan Buitenveldert, Schinkelbuurt en Amstelveen. In het gebied bevinden zich de 
sporthallen Zuid, het Olympisch Stadion, de Bosbaan en de sportvoorzieningen in het Amsterdamse 
Bos. Deze voorzieningen zijn belangrijk voor de wijk om in te verblijven, te recreëren en te sporten. 
Tevens is de Sportas belangrijk voor een goede verbinding tussen de stad en Buitenveldert. Het is dé 
plek die sport, wetenschap, cultuur en het bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau 
verbindt. 
 

3.1.4.  Ontwikkelingsperspectief van Buitenveldert en Zuidas 
De bevolkingssamenstelling van Buitenveldert verandert de komende jaren. Er is instroom van 
gezinnen met jonge kinderen, nieuwe Nederlanders en studenten. Voor studenten wordt huisvesting 
gerealiseerd: een ontwikkeling die de komende jaren zal aanhouden. Dat biedt kansen voor 
ondernemers, en vraagt ook om aanpassing/uitbreiding van (bestaande) voorzieningen. Voor de 
grote aantallen ouderen in Buitenveldert, 25,2% is ouder dan 67, versus 9,6% in de rest van 
Amsterdam, zijn de veranderingen in wet- en regelgeving, het scheiden van wonen en zorg, 
ingrijpend. Dat vraagt om beter bereikbare en beschikbare voorzieningen, zoals winkels, 
huisartsenpraktijken. De lopende en geplande transformatieprojecten in Buitenveldert bieden 
mogelijkheden daar op in te spelen. De verbinding tussen de verschillende bevolkingsgroepen, 
tussen oude en nieuwe bevolkingsgroepen, kan spanningen opleveren. Het is zaak die spanningen 
tijdig te signaleren en waar mogelijk weg te nemen door maatregelen die het gevoel van veiligheid 
vergroten. 
 
Buitenveldert is stedenbouwkundig ruim opgezet. Dat schept ruimte die ook uitdagingen met zich 
meebrengen. De afstanden zijn groot, voor sommigen leidt dat tot problemen om ergens te komen. 
De parken in Buitenveldert worden extensief gebruikt. Door de toenemende druk op de openbare 
ruimte en de groeiende behoefte aan recreatievoorzieningen is het wenselijk de parken beter te 
benutten. Daarbij kijken we ook naar de relatie met andere parken in Amsterdam en spreiding van 
bezoekersaantallen. 
 
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Buitenveldert. Het aantal ongevallen rondom tramlijn 51 
neemt nog steeds toe en dit vraagt om een duurzame oplossing. De ontwikkeling van Zuidas en de 
verstedelijking van Buitenveldert kan leiden tot problemen rond parkeercapaciteit, verkeersveiligheid 
en doorstroming. Ook het openbaar vervoer vraagt in dat licht om nieuwe initiatieven. De veiligheid 
van tramlijn 51 moet verbeteren en het openbaar-vervoernetwerk vraagt om uitbreiding. De komende 
jaren zal daar een passend antwoord op moeten komen in samenwerking met betrokken partijen, 
zoals de RVE Zuidas, Stadsregio en de RVE Verkeer & Openbare Ruimte. 
 
Zuidas ontwikkelt zich tot internationale centrumlocatie met een gemengd milieu. De groei van de 
bevolking brengt een nieuwe vraag naar commerciële, fietsparkeer-, onderwijs-, kinderopvang-, zorg-, 
en sportvoorzieningen met zich mee. Dit biedt kansen voor winkelgebieden Kastelenplein, Rooswijck 
en Gelderlandplein in Buitenveldert. Aan de andere kant zorgt dit ook voor een toenemende druk op 
de weg- en parkeercapactiteit in Zuidas en Buitenveldert. Hier moeten passende oplossingen voor 
gevonden worden, waaronder het faciliteren en verbeteren van goede fiets- en openbaarvervoer 
verbindingen en het voorkomen van de afwenteling van de parkeerdruk van Zuidas op de omliggende 
buurten. De maatregelen die dit voorkomen zijn al in gang gezet en behelzen ondermeer 
parkeervergunningen voor bewoners en bezoekerskaarten en parkeerduurbeperkingen voor 
gebieden. 
 
De komende jaren domineren op Zuidas de start en uitvoering van vele bouwprojecten. Naast 
woningen en kantoren vinden ook de voorbereidende werkzaamheden en bouw van Zuidasdok 
plaats: de verbreding van vijf naar zes rijbanen, ondertunneling van de A10 en de 
capaciteitsvergroting en verbetering van Station Zuid. Door zowel de aanlanding van de 
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Noord/Zuidlijn op Station Zuid (in 2017) als de verbetering van het station in het kader van Zuidasdok, 
wordt Station Zuid het tweede station van Amsterdam. 
 
De volgende vele bouwprojecten starten in 2014: woningen op Gershwin, de bouw van een hotel en 
een woningbouwproject in Kop Zuidas, het Scheldeplein gebouw van Amsterdam RAI, Kantoren 
AKZO en Stibbe in Beethoven en de paviljoens in Fred. Roeskestraat. Tot 2016 is de start van een 
aantal bouwprojecten in Gershwin en Kop Zuidas gepland. Daarnaast wordt begonnen met de 
voorbereidende werkzaamheden voor Zuidasdok; zoals het verleggen van de hoofddrinkwaterleiding 
en de grote pakketten kabels en leidingen (MENZ ring), de aanleg van de ondergrondse 
fietsparkeergarage Mahlerplein en de sloop parkeergarages onder ringweg A10 (Functievrijmaken). 
 
De bouw van nieuwe kantoren op Zuidas biedt veel werkgelegenheid en spin-off bedrijvigheid. Het 
ondersteunen van expats in nauwe samenwerking met het expatcenter is cruciaal om internationale 
bedrijven zich op Zuidas te laten vestigen. De aanwezigheid van internationaal onderwijs is een 
belangrijke voorwaarde voor internationale bedrijven zich in het gebied te vestigen. Nieuwe bewoners 
van Zuidas kunnen voor basisonderwijs niet gebruik maken van scholen in Zuid door ondercapaciteit 
op bijna alle basisscholen. Semipermanente vestiging van de eerste Zuidas basisschool aan de 
zuidzijde van Zuidas op Ravel is hierop een eerste antwoord. 
 
Door de bewonerssamenstelling op Zuidas goed te monitoren kan er tijdig geanticipeerd worden op 
de zorg en ondersteuningsbehoefte van de bewoners. In de wijk Buitenveldert zijn veel 
welzijnsvoorzieningen al aanwezig. Gekeken wordt hoe deze voorzieningen bij de (nieuwe) bewoners 
bekend kunnen worden gemaakt en of deze aan de behoeftes van de bewoners voldoen. 
 
De (nieuwe) bewoners op Zuidas zullen naar verwachting in hoge mate digitaal zelfredzaam zijn. Dit 
biedt de kans om vooral digitale ondersteuning te faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van het opzetten 
van digitale buurtnetwerken en koppeling van informele hulpvragen/hulpaanbod met behulp van 
BuuV. 
 
3.2.  Agenda: de opgave van het gebied 
Ontwikkelingsperspectief, thematische uitwerking va n de opgaven en de prioriteiten . 
 

3.2.1.  Thematische uitwerking van de opgave in Bui tenveldert 
 

- Ruimte & Leefomgeving 
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Buitenveldert. Het is van belang het aantal 
verkeersincidenten terug te dringen. Dit geldt in elk geval voor de tramlijn 51 totdat deze via de 
omzetting tot Amstelveenlijn met lichter materieel zal gaan rijden. 
Hiertoe zal het stadsdeel samen met de stad en de Stadsregio zich blijven inspannen om de 
verkeersveiligheid te optimaliseren. Voorafgaand aan de ombouw van het station Zuid zal de 
Amstelveenlijn worden omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen 
Westwijk en station Zuid. 
 
Rond het Gelderlandplein is een 30 kilometerzone wenselijk, vanwege de drukbezochte 
maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, het huis van de wijk en winkels. Daarnaast wordt de 
openbare ruimte rond het Gelderlandplein vernieuwd. De langere 50 kilometer wegen die 
Buitenveldert van Oost naar West en Zuid naar Noord doorkruisen, zijn nog niet allemaal duurzaam 
veilig ingericht. De lengte en breedte nodigen teveel uit tot snelheidsovertredingen. In groot 
onderhouds- en herinrichtingsprojecten worden daarom altijd de principes van duurzaam veilig en 
van toegankelijkheid meegenomen. De verkeersproblematiek die ontstaat met de verdere 
ontwikkeling van Zuidas mag niet worden afgewenteld op Buitenveldert. 
 
Het ruim opgezette Buitenveldert vraagt om goed openbaar vervoer. De verbinding met Amstelveen, 
die nu geboden wordt door de Amstelveenlijn (lijn 51) komt in verband met de aanleg van het Zuidas-
dok tijdelijk te vervallen, waarbij voor het stadsdeel een volwaardig alternatief belangrijk is. Verder 
zoeken we naar andere vormen van al dan niet openbaar vervoer, zoals informele 
ondersteuningsdiensten, buurtbussen. We kijken of het mogelijk is buurtbussen te laten rijden met 
vrijwilligers. In samenwerking met de Stadregio en de RVE Verkeer & Openbare Ruimte willen we het 
onderzoek naar de mogelijkheid van een tramlijn naar Buitenveldert- Zuid via het Gelderlandplein van 
de verkenningenfase promoveren naar de planstudiefase. De openbare ruimte in brede zin dient 
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toegankelijk te blijven in verband met de relatief grote groep oudere bewoners. 
 
Er is veel groen in Buitenveldert: het Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark en een deel van het 
Amsterdamse Bos. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze parken. De uitdaging is de 
parken zo te faciliteren dat er geen schade aan flora en fauna ontstaat. Uiteraard dient dit te passen 
bij de identiteit en het karakter van de parken. Daarbij worden nieuwe recreatieve functies, nieuwe 
sportvoorzieningen (sportief gebruik zonder grote fysieke aanpassing) en spreiding van parkbezoek 
gestimuleerd. 
 
De Natuur- en milieuteams worden uitgebreid naar Buitenveldert voor het Ecolint. Buitenveldert 
grenst aan de Amstelscheg en aan het Amsterdamse Bos. Aan de westzijde van de Amstelscheg 
wordt de openbare ruimte (sportief) ingericht in het kader van het project de Sportas met 
voorzieningen en sportaanleiding (voorzieningen in de openbare ruimte). De ontwikkelingen van de 
komende jaren en de behoefte aan meer voorzieningen, kunnen een bedreiging vormen voor deze 
groene kwaliteiten. Wij vinden het van groot belang het groen te behouden. 
Vanwege de toenemende hoeveelheid verhard oppervlak door uitbreiding van Zuidas creëren we 
watercompensatie (nieuw oppervlaktewater) in de Binnendijkse Buitenveldertse polder. 
Op het gebied van milieu zijn diverse onderwerpen van belang, zoals voor het Bijenlint. 
De geluidsoverlast van Schiphol wordt actief gemonitord inclusief het bewaken de gemaakte 
afspraken. Tenslotte is er een project Energiebesparing bij sportverenigingen in Het Loopveld gestart. 
 

- Wonen & Ontwikkelen 
Door de uitvoering van geplande en eventuele toekomstige transformatieprojecten neemt het aantal 
inwoners van Buitenveldert toe. De realisatie van nieuwe woningen in het middensegment en 
woningen voor starters en studenten, biedt kansen voor Buitenveldert op verjonging. Bijkomend 
voordeel zijn groeiende onderlinge contacten tussen jongere en oudere generaties in de wijk, waaruit 
informele ondersteuning kan voortvloeien. Ten aanzien van erfpacht wil het stadsdeel de grote 
hoeveelheid ouderen met minder draagkracht in de wijk beschermen bij het ingaan van een nieuwe 
canonperiode. Zuid streeft naar Canonverleningen tegen de zelfde voorwaarden. Bij de transformatie 
van particulier vastgoed wordt actief ingezet op het stimuleren van middensegment huurwoningen, of 
in geval van vrijkomende verzorgingshuizen omzetting stimuleren naar zelfstandige (zorg)woningen 
voor ouderen (vanwege scheiden wonen en zorg). Ook de ontwikkelingen op Zuidas zijn van invloed 
op het gebruik van voorzieningen in Buitenveldert. Er komt een plan van aanpak over aanpassingen, 
van het huidige voorzieningenniveau met het oog op het groeiende aantal bewoners en de 
veranderende bevolkingssamenstelling. Zo wordt er extra winkelareaal aan het Gelderlandplein 
gerealiseerd. De komende jaren worden op een aantal plekken in Buitenveldert studentenwoningen 
gerealiseerd, zoals op de Van Heenvlietlaan en de De Boelelaan. Dat vraagt ook om uitbreiding van 
andere voorzieningen, zoals winkels en buurthoreca op andere locaties. Horeca is nu vooral beperkt 
tot het Gelderlandplein, Rooswijck en Groot Essenburg. De ontwikkeling van horeca, bijvoorbeeld in 
het Amstelpark rond de entree, kan worden bevorderd. 
 
Bij al deze ontwikkelingen is het zaak oog te houden voor de keerzijden, zoals overlast door 
bijvoorbeeld zwervers en zwerfvuil in de parken. Er wordt dus aandacht besteed aan het benutten 
van de positieve effecten van die groei (oa. op uitwisseling diensten) en aan het beheersen van de 
negatieve effecten van die groei (op oa de groene kwaliteiten, en woongenot van bewoners). 
 
Concreet staan de komende jaren de volgende transformatie/nieuwbouwplannen op het programma: 

� De omzetting van een groot kantoorpand aan de Van Heenvlietlaan in 354 studenten- en 
starterswoningen. 

� De nieuwbouw van 55 koopwoningen voor oa starters aan de Klencke op de locatie van een 
voormalige hotelschool. 

� Realisatie van 79 onzelfstandige studentenwoningen in 14 eenheden in de bedrijfsruimtes 
van de flats aan de De Boelelaan. 

� De ontwikkeling van nieuwbouwwoningen op de Bruinzeellocatie (hoek Buitenvelderstselaan 
en van Nijenrodeweg). 

Op dit moment wordt ook gewerkt aan de transformatie van het Gelderlandplein, waarbij het aantal 
m2 winkelruimte substantieel wordt uitgebreid en een kantoortoren wordt getransformeerd tot hotel. 
 



 

Gemeente 
Amsterdam   Gebiedsagenda Zuid 

 

                                                                 91 

 

Gemeente 
Amsterdam   Gebiedsagenda Zuid 

 

Daarnaast zijn er transformatieprojecten in voorbereiding voor de volgende locaties: 
� Eerste en tweede verdieping transformatie kantoorverdiepingen van 4 flats hoek van 

Neijenrodeweg met Backershagen, van Leijenberglaan, van Heenvlietlaan en Wamberg, naar 
wellicht wonen; 

� Transformatie van bedrijfslocatie Giessenburg 1 naar waarschijnlijk wonen; 
� Transformatie van GGZ locatie Walborg 2a en de AJ Ernstraat 
� Transformatie kantoorpanden aan de Klencke 10-12/Boelelaan 
� Transformatie oude Brandweerkazerne aan de van Leijenberghlaan 

De wens is om de architectuur in Buitenveldert en het gebied rondom De Dageraad ook in de 
komende jaren te blijven promoten; met/ tijdens ArtZuid, met behulp van de partners van stadsdeel 
Zuid én in overleg met Amsterdam Marketing. Op deze manier verduurzamen we de projecten als 
Ontdek Berlage en Van Eesterenfestival door binnen- en buitenlandse toeristen aan te trekken en de 
Amsterdammer kennis met eigen stad te laten maken. Dit draagt bij aan de spreiding van toerisme en 
aan een goed vestigingsklimaat van Zuid. 
 

- Leren, Opgroeien en Vrije tijd 
In Buitenveldert en Zuidas samen gaan 1.964 leerlingen naar de basisschool. Daarnaast gaan er 
4.249 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Na deze zomer opent een nieuwe basisschool en 
integraal kindcentrum op Zuidas. Nu zijn er al zeven basisscholen, vier scholen voor voortgezet 
onderwijs (waaronder de grote Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert en Maimonides) en 
speciaal onderwijs te vinden. De Joodse scholen vervullen bovendien een regionale functie. 
Beveiliging van deze scholen is, net als andere Joodse instellingen, een belangrijk aspect. Rond alle 
scholen in Buitenveldert is aandacht voor verkeersveiligheid belangrijk. Het schouwen hierop wordt 
ook dit jaar gecontinueerd. 
 
In 2013 is in het kader van het nieuwe Amsterdamse jeugdzorgstelsel in De Pijp een proeftuin Om 
het kind gestart. De uitrol naar Buitenveldert vindt plaats vanaf 1 januari 2015. 
 
Het relatief groot aantal expats in de omgeving vraagt om goede huisvesting voor internationale 
scholen. Verder wordt gestreefd naar maatschappelijke en financiële optimalisatie van Basisschool 
de Stern en de Merkelbachschool, in samenhang met multifunctioneel centrum de Binnenhof.. 
 
De veranderende bevolkingssamenstelling vraagt om aanpassing van het welzijnsaanbod en (sport-
)voorzieningen voor jeugd en jongeren. Ook willen we het sportpark Het Loopveld verbeteren en slim 
aansluiten bij de ontwikkelingen op Zuidas. 
Voor jongeren die begeleiding nodig hebben is ondersteuning nodig door ambulante jongerenwerken 
straathoekwerk. Verder is goede voorlichting voor zowel jongeren als ouderen nodig om optredende 
spanningen te voorkomen. Slim koppelen van jong- en oud en projecten die intergenerationele 
betrokkenheid vergroten kunnen hier een bijdrage aan leveren. 
 
De parken, het groen en ook de nabijgelegen Sportas bieden uitstekende mogelijkheden voor de 
recreatiebehoefte van de veranderende bevolking. Daarbij moet overlast voor bestaande gebruikers 
en bewoners beperkt blijven. Daarnaast liggen er kansen bij een aantal sportvoorzieningen 
intensiever te gebruiken. We bevorderen zelfredzaamheid, gaan uit van benutting van eigen kracht 
van bewoners en brengen bewoners met elkaar in contact. We stimuleren ook hiermee sociale 
cohesie. 
 

- Participeren en Civil Society 
Het aantal aangevraagde en gerealiseerde bewonersinitiatieven in Buitenveldert is relatief laag. 
Desondanks is er een actieve groep betrokken bewoners bij het stadsdeel. Deze betrokkenheid is nu 
vooral gericht op openbare ruimte. Kansen liggen in actiever de vraag ophalen, ook bij minder 
betrokken bewoners en de betrokkenheid in onderwerpen te verbreden. Ondanks een aantal 
vereningsverbanden en gemeenschappen is een deel van de bewoners in Buitenveldert relatief 
anoniem in de wijk. De sociale cohesie is dan ook laag. Er is verborgen eenzaamheid bij relatief veel 
oudere bewoners. Het netwerk van mensen is hier vaker kleiner (16,7% van Buitenveldert heeft 
sociale isolatie, versus 12% stedelijk). Toch ervaart men zelf niet vaker (ernstige) eenzaamheid dan 
in de rest van Amsterdam. 
 
De sportparticipatie van ouderen loopt wel achter in Buitenveldert. Naast verhoging van de 
gezondheid en vitaliteit leidt sporten ook tot vergroting van het sociaal netwerk. We willen de buurt 
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sportief laten bewegen en daarmee goed in kaart brengen waar hier de mogelijkheden voor zijn, 
anders dan de reeds bekende centrale plekken zoals het Huis van de Wijk. Slechts één 
sportvoorziening voor deze doelgroep is te beperkt. Lokale sportieve ‘routes’ met oefeningen in de 
wijk en parken kunnen hier een bijdrage aan leveren. 
 
Een andere uitdaging is de slimme koppeling tussen jong en oud. In samenwerking met de Academie 
van de Stad en Woningstichting Rochdale is een project gestart met studenten die in ruil voor 
huisvesting op de De Boelelaan de bewoners in de flat en de wijk ondersteunen bij het organiseren 
van eigen initiatieven die het buurtnetwerk versterken en vergroten. Soortgelijke initiatieven 
ondersteunt het stadsdeel van harte. Hier ligt een grote uitdaging vanwege de noodzaak om steeds 
meer uit te gaan van de eigen kracht van bewoners en het netwerk in de wijk, de dragende 
samenleving. Deze onstaat niet geheel vanzelf en moet waar nodig worden aangewakkerd en 
ondersteund. De komst van studenten rond De Boelelaan biedt ook kansen om hen te betrekken bij 
de wijk Buitenveldert. 
 

- Leefbaar, Sociaal en Veilig 
De beschikbare voorzieningen zijn geografisch geconcentreerd rond het Gelderlandplein. Voor 
ouderen is dat soms lastig in verband met bereikbaarheid. Het aantal verpleeg- en verzorgingshuizen 
blijft weliswaar op peil, maar de functie verandert. Ouderen dienen langer zelfstandig te wonen wat 
leidt tot een toenemende zorgvraag. Kleinschalige voorzieningen in de wijk voor ondersteuning, 
ontmoeting en dagbesteding in de wijk worden daarom steeds belangrijker. De bereikbaarheid 
hiervan is in deze wijk een grote opgave. Buitenveldert kent al een groot aandeel mantelzorgers, de 
opgave is om de koppeling te leggen tussen de dragende samenleving en welzijn en zorg: zowel 
formele als informele zorg. 
 
Door de ontwikkelingen in de zorg is een betere toegankelijkheid van laagdrempelige voorzieningen 
in de wijk wenselijk. Dat stelt ouderen in staat actief deel uit te blijven maken van het 
maatschappelijke leven. Sociaal ondernemerschap en slimme allianties staan hierbij centraal. 
 
In Buitenveldert bieden de verzorgingshuizen de Buitenhof, Huize Buitenveldert en het Menno 
Simons Huis kansen om buurtgerichte ontmoetingsplekken te creëren waar oudere omwonenden 
terecht kunnen voor (Wmo-)dagbesteding, samen eten en activiteiten organiseren. Het pilot-project 
Beter Thuis in Zuid is een voorbeeld hiervan. 
 
De veiligheid van de Joodse instellingen en scholen in Buitenveldert blijft een punt van zorg en 
aandacht. In overleg met de betrokken scholen Cheider, Maimonides en Rosj Pina zal verkend 
worden waar het combineren van voorzieningen een verbetering van de veiligheid kan opleveren. 
Mogelijk kan dit ook ten aanzien van de overige Joodse voorzieningen gebeuren. Het stadsdeel 
ondersteunt de beveiliging en zoekt hierover afstemming met de centrale stad en het Rijk. 
 
De waardering voor sociale cohesie is de laatste jaren gedaald. Er is sprake van relatief weinig 
meldingen van jeugdoverlast. In Buitenveldert spreken bewoners elkaar snel aan over gedrag dat 
hinder kan veroorzaken in de wijk. De toename van gezinnen in de wijk en de niet altijd op de vraag 
afgestemde voorzieningen voor jeugd kan leiden tot een toename hiervan. Het stadsdeel probeert nu 
al in te spelen op de toename van puberjeugd door middel van (ambulant) jongerenwerk, 
straathoekwerk en passende vrijetijdsplekken. 
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- Werken en Buurteconomie 
De winkelvoorzieningen in Buitenveldert zijn geconcentreerd op een aantal plekken, met name rond 
het Gelderlandplein, Rooswijck en de Kastelenbuurt (met in totaal 4 pleinen). Mede vanwege de 
veranderingen in het zorgstelsel waardoor ouderen langer zelfstandig blijven wonen, wil het bestuur 
een betere benutting van de bestaande winkelvoorzieningen in de wijk. Om dit te faciliteren wordt 
bijvoorbeeld in de komende jaren de omgeving van Bolestein met groot onderhoud opgewaardeerd. 
Door dit te doen krijgt ook de lokale economie een impuls. 
 
De vernieuwing van winkelcentrum Gelderlandplein en Rooswijck zorgen voor meer levendigheid. Er 
liggen ook kansen voor nieuwe horeca. Het winkelgebied Kastelenplein is wat onbekend en zou 
impulsen kunnen gebruiken. Hier liggen ook kansen om samen te werken met de scholen in de buurt. 
De nabijgelegen Zuidas geeft een impuls aan het gebied. Desondanks staan er ook nogal wat 
kantoorgebouwen leeg door de crisis. Eén is omgezet naar een hotel. De kans bestaat dat op de 
Klencke kantoren worden getransformeerd naar onderwijshuisvesting. 
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3.2.2.  Prioritering van de opgave in Buitenveldert  
Bovenstaande opgave(n) van het gebied leiden tot een prioritering van de volgende 
specifieke strategische doelstellingen van het gebied. 

 
1. Verbeteren van verkeersveiligheid van de vele ni et-duurzaam veilige wegen en sneltram  
 

� Verbeteren van veiligheid sneltram 51 en transitie tot nieuwe Amstelveenlijn. 
� Onderzoeken verkeersveiligheid schoolroutes en deze verbeteren. 
� Realiseren van een 30km gebied rond het Gelderlandplein. 
� Aanpak onveilige 50km wegen (bij voorkeur duurzaam veilig inrichten). 
� Verhogen verkeersveiligheid en toegankelijkheid rondom belangrijke voorzieningen. 

 
2. Realiseren van beschikbare en bereikbare voorzie ningen (zoals de winkelcentra) voor 

ouderen in ruime opzet Buitenveldert 
 

� Betere benutting van bestaande winkelvoorzieningen. 
� Stimuleren van (kleinschalige) ontmoetingsvoorzieningen en slimmere samenwerking tussen 

zorg en welzijn. 
� Bevorderen van beschikbaarheid openbaar vervoer en onderzoeken slimme alternatieven om 

de mobiliteit (van ouderen) te bevorderen (denk aan GoGo Nieuw-West). 
 
3. Inspelen op de sociale en fysieke ontwikkelingen  van Buitenveldert en Zuidas met 

passende voorzieningen en maatregelen tegen overlas t waar nodig. 
 

� Maatregelen treffen om overlast van parkeren en verkeer te beperken. 
� Inspelen op veranderende doelgroepen (zoals jonge gezinnen en studenten, zowel op Zuidas 

als in Buitenveldert) door passende voorzieningen, waarbij rekening wordt gehouden met 
evenwichtig gebruik van de openbare ruimte. 

 
4. Verbeteren positie kwetsbare oudere bewoners en stimuleren (sociale) veiligheid 
 

� Koppelen oude en jonge bewoners en tegengaan eenzaamheid en sociaal isolement. 
� Faciliteren bewonersinitiatieven gekoppeld aan beheer van de openbare ruimte. 
� Coördineren van de zorg- en welzijnsbehoefte via Samen Doen, Om het Kind, Wijkzorgteams 

en Beter Thuis in Zuid. Waar mogelijk met inzet van de dragende samenleving. 
� Bevorderen van veiligheid door o.a. speciale aandacht voor ouderen (o.a. inbraakpreventie) 

en beveiliging van bedreigde instellingen, zoals Joodse instellingen. 
 
5. Benutten van kansen van het vele groen en ruim o pgezette parken 
 

���� Bevorderen en spreiden van gebruik en onderzoeken nieuwe gebruiksmogelijkheden. 
���� Verbinden van parken en kijken naar slim beheer. 
���� Behouden en beschermen van groene flanken en het Ecolint, Amsterdamse Bos en 

Amstelscheg (waar het Amstelpark deel van uit maakt). 
���� Faciliteren en verbinden van parken zonder dat er schade aan flora en fauna ontstaat en met 

behoud van de identiteit van de parken. 
 
6. Inspelen op de gewijzigde vraag naar huisvesting  en daarbij ondermeer de kansen 

benutten die transformaties (van met name de vele z orginstellingen) bieden 
 

���� Maatschappelijke zorgvoorzieningen aanpassen aan (sociale) opgaven van de wijk. 
���� Aandacht voor woningen in het middensegment voor stadsgezinnen. 
���� Ontwikkeling van studentenhuisvesting en nieuwbouwlocaties. 
���� Inzetten op verlenging van erfpachtcanon woningen tegen de huidige voorwaarden. 
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3.2.3.  Thematische uitwerking van de opgave in Zui das 

 
Woord vooraf 

Zuidas is een grootstedelijk projectgebied waar het college van B&W (RVE Zuidas) de ontwikkelende 
partij is. Hierdoor is de rol van het stadsdeel in dit deelgebied een andere dan voor de overige 
gebieden van Zuid. De belangrijkste opgave voor stadsdeel Zuid is het aan de voorkant van het 
ontwikkel- en ontwerpproces het college (RVE Zuidas) te adviseren bij kaderstellende producten, 
gericht op de beheeraspecten openbare ruimte en de inpassing van Zuidas in de omgeving. Hierbij 
heeft het stadsdeel steeds de belangen van de omliggende buurten in het achterhoofd. 
 

- Ruimte & Leefomgeving 
Het is de uitdaging om Zuidas te ontwikkelen tot een volwaardig stuk stad met een goede balans 
tussen wonen, werken en recreëren zodat ook in de avonden en weekenden het aangenaam 
verblijven wordt. De complicerende factor hierbij is dat er de komende jaren intensieve 
bouwwerkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de bouw van Zuidasdok en nieuwe woningen en 
kantoren. De opgave van stadsdeel Zuid op de ontwikkeling van Zuidas (gestuurd door het college 
van B&W) ligt vooral in advisering op kaderstellende documenten. Hetgeen voorgaande jaren is 
ingezet, zal de komende jaren geïntensiveerd moeten worden gezien de bovengenoemde 
ontwikkelingen. 
 

- Bereikbaarheid 
De druk op de bereikbaarheid van Zuidas en het onderliggende wegennet groeit enorm. Stadsdeel 
Zuid stuurt in de planvormingsfase aan op een optimale bereikbaarheid door: 

� de verkeersdoorstroming verbeteren. 
� inzetten op goede noord-zuid en oost-west fietsverbindingen. 
� aanleggen van meer fietsparkeerplekken met name rond de stations. 
� handhaven op fietsparkeren in de openbare ruimte. 
� verbeteren van de openbaar vervoer verbindingen (in samenwerking met Stadsregio en 

gemeentebestuur). 
� maatregelen in Buitenveldert om parkeeroverlast van Zuidas te voorkomen. 

 
- Veiligheid 

Het stadsdeel streeft naar een hoge mate van verkeersveiligheid in de ‘tijdelijke’ situatie (2015-2027) 
tijdens de bouw van Zuidasdok en flanken, door: 

� inzetten op een verkeersveilige oversteek over de De Boelelaan ter hoogte van de van 
Heenvlietlaan/Antonio Vivaldistraat om de verkeerveiligheid rondom het IKC en 
studentenhuisvesting te verbeteren. 

� versterken van de verkeersveiligheid tijdens de bouw door de inzet van extra 
omgevingsmanagement en gebiedsregie. 

� samenwerken met politie om maatregelen te treffen om de sociale veiligheid te vergroten. 
� ondersteunen van de stichting Hello Zuidas met het instellen van het keurmerk Veilig 

Bedrijventerrein. 
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- Openbare ruimte & Groen 

� Zorgdragen voor een efficiënt te beheren nieuwe kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte 
door al tijdens de planvorming te adviseren op beheeraspecten. Het kan betekenen dat het 
stadsdeel na oplevering van de openbare ruimte nog niet (financieel) toegerust is op deze 
verhoging van de beheercapaciteit. Daar waar mogelijk zal stadsdeel Zuid daarom 
medebeheer van de openbare ruimte stimuleren. Dit doen het stadsdeel in ieder geval bij de 
openbare ruimte rond het IKC en de studentenhuisvesting. 

� In 2015 wordt de openbare ruimte rond Station RAI geherprofileerd. Hierbij wordt 
geanticipeerd op de opening van de oostelijke opgang van het station waardoor extra 
fietsparkeervoorzieningen aan deze zijde toegevoegd kunnen worden. 

� Stadsdeel Zuid eist bij elk project dat er een BLVC plan wordt opgesteld en adviseert over en 
controleert op deze BLVC afspraken. 

� Stadsdeel Zuid zet extra in op gebiedsregie en omgevingsmanagement. 
� Er wordt aangesloten bij het stadsloket van Zuid voor meldingen openbare ruimte. 
� Het stadsdeel laat zich adviseren door bewoners tijdens de planvorming. 
� Zuidas is omringd door het Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark, Amsterdamse Bos, 

Schinkelpark en het Beatrixpark. Het stadsdeel stimuleert het gebruik bij de bewoners en 
werknemers van Zuidas. 

 
- Milieu en Water 

Stadsdeel Zuid wil zorg dragen voor een versterking van de duurzaamheidsambitie door: 
� ondersteuning van de natuur- en milieuteams en diverse medebeheersprojecten (o.a. 

Zuiderkruid, de Almatuin); 
� ondersteuning van de minirondeel als centrum voor duurzame energie (hierin komen 

maatschappelijke initiatieven samen); 
� Project ‘Naar nul op de meter’; 
� duurzaamheid is bij Zuidas een belangrijk/leidend thema. Extra aandacht hierbij vergt 

mogelijk maken van recycling/afvalscheiden. O.a. door het opnemen van voorwaarden in de 
Programma’s van Eisen; 

� actieve deelname aan Green Business Club, trekker van project Afval; 
� stimuleren van de aanleg van groene daken en alternatieve energiebronnen; 
� onderzoeken van de mogelijkheden om nadere eisen te stellen ter bevordering van 

afvalscheiding in woningen/woongebouwen; 
� participeren in de alternatieve mogelijkheden voor waterberging/waterretentie; 

 
- Wonen & Ontwikkelen  

� Door de realisatie van Zuidasdok wordt de basis gelegd voor een goede stedelijke inpassing 
met de omgeving. De barrière werking (ongedeelde stad) wordt verminderd door de 
ondertunneling van de snelweg over een lengte van 1,2 km ter hoogte van station Zuid en 
door het creëren van een extra (fiets-) onderdoorgang in het verlengde van de Vivaldistraat. 

� De extra woningbouw zorgt voor een goede mix tussen wonen en werken. Ook een goede 
verdeling van sociale en middensegment (huur-) woningen draagt bij aan een duurzame 
verbetering van de leefomgeving. 

 
- Leren, Opgroeien en Vrije Tijd  

� In Ravel realiseert het stadsdeel een semipermanent integraal kindcentrum (IKC, de eerste 
Zuidas basisschool) en wordt de verplaatsing van de twee internationale scholen (AICS en 
British School) begeleid in samenwerking met het gemeentebestuur. 

� Door de ontwikkeling van het IKC zal de huidige sporthal BL46 niet meer gebruikt kunnen 
worden. Om de huidige gebruikers een alternatief te bieden, wordt een tijdelijke blaashal op 
Kenniskwartier gerealiseerd. 



 

Gemeente 
Amsterdam   Gebiedsagenda Zuid 

 

                                                                 97 

 

Gemeente 
Amsterdam   Gebiedsagenda Zuid 

 

 
- Participeren en Civil Society 

Communicatie en integratie opgave van Zuidas in de omliggende wijken: 
� Het gebied ondergaat grote fysieke ingrepen terwijl veel nieuwe bewoners hun intrek nemen 

in de nieuwe woningen. Deze bewoners, maar ook andere gebruikers van Zuidas, zoals 
werkenden en omwonenden, worden door de RVE Zuidas goed geïnformeerd over alle 
ontwikkelingen. Er wordt ingezet op een verder gaande vorm van participatie, waarbij 
bewoners en gebruikers kunnen meedenken en adviseren over ontwikkelingen op en rond 
Zuidas. 

� Stadsdeel Zuid verkent bestaande netwerken en stimuleert nieuwe netwerken om de 
behoefte van de nieuwe bewoners in kaart te brengen en activiteiten te verbinden. Het 
stadsdeel biedt gebruikers van Zuidas kansen om te participeren in aanleg van nieuwe 
gebieden (bijvoorbeeld rondom het IKC op Ravel). 

 
- Leefbaar, Sociaal en Veilig 

Het stadsdeel zet in op leefbaar, sociaal en veilig in Zuidas door: 
� het stimuleren van een goede mix van woningen, kantoren en voorzieningen op Zuidas; 
� het faciliteren op Zuidas van de behoefte aan Welzijn en Zorg, door de behoefte goed te 

monitoren en bewoners te informeren en toeleggen naar bestaande 
ondersteuningsmogelijkheden in de aangrenzende wijken. 

� het monitoren van de behoefte aan aanpak Jeugd en Veiligheid op termijn. 
 

- Werken en Buurteconomie 
Stadsdeel Zuid steunt Hello Zuidas en de Green Business Club om het ontmoeten en samenwerken 
van bewoners en ondernemers te bevorderen en duurzame ontwikkelingen te stimuleren. 
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3.2.4.  Prioritering van de opgave in Zuidas 
Bovenstaande opgave(n) van het gebied leiden tot een prioritering van de volgende 
specifieke strategische doelstellingen van het gebied. 

 
1. Stimuleren en faciliteren van de levendigheid va n Zuidasflanken 
 

���� Voortzetten activiteiten van programma 15x15 met maatregelen die de levendigheid 
vergroten. 

���� Onderzoeken mogelijkheden om de verblijfskwaliteit in de openbare ruimte te verhogen. 
���� Stimuleren en faciliteren van (tijdelijke) initiatieven in samenwerking met stakeholders, 

zoals het tijdelijke kunstinitiatief en de inrichting openbare ruimte rond het IKC in Ravel. 
 
2. Beperken van overlast voor bewoners, werkenden, reizigers en bezoekers van Zuidas en 

omliggende wijken 
 

� Beperken bouwoverlast door advisering over bouwlogistiek, werkterreinen, coördinatie bij 
bouwactiviteiten op Mahlerplein, Gershwin, Kop Zuidas, Ravel, Beethoven, Strawinsky en 
Station RAI. 

� Beperken parkeeroverlast door: 
I. uitvoeren concrete maatregelen (bijv. parkeerduurbeperking) in Buitenveldert en 

Prinses Irenebuurt; 
II. adviseren op het parkeeronderzoek Zuidas; 
III.  stimuleren van voldoende parkeergelegenheid op Zuidas. 

� Borgen van de bereikbaarheid van Zuidas door in te zetten op intensivering gebiedsregie en 
omgevingsmanagement: 

I. tijdens de nieuwe ‘bouw-boost’ met als hoogtepunt 2015-2016; 
II. tijdens de fysieke voorbereidingen voor Zuidasdok; 
III.  inzetten op veilige noord-zuid en oost-west fietsverbindingen tijdens en na de bouw 

van Zuidasdok. 
� Inzetten op handhaving fietsen (instellen gebiedsbepaling rond stations). 

 
3. Afstemmen van voorzieningen in Zuidas met omligg ende wijken 
 

� Zorgen voor huisvesting internationaal onderwijs (AICS en BSA). 
� Zorgen voor goede afstemming van het voorzieningenaanbod (bijv. basisonderwijs, 

kinderopvang, huisarts, apotheek en sport) met Buitenveldert en Rivierenbuurt. 
� Anticiperen op stedelijke invloeden voor rustige buurten (zoals Veluwebuurt en Prinses 

Irenebuurt). 
 
4. Versterken van de verkeersveiligheid op de De Bo elelaan en rond scholen 
 

� Investeren in een veilige oversteek over De Boelelaan ter hoogte van de Van Heenvlietlaan 
(IKC, AFC en studentenhuisvesting). 

� Investeren in de veiligheid ter hoogte van het ROC ‘de Klencke’. 
� Veilige oversteek over De Boelelaan tussen Gershwinplein en Gelderlandplein. 
� Borgen van een veilige fietsverbinding Prinses Irenestraat / Beethovenstraat. 

 
5. Versterken van bestaande netwerken in Zuidas en omliggende wijken om oude en nieuwe 

wijken te verbinden 
 

� Inwinnen van ideeën en adviezen van bewoners en andere gebruikers over (nieuwe) 
ontwikkelingen op en rond Zuidas. 

� Organiseren en stimuleren van participatie van gebruikers (bijv. bij plannen van studenten 
van het ROC). 

 
6. Borgen van de hoge kwaliteit van de openbare rui mte 
 

� Anticiperen op areaaluitbreiding openbare ruimte en zorgen voor financiële middelen voor 
beheer passend bij extra kwaliteit openbare ruimte. 
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4.  Gebiedsagenda van De Pijp 
 

 
 
4.1.  Gebiedsbeschrijving 
De gebiedsbeschrijving bestaat uit een algemene beschrijving en de context en duiding van de 
gebiedsanalyse. 
 

4.1.1.  Algemene gebiedsbeschrijving 
De Pijp ligt in het noorden van het stadsdeel Zuid grenzend aan het centrum van Amsterdam. De 
Stadhouderskade vormt de noordelijke grens van de buurt, in het westen is dit de Boerenwetering, in 
het zuiden de Jozef Israelskade en in het oosten de Amstel. 
 

 
 
De Pijp geldt als een voorbeeld van 19e-eeuwse goedkope revolutiebouw, maar de 
woonomstandigheden waren wel beter dan in oude buurten als de Jordaan. Hoofdverbindingswegen 
zijn de Ceintuurbaan en Stadhouderskade in oost-westrichting, en de Ferdinand Bolstraat, Van 
Woustraat en Amsteldijk in noord-zuidrichting. De Ceintuurbaan scheidt de Oude Pijp van de iets 
nieuwere ‘Nieuwe Pijp’, waaronder ook de Diamantbuurt valt. De Oude Pijp is in 1896 ontstaan na 
annexatie van het noordelijke gedeelte van de gemeente Nieuwer-Amstel (het huidige Amstelveen). 
De zuidrand van De Pijp is gebouwd in het kader van het Plan Zuid, en bevat daardoor een aantal 
groepen woningen in de stijl van de Amsterdamse School. 
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4.1.2.  Context en duiding van de gebiedsanalyse 
De Amsterdamse binnenstad wordt steeds drukker. Het aantal inwoners neemt toe en ook weten elk 
jaar meer bezoekers het centrum van de hoofdstad te vinden (jaarlijks zo’n 11 miljoen). Dat blijkt uit 
het Trendrapport Amsterdam Centrum. De centrumfunctie breidt zich sterk uit naar De Pijp, mede als 
gevolg van het gemeentelijke beleid om de toeristische druk meer over de stad te spreiden. 
 
De Pijp kenmerkt zich door een levendige mix van wonen met andere functies, zoals winkels, horeca, 
kleine bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Er zijn verschillende publiektrekkers in de buurt 
die steeds drukker bezocht worden. Het aantal bezoekers van de Heineken Experience is sinds 2010 
gestegen met 30% tot 565.000 in 2012. De Albert Cuypmarkt trekt op een doordeweekse dag 
ongeveer 15.000 en op een zaterdag 30.000 bezoekers. Het Sarphatipark is een van de kleinste 
parken in de stad, maar ook een van drukste en meest bezochte. Naast deze specifieke 
publiekstrekkers heeft de buurt een uitgebreid aanbod aan horecagelegenheden. De Oude Pijp is 
inmiddels het derde uitgaansgebied van Amsterdam. 
 
De Pijp bestaat vooral uit volwassenen in de leeftijd van 18- 66 jaar (80,9%). Het aantal ouderen laat 
een licht stijgende lijn zien. De meeste ouderen in de Pijp wonen in de Diamantbuurt, 13%, maar dit 
is relatief weinig. Er wonen wel relatief veel meer jong volwassenen in de Pijp dan elders in 
Amsterdam, waaronder studenten en starters. In de wijk wonen meer alleenstaanden (63%) en 
minder samenwonenden met kinderen (9%) dan gemiddeld in Amsterdam. In vergelijking met 
Amsterdam ligt het aandeel huishoudens met een hoge opleiding iets hoger. In de Diamantbuurt was 
het aandeel niet-werkende werkzoekenden twee jaar terug veel hoger dan gemiddeld in Zuid en de 
stad. Ook kent de Diamantbuurt relatief veel lage inkomens (39%). In de Nieuwe en Oude Pijp liggen 
de aantallen niet-werkende werkzoekenden rond het stedelijk gemiddelde van 6%. 
 
Binnen het sociaal domein in de Pijp spelen de decentralisaties vanuit het Rijk naar gemeenten van 
de ABWZ, jeugdzorg en participatie. In 2013 is in de Pijp het Samen DOEN-team gestart die 
kwetsbare huishoudens ondersteunen. In de Pijp is een toename van de GGZ- psychosociale 
problematiek onder alle leeftijdsgroepen. Er is een vergrote druk op de 1e lijnvoorzieningen (front-
office). In de Pijp is sinds april 2013 eveneens de proeftuin Om het kind gestart. Dit is een 
wijkgerichte samenwerking van professionals op gebied van jeugdzorg. De Pijp is samen met de 
Rivierenbuurt één van de 22 gebieden, waarin Amsterdam vanaf 2015 de zorg gaat regelen. 
Veel locaties in de Pijp zijn in transitie: er is een aantal grote en minder grote transformatieprojecten 
gaande en er zitten een aantal aansprekende transformaties aan te komen zoals het Archiefterrein. 
 

 
De sociaal ruimtelijke infrastructuur van het gebie d. 
 
De Pijp heeft een woningvoorraad van bijna 21.000 woningen. Ongeveer twee op de vijf woningen 
zijn sociale huurwoningen. Trends op het gebied van wonen zijn: dalende WOZ-waarden maar nog 
steeds de hoogste WOZ-waarde per m2 van heel Amsterdam, afname goedkope huurwoningen, 
afname aandeel corporatiewoningen. In de hele Pijp is een hoog percentage goedkope 
huurwoningen. 
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De Nieuwe Pijp heeft een stijgend aantal koopwoningen. Corporaties hebben het voornemen een 
groot aantal huurwoningen in de Diamantbuurt te verkopen om zo te zorgen voor meer diversiteit in 
het woningaanbod in deze buurt. 
 
De afgelopen tien jaar is het bouwen aan de Noord/Zuidlijn in De Pijp goed merkbaar geweest. Als 
deze in 2017 gaat rijden zal de bereikbaarheid van de buurt nog meer verbeteren. 
 
Tevredenheid met de buurt is goed met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. 
 
4.2.  Agenda: de opgave van het gebied 
Ontwikkelingsperspectief, thematische uitwerking va n de opgave en de prioriteiten . 
 

4.2.1.  Ontwikkelingsperspectief van het gebied 
De Pijp heeft in de afgelopen twintig jaar een enorme transformatie ondergaan. De volkse woonwijk is 
geworden tot een gemengd, bedrijvig gebied, waar mensen hun huizen opknappen, genieten van het 
leven op straat, waar creatieve ondernemers opbloeien en Amsterdammers hun nieuwe 
uitgaansleven vinden. 
 
Met de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn wordt een belangrijke verkeersader toegevoegd aan het 
Amsterdamse openbaar vervoernet. Door een nieuwe metrohalte in De Pijp krijgt het centrummilieu in 
deze wijk een extra stimulans. Het winkelgebied Ferdinand Bolstraat, met de Albert Cuypmarkt als 
belangrijkste trekker, is een van de grootste binnenstedelijke winkelgebieden van Nederland. Meer 
bezoekers en toeristen zullen door de komst van een nieuwe metrohalte in de Pijp de weg vinden. 
De transformatie naar centrummilieu betekent een toenemende druk op de openbare ruimte. De 
claims op de openbare ruimte en de verblijfsfunctie van het gebied worden veelzijdiger en 
intensiever. Deze toegenomen druk brengt knelpunten met zich mee op het gebied van veiligheid, 
horecaoverlast, vervuiling en parkeren. In het laatste geval vraagt fietsparkeren bijzondere aandacht. 
De Pijp kàn zich ontwikkelen tot een economisch krachtiger gebied waarin wijk- en stadsbreed 
voordeel voelbaar is; zowel voor bewoners, ondernemers, als bezoekers. De transitie van De Pijp 
naar centrummilieu betekent echter ook dat er spanning ontstaat tussen de wijk als verblijfsgebied 
om te ondernemen en recreëren en de wijk om te wonen. Deze ontwikkeling en de toenemende druk 
op de openbare ruimte vraagt om een goede balans tussen wonen en verblijven in het gebied. Een 
integrale wijkvisie is hierom noodzakelijk: om een duurzame ontwikkeling van de wijk te realiseren, 
met oog voor de leefbaarheid en de woonfunctie in het centrummilieu . 
In De Pijp heeft de economische crisis zijn weerslag. Er is sprake van meer psychosociale problemen 
en meer armoede. Dit vraagt om extra inzet voor het versterken van de zelfredzaamheid. 
In de afgelopen jaren is de veiligheid toegenomen in De Pijp. De aanpak in de Diamantbuurt levert 
positieve resultaten op. Deze ontwikkeling moet voortgezet worden. 
 
 

4.2.2.  Thematische uitwerking van de opgave 
 

- Ruimte & Leefomgeving 
De verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en het beheer om de wijk schoon, heel en veilig te houden 
vraagt bijzondere aandacht. De druk op de openbare ruimte is enorm; dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt omdat De Pijp is gegroeid als toeristische trekpleister. Deze druk wordt nog eens 
versterkt door de belasting van de grote (infrastucturele) projecten in de openbare ruimte nu en in de 
komende jaren. De aanwezigheid van zoveel publiektrekkers in een kleine en dichtbebouwde buurt 
leidt echter tot knelpunten op het gebied van horecaoverlast (zoals toename aan terrassen), 
vervuiling en parkeren, voornamelijk het fietsparkeren. De fietsparkeerdruk is hoog en er is veel 
overlast van geparkeerde fietsen. Zorgelijk is dat met de NoordZuid-lijn een explosieve groei wordt 
verwacht van het aantal benodigde fietsparkeerplekken rond de ingangen van het metrostation. Als 
de metro gaat rijden worden dagelijks tussen de 1.000 en 1.200 extra geparkeerde fietsen verwacht. 
Voor de fietsparkeerdruk moeten structurele oplossingen komen, door bijvoorbeeld de inzet van 
gemeentelijk vastgoed. 
 
De komende jaren is veel groot onderhoud en herprofilering van wegen gepland in de Pijp om de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Pijp te verbeteren: o.a. herinrichting Ring Oud-Zuid, 
inrichting van Woustraat, inrichting Frans Halsbuurt, inrichting Ferdinand Bolstraat en Marie 
Heinekenplein. 



 

Gemeente 
Amsterdam   Gebiedsagenda Zuid 

 

                                                                 102 

 

Gemeente 
Amsterdam   Gebiedsagenda Zuid 

 

Ook de grote infrastructurele projecten worden uitgevoerd, zoals Boerenweteringgarage, Rode Loper 
en bouw stations NoordZuidlijn. Extra inzet op gebiedsregie is nodig om het gebied goed leefbaar te 
houden tijdens de realisatie van deze projecten. 
 
De bouw van de Boerenweteringgarage met 600 plaatsen zorgt voor minder parkeeroverlast en meer 
ruimte in de Oude Pijp. De Frans Halsbuurt krijgt hierdoor een belangrijke kwaliteitsimpuls in de 
openbare ruimte. 
 
Ook de verkeersveiligheid op de vele routes naar en rondom scholen en kinderdagverblijven vragen 
bijzondere aandacht. 
 

- Wonen & Ontwikkelen 
De transitie van De Pijp naar centrummilieu biedt ook kansen voor ondermeer het realiseren van 
woningen voor specifieke doelgroepen (huurwoningen in het middensegment, woningen voor 
ouderen), de versterking van het cultuuraanbod en de versterking van werkgelegenheid. 
 
In de Nieuwe Pijp en Diamantbuurt is veel corporatiebezit. Dit biedt kansen om met de corporaties 
afspraken te maken om woningen te laten transformeren naar onder andere middensegment huur. 
 
Bij transformatie van leegstaand of vrijkomend vastgoed is het zaak rekening te houden met de uitrol 
van het centrummilieu. Door de toename van stedelijke, economische en commerciële functies in de 
Pijp is het van belang om bij vrijkomend vastgoed de maatschappelijke functies te beschermen. Voor 
toekomstige transformaties van particulier vastgoed is het van belang om een kader te ontwikkelen 
op het vastgoed met een maatschappelijke bestemming, en vooralsnog uit te gaan van bescherming 
van deze bestemming. Door bijvoorbeeld de eigenaren actief te benaderen en gezamenlijk te kijken 
hoe aan de maatschappelijke bestemming een nieuwe invulling kan worden gegeven (in het licht van 
de stedelijke positie van De Pijp). Bij transformaties bij overig vastgoed wordt omzetting naar 
middensegment huurwoningen gestimuleerd. Dit kader moet een plek krijgen in de integrale wijk-
visie. 
 
De transformatie van het huidige verzorgingstehuis Amsta naar zelfstandige sociale woningen voor 
ouderen (met zorgvraag) is een zeer geslaagd voorbeeld van hoe op een positieve manier de 
negatieve effecten van het regeringsbeleid is opgevangen. Dat verdient navolging. 
 
Er zijn op dit moment verschillende transformatie in voorbereiding en uitvoering: 
 

� De herontwikkeling van het Archiefterrein naar woningen, theater en hotel. Het Archiefterrein 
wordt ontwikkeld tot een culturele hotspot die voornamelijk focust op de buurt. In de 
omgeving van het Archiefterrein zijn ook andere culturele organisaties gevestigd zoals de 
Cinetol bibliotheek, de broedplaats Cinetol en de middelbare school IVKO. Deze ontwikkeling 
kan een positieve impuls geven aan de aangrenzende buurten zoals de Diamantbuurt. 

� De (her)ontwikkeling van het terrein en gebouw aan de Van Ostadestraat 233, De Nieuwe 
Fabriek, naar een mix van wonen en werken. 

� De transformatie van de oude brandweerkazerne aan de Van Ostadestraat 341 naar 
zelfstandige wooneenheden en middensegment huur. 

� Middensegment huur woningen worden ook ontwikkeld op de locatie van de voormalige 
school aan de Lutmastraat 175. 

� Voor twee kerken, het Afrikahuis en de Oranjekerk, wordt gezocht naar een andere invulling. 
� Met de eigenaar van het voormalig stadsdeelkantoor aan de Karel du Jardinstraat (circa 

6.400m²), wordt gezocht naar een passende invulling. 
� De transformatie van een voormalig school en brandweerkazerne naar middensegment 

huurwoningen speelt in op de ambitie om meer woningen voor deze doelgroep te realiseren. 
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- Leren, Opgroeien en Vrije tijd 
De Pijp heeft vanwege de centrumfunctie een toenemende aantrekkingskracht op jongeren, zowel op 
jongeren uit stadsdeel Zuid als op jongeren uit andere delen van de stad. Er zijn diverse netwerken 
van jongeren, wat kansen biedt voor ondermeer bewonersparticipatie. In de Diamantbuurt heeft dit 
een positief effect gehad. In de afgelopen tijd heeft een groep jongeren samen met het 
jongerennetwerk de handen ineen geslagen en het Smaragdplein een positieve impuls gegeven. 
 
Om de kansen voor jongeren in De Pijp te vergroten biedt de economische ontwikkelingen in de wijk 
goede kansen om jeugdwerkeloosheid en schoolverlaters onder de jeugd aan te pakken. In de 
Rivierenbuurt is de Stagestraat een succesvol concept. Dit concept zou ook in De Pijp uitgerold 
kunnen worden. 
 

- Participeren en Civil Society 
De Pijp is een wijk met veel creativiteit en sociaal betrokken ondernemers en bewoners. Dit biedt 
kansen netwerken, de sociale cohesie en participatie te stimuleren. In De Pijp is het aantal 
bewonersinitiatieven hoog; veel bewoners nemen deel aan het opzetten, beheren en organiseren van 
activiteiten in de openbare ruimte, zoals geveltuintjes, opknappen van de straat en activiteiten in 
ontmoetingsruimtes. 
 
Een aantal positieve voorbeelden: 

� Stadsdorp De Pijp is eind 2013 opgestart. Het Stadsdorp is een initiatief van en voor 
bewoners vanaf 60 jaar om te bevorderen dat senioren zo lang mogelijk actief, gezond en 
veilig thuis kunnen blijven wonen. 

� Op het Smaragdplein in de Diamantbuurt is de afgelopen tijd een groep jongeren actief die 
samen met het jongerenwerk het plein een positieve impuls hebben gegeven. Hierbij 
betrekken zij ook hun ouders. Om de ingezette ontwikkeling verder te versterken wordt 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het plein verder te verlevendigen; bijvoorbeeld op 
welke wijze het Badhuis betrokken kan worden bij de het plein en haar bewoners. 

� In De Pijp functioneert het Natuur- en Milieuteam (NMT) op het terrein van geveltuinen en 
medebeheerprojecten in de openbare ruimte. In het Groen Gemaal in het Sarphatipark is 
door vrijwilligers een ecologisch plantenruilcentrum gevestigd. Naast de natuurkant heeft het 
team een bijkomende rol in het versterken van de netwerken. Het NMT heeft een stevige 
basis in De Pijp 

 
In de afgelopen jaren zijn diverse vormen van structurele en incidentele contacten gelegd met 
bewoners en ondernemers. Elk project communiceert apart met de buurt. Gestroomlijnde informatie 
is niet voorhanden. De samenhang tussen de projecten is voor de bewoners niet duidelijk 
 
Vanaf februari 2014 is Zuid gestart met een integrale nieuwsbrief voor de wijk. Bewoners, 
ondernemers en betrokkenen worden via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen en activiteiten in de buurt. Dit is de start voor een meer integrale communicatie met de 
buurt. Alle grote ruimtelijke projecten en veranderingen binnen het sociaal domein vragen om een 
goede integrale communicatie met bewoners en partners, hier wil het stadsdeel verder op inzetten. 
 

- Leefbaar, Sociaal en Veilig 
De Pijp kenmerkt zich door een diverse bevolking die ook nog eens heel dicht op elkaar woont. 
 
De economische crisis heeft zijn weerslag in de wijk – er is een toename van kwetsbare huishoudens 
en GGZ- psychosociale problematiek. Er zijn signalen dat de armoede ook in De Pijp toeneemt, o.a. 
van de voedselbank, het stijgende aantal zzp’ers (waaronder ook veel onder de bijstandgrens), en 
het meldpunt Zorg en Overlast. Het gebrek van een sterk sociaal netwerk betekent een toename van 
sociale eenzaamheid onder 55+. Door deze ontwikkelingen en de bezuinigingen in de zorg is in De 
Pijp een vergrote druk op 1e lijns voorzieningen. De focus ligt op het versterken van de 
zelfredzaamheid door het opzetten van passende activiteiten (dagbesteding, ondersteuning van 
mantelzorgers, inzet van vrijwilligers) in de Pijp en het versterken van de frontoffice De Pijp. 
 
In De Pijp vinden diverse pilots en initiatieven plaats. Er is gestart met Welzijn Op Recept, voor 
mensen met psychosociale klachten; huisartsen en hun praktijkondersteuners verwijzen, waar 
mogelijk deze patiënten door naar het welzijnswerk in de wijk. 
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In mei 2013 is het Samen Doen team van start gegaan in De Pijp. Het Samen Doen team begeleidt 
kwetsbare huishoudens; huishoudens met problemen op meerdere leefgebieden. 
In 2013 is de Proeftuin ‘om het kind’ gestart in De Pijp; dit is de voorbereiding op de veranderingen in 
de jeugdzorg per 1 januari 2015. 
 
De veiligheid is vooral vergeleken met de rest van Amsterdam de laatste jaren toegenomen en nu 
goed; op zowel de objectieve als subjectieve veiligheid scoort De Pijp bovengemiddeld. Bijvoorbeeld: 
hier wonen veel jonge starters met een hoge opleiding, maar (op dit moment) met weinig geld. Zij 
vormen een belangrijke basis voor het aangaan van eigen initiatieven in de wijk. De Pijp blijft, juist 
vanwege de centrumfunctie, aantrekkingskracht houden voor de jeugd. 
 
De ingezette aanpak, met name in de Van Tellegenbuurt en de Diamantbuurt, op overlast 
veroorzakende jeugdgroepen is succesvol gebleken. Deze aanpak wordt gecontinueerd. 
 

- Werken en Buurteconomie 
De uitrol van het centrummilieu heeft positieve gevolgen voor de economische ontwikkelingen in de 
wijk. De toename van de stedelijke functie van de Pijp verandert de voorzieningenbehoefte in het 
gebied. Het aantal nieuwe bedrijven in het gebied is hoog, er zijn veel zzp’ers actief in de wijk. 
Er is relatief weinig leegstand in de winkelgebieden, ondanks dat het moeilijk ondernemen is door de 
bouw aan de Noord/Zuidlijn. De Pijp is in trek bij ondernemers van concept stores en vernieuwende 
horecaconcepten. 
Ondanks de (inter)nationale bekendheid op de Albert Cuypmarkt is er een toename van lege 
marktkramen gesignaleerd als gevolg van minder bezoekers. Het aanbod lijkt niet meer goed aan te 
sluiten op de doelgroep van een centrummilieu. De komst van de Noord/Zuidlijn biedt mogelijkheden 
om de invulling van de markt opnieuw te bekijken. 
In De Pijp is winkelstraatmanagement in de Ferdinand Bolstraat, Van Woustraat, Ceintuurbaan en 
Albert Cuypmarkt. De eerste drie winkelstraten starten binnenkort een BIZ; een 
bedrijfsinvesteringszone. Voor de komende jaren is belangrijk om dit blijvend te stimuleren door de 
winkelstraatmanagers zodat ondernemers straks zelfstandig het winkelstraatmanagement kunnen 
uitvoeren. 
De Van Woustraat biedt met haar aanwezige unieke kleinere en vernieuwende bedrijfsconcepten 
mogelijkheden voor het uitbreiden van het werkproject De Stagestraat. 
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4.2.3.  Prioritering van de opgave in de Pijp 
Bovenstaande opgave(n) van het gebied leiden tot een prioritering van de volgende 
specifieke strategische doelstellingen van het gebied. 

 
 

1. Verbeteren van de balans tussen wonen en verblij ven als gevolg van uitrol 
centrummilieu 

 
� Opstellen van een integrale wijkvisie om keuzes te kunnen maken met oog op goede 

balans tussen wonen en leefbaarheid. 
 

2. Vergroten leefbaarheid in de openbare ruimte doo r (o.a.) komst metro 
 

� Regie op grote (infrastructurele) projecten in uitvoering (NoordZuid Lijn, 
Boerenweteringgarage en Rode Loper) verhogen door middel van 
omgevingsmanagement. 

� Structurele oplossingen voor fietsparkeren. 
� Inzetten op extra beheer (specifiek in het Sarphatipark) en handhaving openbare ruimte 

in met name de Oude Pijp. 
 

3. Verbeteren verkeersveiligheid in de openbare rui mte 
 

� Verkeersveilige (fiets) routes realiseren bij herinrichtingsprojecten zoals de Ring Oud-
Zuid, Van Woustraat, Ferdinand Bolstraat en Frans Halsbuurt. 

 
4. Verhogen van kansen voor de jeugd in de Pijp 
 

� Faciliteren van initiatieven uit de wijk. 
� Uitbreiden van de Leerwerktrajecten. 
� Uitrollen van een stagestraat in de Pijp. 

 
5. Versterken van de zelfredzaamheid van de kwetsba re bewoners in de Pijp 
 

� 1e Lijns Hulpverlening (frontoffice) in De Pijp versterken. 
� Stimuleren van sociale netwerken in de buurten. 
� Stimuleren van buurtinitiatieven zoals Stadsdorp De Pijp. 

 
6. Inzetten op veilige buurten samen met onze partn ers 
 

� Succesvolle aanpak in Diamantbuurt en Van Tellegenbuurt doorzetten. 
� Betrekken van Badhuis op het Smaragdplein. 

 
7. De kansen van transformatie van gebouwen benutte n in de Pijp 
 

� Inzetten op versterking van het woonmilieu (middensegment) en bedrijvigheid met een 
goede afweging voor maatschappelijke bestemmingen, zoals de transformatie van Amsta 
aan de Amsteldijk. 

 
8. Inzetten op overkoepelende, wijkgerichte communi catie 
 

� Integrale wijkgerichte communicatie op lopende projecten in fysiek en sociaal domein, om 
bewoners beter te informeren en betrekken. 
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5.  Gebiedsagenda Rivierenbuurt 
 

 
 
5.1.  Gebiedsbeschrijving 
De gebiedsbeschrijving bestaat uit een algemene beschrijving en de context en duiding van de 
gebiedsanalyse. 
 

5.1.1.  Algemene beschrijving van het gebied 
De Rivierenbuurt ligt in het oosten van het stadsdeel Zuid. Aan de westzijde wordt de Rivierenbuurt 
begrensd door de Boerenwetering, aan de zuidzijde door de A10, aan de oostzijde door de Amstel en 
aan de noordzijde door de Amstelkade. De Rivierenbuurt omvat de IJselbuurt, Scheldebuurt en de 
Rijnbuurt. 

 
De Rivierenbuurt maakt deel uit van Plan Zuid van H.P. Berlage. Het grootste deel van de gebouwen 
in de buurt dateert uit de jaren ’20 tot ’40 van de 20e eeuw. De straatnamen in de buurt zijn 
vernoemd naar Nederlandse rivieren. 
De bouwstijl is vooral in de stijl van de Amsterdamse school. Deze stedenbouw en typische 
architectuur trekken veel liefhebbers naar deze wijk. Het meest markante gebouw in de Rivierenbuurt 
is de 'Wolkenkrabber' van J.F. Staal. De Rivierenbuurt is voor velen een aantrekkelijke woonbuurt; 
enerzijds dicht bij het centrum en anderzijds dicht bij de uitvalswegen. 
 
De Rivierenbuurt kent een wisselend beeld, waarbij een denkbeeldige kronkellijn loopt tussen de 
oostzijde en de westzijde van de buurt. Er is een aantal kenmerken waarop oost en west verschillen. 
De westkant, de Scheldebuurt, is een buurt met veel grote woningen (en veel particuliere verhuur; er 
wonen relatief veel hoger opgeleiden, en het gemiddelde huishoudinkomen ligt iets boven dat van 
heel stadsdeel Zuid. 
De oostkant, de IJselbuurt en de Rijnbuurt, heeft een hoog percentage kleine woningen en een laag 
gemiddeld huishoudinkomen. Wel wonen aan de oostkant eveneens meer hoger opgeleiden dan 
gemiddeld in Amsterdam. 
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5.1.2.  Context en duiding van de gebiedsanalyse 

In de IJselbuurt en in de Rijnbuurt zijn relatief weinig kinderen. In de IJselbuurt is ook het aandeel 65-
plussers wat lager dan in de rest van stadsdeel Zuid en Amsterdam. In de Scheldebuurt bestaat bijna 
een kwart van de huishoudens uit stellen zonder kinderen. De afgelopen jaren is het aantal kinderen 
wel toegenomen. Deze trend zal zich het komende jaar verder doorzetten. Ruim de helft van de 
inwoners in de Scheldebuurt bestaat uit alleenstaanden. Het aantal 18-34-jarigen is in de 
Scheldebuurt dan ook wat hoger dan in de rest van Amsterdam. In de IJsel- en Rijnbuurt is het 
aandeel huishoudens met een laag gemiddeld inkomen hoger dan in Amsterdam, alsook het aantal 
WWB-uitkeringen. Het aantal zzp’ers in deze twee buurten is hoger dan gemiddeld. 
 
In de Rijnbuurt en de IJselbuurt waar de woningvoorraad veelal uit sociale huurwoningen bestaat, is 
het aandeel koopwoningen de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd, maar ligt nog steeds onder het 
percentage in de gehele stad. In de Scheldebuurt, waar het percentage goedkope woningen ver 
onder het gemiddelde ligt, is het aandeel goedkope woningen de afgelopen jaren niet meer gedaald. 
 
In de Rivierenbuurt wordt de laatste tijd een toename van jongerenoverlast ervaren. 30% van de 
jongeren die bekend zijn bij het team Jeugd en Veiligheid van het stadsdeel is woonachtig in de 
Rivierenbuurt. De meeste overlast wordt veroorzaakt in de eigen wijk. Maar de jongeren gaan ook 
over de grenzen heen, zowel naar andere gebieden in Zuid als via de Berlagebrug naar stadsdeel 
Oost. 
 
De behoefte aan gezondheidszorg ligt in de Rivierenbuurt rond het Amsterdamse gemiddelde. Het 
aandeel dat overmatig alcohol gebruikt ligt iets hoger dan het gemiddelde en het aantal bewoners 
met overgewicht ligt onder het gemiddelde. De consumptie van zorg voor jeugdigen ligt in dit gebied 
hoger dan gemiddeld in Amsterdam voor de jeugdgezondheidszorg. 
 
Het aandeel van bewoners dat mantelzorg verleent, is gemiddeld in de Rivierenbuurt. In het gebied 
verleent men wel vaker dan gemiddeld vrijwilligerswerk(53% t.o.v. 36,2% in Amsterdam) en informele 
hulp (52% t.o.v. 42,4% in Amsterdam) dan gemiddeld in Amsterdam. 
 

 
Bovenstaande kaart geeft de sociaal ruimtelijke inf rastructuur van de Rivierenbuurt weer. 
 
De inwoners van de Rivierenbuurt zijn over het algemeen zeer tevreden over hun buurt en geven als 
rapportcijfer gemiddeld een 8. 
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5.2.  Agenda: de opgave van het gebied 
Ontwikkelingsperspectief, thematische uitwerking va n de opgaven en de prioriteiten . 
 

5.2.1.  Ontwikkelingsperspectief van het gebied 
De Rivierenbuurt is een wijk met aan de ene kant zeer krachtige buurten en aan de andere kant 
buurten met meer kwetsbare bewoners en huishoudens. De aanleg van de Noord/Zuidlijn, het 
eventuele doortrekken van de rode loper richting de RAI, de ontwikkelingen op Kop Zuidas en 
verschillende transformaties van enkele toonaangevende gebouwen in het gebied zal de komende 
periode de grootste verandering brengen in de Rivierenbuurt. Er zal meer stedelijke levendigheid in 
de wijk ontstaan wat een andere dynamiek met zich mee zal brengen. De verwachting is 
gerechtvaardigd dat in de Rivierenbuurt de voorzieningenbehoefte geleidelijk van kleur zal 
verschieten. De opgave is om ondanks de ontwikkelingen in de openbare ruimte de 
stedenbouwkundige uitstraling en de aantrekkelijkheid van het gebied als woonbuurt te behouden. 
 

5.2.2.  Thematische uitwerking van de opgave 
 

- Ruimte & Leefomgeving 
In met name de Scheldebuurt is de invloed van de ontwikkeling van Zuidas (waaronder ook de 
uitbreiding en intensivering van de RAI) sterk voelbaar. Vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn 
vindt herinrichting plaats van de openbare ruimte rondom het Scheldeplein. Dit komt de uitstraling 
van het plein ten goede en zal de trek van RAI-bezoekers richting de winkelstraat en de rest van de 
Rivierenbuurt bevorderen. Dit biedt tevens kansen om de ‘Rode loper’ door te trekken naar de RAI. 
Het stadsdeel wil hier op inzetten en de mogelijkheden om de Rode Loper verder uit te rollen 
onderzoeken. 
 
In het zuidelijke deel van de Scheldestraat en aan het Scheldeplein lijkt nog altijd sprake van een 
toenemende vraag naar horeca om de passantenstromen van onder meer de RAI te bedienen. Naar 
verwachting zal de komst van de metro zorgen voor meer variëteit in het (winkel- en horeca-)aanbod 
langs het Europaplein. Daarnaast zal naast de bouw van het Amtrium bij de noordzijde van de RAI 
ook een grote parkeergarage aan de zuidzijde gerealiseerd worden. 
 
Deze ontwikkelingen binnen het gebied hebben effect op de verkeersstromen en parkeren 
(bijvoorbeeld door toename touringcars) in de buurt van de Scheldebuurt en Europaboulevard. Het 
stadsdeel wil de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Scheldebuurt blijven waarborgen rond 
de RAI. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of er een P+R locatie mogelijk is. 
 
Ook de druk op de openbare ruimte zal de komende periode toenemen door de forse stijging van 
bezoekers aan het gebied. Dit heeft gevolgen voor het beheer. Een hogere gebruikersdruk betekent 
meer vervuiling en er zal vaker regulier en klein onderhoud nodig zijn. 
Op Kop Zuidas is, naast het stadsdeelkantoor en het appartementencomplex, het ROC opgeleverd. 
Het schoolgebouw bevat tevens openbare voorzieningen als een restaurant, supermarkt en 
sportschool. De bouw van een hotel en een VMBOschool vordert gestaag en begin 2015 wordt 
gestart met de bouw van 110 middensegment huurwoningen. 
De effecten van deze grootstedelijke ontwikkelingen op Kop Zuidas op met name de Veluwebuurt zijn 
evident. De Veluwebuurt is lang een buurt op zich geweest, nu is een beweging gaande naar 
grootstedelijk gebied. Vanwege de toenemende grootstedelijke functie van het gebied en bijgaande 
gebruikersdruk is het noodzakelijk om de verbinding met het Beatrixpark te optimaliseren waardoor 
de druk op de Veluwebuurt vermindert. 
 
Eind 2013 is tram 25 uit roulatie gehaald. Deze tram bediende met name het zuidelijke deel van de 
Rijnbuurt. Dit deel van de Rivierenbuurt is nu moeilijker bereikbaar met het openbaar vervoer. Het 
verbeteren daarvan heeft de aandacht van het bestuur. 
 
Op begraafplaats Zorgvlied wordt een crematorium gebouwd. Deze toegevoegde functie heeft 
waarschijnlijk gevolgen voor het aantal uitvaarten en daarmee samenhangend, een groei in het 
aantal verkeersbewegingen waar rekening mee moet worden gehouden. 
 
In 2014 wordt er groot onderhoud gepleegd aan het zuidelijk deel van de Rijnstraat waarbij 
vrijliggende fietspaden worden gecreëerd. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de 
verkeersveiligheid van deze straat. 
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Op grond van informatie van Waternet blijkt de Rivierenbuurt een van de gevoeligste buurten in 
Amsterdam is voor overstromingen ten gevolge van een stortbui. Dit komt o.a. door de lage ligging en 
slechte ontsluiting van het water (riolen). Hiermee is het 'rainproof' maken van deze wijk een 
uitdaging. Deze opgave ligt voornamelijk bij Waternet in gezamenlijkheid met het stadsdeel, burgers 
en bedrijven. In de Rivierenbuurt start in 2014 een pilot voor het verbeteren van de afvoer van 
regenwater en het tegengaan van wateroverlast. 
 

- Wonen & Ontwikkelen 
In de gebieden rondom de NZ/lijn zien we een stijging van de huren van woningen en bedrijfsruimte. 
Deze trend zal zich de komende tijd voortzetten. 
Een aantal gebouwen in de Rivierenbuurt krijgt een andere invulling of bestemming. Van belang is 
dat deze transformaties een positieve uitwerking hebben op de omgeving zowel fysiek, economisch 
als sociaal. In de komende periode gaat het stadsdeel transformaties faciliteren zoals: 
 

� Voor het gebouw aan de Vechtstraat 92, waar tot begin 2014 de HVO Querido 
gehuisvest was, wordt een nieuwe bestemming gezocht. Dit biedt kansen om de 
verbindingen tussen het fysiek en sociaal in de buurt en specifiek voor het Vechtplein een 
positieve impuls te geven. Zorgvuldigheid en goed overleg met de buurt is hier van 
belang gezien de sociale opgave en de zorg van de buurt. 

� Een van de schoolgebouwen van het Mediacollege aan de Dintelstraat krijgt mogelijk een 
zorg/hotelfunctie. 

� De Maranathakerk aan de Hunzestraat ondergaat binnenkort een transformatie van kerk 
naar zorgfunctie en kinderdagverblijf 

� Het plan is om Tafeltennisvereniging Tempo-team te verplaatsen van haar huidige locatie 
op Kop Zuidas naar de locatie van de stadsdeelwerf aan de President Kennedylaan, in 
het Martin Luther Kingpark. 

� Het grote kantoor Rivierstaete aan de Amsteldijk 166 zal in 2016 worden 
getransformeerd. 

 
- Leren, Opgroeien en Vrije tijd 

Er is de afgelopen tijd geïnvesteerd in het uitbreiden van klaslokalen onder andere bij de Anne 
Frankschool, de Maas- en Waalschool en de St. Catharinaschool. Bovendien wordt de St. 
Catharinaschool doorontwikkeld naar een kindcentrum. 
 
Naast de Voor- en Vroegschool, onderwijs en naschoolse activiteiten start er in samenwerking met 
Dynamo, binnenkort een pilot Peuterschool. De groei van leerlingen gaat sneller dan verwacht. Het is 
een opgave om komend jaar samen met de schoolbesturen te onderzoeken welke oplossing hiervoor 
mogelijk zijn. 
 
Het De Mirandabad is na de renovatie uitgegroeid tot een multifunctionele voorziening voor recreatie, 
sportbeoefening, fysiotherapie, kinderopvang en horeca. Door het De Mirandabad goed en veilig te 
houden behoudt het bad haar toegevoegde waarde voor de stad en de Rivierenbuurt. Dit heeft de 
afgelopen periode extra aandacht gevraagd onder andere de invoering van de zwembadpas heeft 
bijgedragen aan de veiligheid. 
 
Het Martin Luther Kingpark ligt mooi langs de Amstel. Het park heeft door de ligging en de wensen 
van omwonenden en gebruikers de potentie om meer en een breder publiek te trekken. Het Martin 
Luther Kingpark biedt een mooie kans voor het thema sport in de openbare ruimte en het verbinden 
van bestaande sportieve en horeca- en ontspanningsactiviteiten. Door in te zetten op de verbinding 
tussen de overige groengebieden in de Rivierenbuurt en de Amsteldijk kunnen er doorgaande 
recreatieve fiets- en looproutes ontstaan waar Amsterdammers graag willen verblijven. Onderzocht 
moet worden op welke wijze het gebruik geoptimaliseerd kan worden. 
 

- Participeren en Civil Society 
De Rivierenbuurt kenmerkt zich door een hoog aantal bewoners dat vrijwilligerswerk doet. Daarnaast 
zien we creatieve particuliere initiatieven ontstaan, zoals het project ‘leer je buren kennen’ van de 
Liberale Joodse Gemeente, de Stagestraat in de Maasstraat en Buurzaam koken. Er doet zich hier 
een mooie kans voor om deze initiatieven te faciliteren door verbindingen te leggen tussen bestaande 
(particuliere) initiatieven, de netwerken te versterken en kwetsbare bewoners hierin te betrekken. 
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Communicatie blijft cruciaal om bewoners en ondernemers te betrekken bij de ontwikkelingen in de 
wijk en om hen te informeren over voorzieningen. Het stadsdeel is dé gesprekspartner voor 
maatschappelijke organisaties en bewoners en zal zich blijven inzetten om het netwerk met partners 
uit te breiden en te verstevigen. 
 

- Leefbaar, Sociaal en Veilig 
Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties van overheidstaken die in 2014 en 
verder hun beslag moeten krijgen is het van belang om kleine laagdrempelige voorzieningen verder 
te verspreiden over de wijk. In 2014 wordt ‘Beter thuis in Zuid’ uitgerold. Ook de integratie van de 
Samen DOEN-, Om het Kind-, Participatie- en Wijkzorgteams verdient aandacht om met name de 
kwetsbare bewoners in de IJsel- en de Rijnbuurt te bereiken. Het Huis van de Wijk in de Rijnstraat 
wordt doorontwikkelend naar een meer toegankelijk huis voor kwetsbare doelgroepen, met nadruk op 
beheer door vrijwilligers. 
 
In de Rivierenbuurt zijn een aantal mooie pleinen die kansen bieden maar ook kwetsbaar zijn door 
groepen die overlast veroorzaken. De in 2012 begonnen overlast van jongeren rond het plein aan de 
Vechtstraat (‘Vechtplein’) en Winterdijkplein blijft voorlopig nog een punt van aandacht. Er is een plan 
van aanpak in uitvoering waardoor er momenteel geen dominante groepen zijn die de openbare 
ruimte claimen. 
 
Daarnaast is besloten om in de Rivierenbuurt een Buurtveiligheidteam in te voeren. Een 
buurtveiligheidsteam is een team dat bestaat uit bewoners, ondernemers en professionals en wordt, 
naast de huidige inzet van politie, straatcoaches, handhavers etc, ingezet om de wijk veilig te 
houden. We willen preventief werken door in te zetten op vroegtijdig signaleren van afwijkend gedrag. 
Het is de bedoeling dat er een groep wordt getraind in het herkennen van elke vorm van 
afwijkend gedrag en hier naar te handelen. Zij worden getraind om oren en ogen te zijn voor het 
stadsdeel. 
 
Voor het ‘Vechtplein’ wil het stadsdeel kijken naar een integrale, locatie gebonden aanpak voor de 
specifieke (sociale) opgaven die in deze buurt spelen. De afwezigheid van de dak- en thuislozen bij 
HVO, de aanpak van de jongeren en het recent ingevoerde cameratoezicht op het Vechtplein moeten 
daar aan bijdragen. 
 
Afgelopen jaren heeft het stadsdeel zich ingezet voor de invoering van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO), door onder andere samenwerking tussen ondernemers onderling en 
samenwerking met andere partijen te stimuleren. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en 
brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. Bovendien maakt het 
KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer effectiever. Daarom 
wil het stadsdeel, samen met bewoners en ondernemers extra aandacht schenken aan het 
verbeteren van het ondernemersklimaat en de veiligheid in de winkelgebieden in de Rivierenbuurt, 
zoals het gebied rondom de Rijnstraat. Zie ook het kopje Werken en Buurteconomie. Aandacht vraagt 
ook de aanpak van prostitutie in massagesalons. 
 

- Werken en Buurteconomie 
In de Maasstraat is in maart 2014 ‘De Stagestraat’ geopend; dit is een leer-werktraject voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project is geïnitieerd door ondernemers die wat wilden doen 
aan de werkloosheid in hun eigen buurt. De Stagestraat is een samenwerking tussen ondernemers, 
DWI, stadsdeel en Spirit. Deze samenwerking biedt kansen voor verbetering van de 
arbeidsmarktperspectieven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
In de gebieden Scheldestraat, Scheldeplein, Europaplein en de Maasstraat zijn winkelstraatmanagers 
ingezet. Deze succesvolle inzet wil het stadsdeel continueren en uitbreiden om onder andere de 
onderstaande opgaven te faciliteren: 
 

� Door betere aansluiting van de winkelstraten op elkaar (bijvoorbeeld de Van Woustraat op de 
Rijnstraat) en het inzetten op een integrale aanpak van die straten kan qua uitstraling, 
inrichting van de plinten en het type ondernemer een verbeterslag worden gemaakt. Om dit 
te bereiken wil het stadsdeel het Keurmerk Veilig Ondernemen voortzetten en de 
ondernemingsverenigingen ondersteunen en versterken. Vooral voor het gebied rondom de 
Rijnstraat biedt dit een kans. 
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� Door de ontwikkelingen in het gebied zien we een toename van een ander soort horeca 
ondernemers. Deze ondernemers zijn meer betrokken bij de omgeving en hebben andere 
wensen voor het gebruik van de openbare ruimte in de vorm van terrassen, uitstallingen en 
evenementen. 

� Het stadsdeel wil de mogelijkheid onderzoeken voor mengformules op de grens van de Pijp 
en de Rivierbuurt. De Rijnstraat, Maasstraat en Scheldestraat zijn ‘stadsstraten’(stadsstraten 
zijn de ruimere en drukkere straten en hebben vaak een belangrijke winkel- of horecafunctie). 
Vooral in de Rijnstraat is de dagzaak een gewenst horecatype. 
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5.2.3.  Prioritering van de opgave van de Rivierenb uurt 
Bovenstaande opgave(n) van het gebied leiden tot een prioritering van de volgende 
specifieke strategische doelstellingen van het gebied.  

 
1. Versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de IJsel- en Rijnbuurt 

� Integrale (zowel fysiek als sociaal) locatie gebonden aanpak voor de specifieke opgaven die 
rondom het ‘Vechtplein’ spelen. 

� Beter bereik van kwetsbare bewoners door integrale samenwerking van de Samen DOEN-, 
Om het Kind-, Participatie- en Wijkzorgteams. 

� Voortzetten van de succesvolle aanpak Jeugd en Veiligheid en pleinenaanpak. 
� Invoeren van een Buurtveiligheidsteam. 
� Herprofilering van de Rijnstraat. 

 
2. Versterken van formele en informele netwerken in  de wijk om zelfredzaamheid van 

kwetsbare bewoners te verhogen. 
� Sterke netwerken faciliteren en inzetten om de zelfredzaamheid van kwetsbare bewoners (in 

met name de IJsel- en de Rijnbuurt) te verhogen. 
� Verbinden van verschillende (particuliere) initiatieven. 

 
3. Bevorderen en faciliteren van bedrijvigheid en w erkgelegenheid in met name de Rijnbuurt 

� Extra inzet winkelstraatmanagement en KVO trajecten om de diversiteit in het winkelaanbod 
te bevorderen in o. a. de Rijnstraat, en een betere aansluiting van de winkelgebieden, 
bijvoorbeeld de Van Woustraat op de Rijnstraat. 

� Uitbreiden van de ‘Stagestraat’. 
 
4. Benutten van de kansen die vastgoedtransformatie s bieden, in relatie tot de ontwikkeling 

naar een meer stedelijk karakter (in met name de Sc heldebuurt). 
� Begeleiden van de verschillende transformaties van gebouwen in het gebied, zoals 

Vechtstraat 92 en Rivierstaete. 
� Stimuleren van de spreiding kleinschalige, laagdrempelige (zorg)voorzieningen in de wijk. 
� Uitbreiding van de mogelijkheden van mengformules, met name op de grens van de Pijp en 

de Rivierbuurt. 
 
5. Stimuleren van de aansluiting van de aangrenzend e buurten op de kansen en  uitdagingen 

die de ontwikkeling van Zuidas oplevert 
� Verbeteren leefbaarheid, bereikbaarheid en economische ontwikkeling. 
� Verbinding Beatrixpark, de Veluwebuurt en de Scheldebuurt. 

 
6. Versterken van de verkeersveiligheid en bereikba arheid van het Scheldeplein en omgeving 

� Komst van de NZ/Lijn aangrijpen voor herinrichting. 
� Verbeteren van de parkeer- en verkeerstromen rondom de RAI. 

 
7. Faciliteren van de groei van stadsgezinnen in de  Rivierenbuurt 

� Aanpassen van voorzieningen en activiteiten voor kinderen, tieners en hun ouders aan de 
huidige en toekomstige vraag. 
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Bijlage 1: Overzicht prioriteiten 

Prioriteitsvoorstellen en autonome ontwikkelingen

Programma: 1
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Autonome ontwikkeling:
Correctie te hoge uitname Dienstverlening 600.000 S
Totaal: 600.000

Programma: 2
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Huisvesting top 600 subjecten actiecentrum en treiteraanpak 75.000 S
Versterking Handhaving 340.000 S
Inzet voor intensivering stedelijke aanpak top 600, treiteraanpak, etc 400.000 S
Totaal: 340.000 475.000

Programma: 3
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Projectbudget verkeersveiligheid 1.000.000 I
Verbreden passage A10 / Bloemenroute 100.000 I
Fietsbrug Jasonstraat 100.000 I
Inpandige fietsenstallingen rondom Station De Pijp (SPF Zuid) 176.000 S
Inpandige fietsenstallingen rondom Station De Pijp (SPF Zuid) 48.000 I
Totaal: 1.424.000

Programma: 4
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Winkelstraatmanagement 75.000 S
Stimuleren werkgelegenheid via extra stagestraten 60.000 I
Keurmerk Veilig Ondernemen / Uitgaan 20.000 I
Aanpak leegstand winkelgebieden 25.000 S
Uitvoeringplan jeugdwerkloosheid 200.000 S
Leerwerkpakketten per gebied 140.000 I
Totaal: 520.000

Programma: 5
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Autonome ontwikkeling:
Correctie uitname Onderwijshuisvesting 2014          84.500 S
Prioriteiten:
PoVo Mentoraten 20.000 S
OKC / Om het Kind Basisvoorzieningen Jeugd en WMO 1.500.000 S
Brede talentontwikkeling/ jongerenwerk 160.000 S
Totaal: 264.500 1.500.000

Oormerken bij 
RVE/ Stad

Aanvraag 
Stadsdeel
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Prioriteitsvoorstellen en autonome ontwikkelingen

Programma: 6
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Autonome ontwikkeling:
Correctie bekostiging Stedelijk Subsidiebureau          391.231 S
Prioriteiten:
MFC/Huizen van de wijk 848.000 S
Coenen Lydia / Brahmshof 125.000 S
Schuldhulpverlening           150.000 S 550.000 S
Samen Doen Programmaleiding en Huisvesting, SD Teamleiders, 
Innovatiebudget

1.802.000 S

Regie Welzijn en Zorg 120.000 S
Participatie en Activering / Zorg voor Zuid 160.000 S
Totaal: 1.634.231 2.512.000

Programma: 7
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Sportieve openbare ruimte 200.000 I
Fysieke maatregelen overlast 32.000 I
Totaal: 232.000

Programma: 8
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Dotatie aan Fonds kunst in de openbare ruimte 200.000 I
Voorbereidings- en aanloopkosten theater Archiefterrein 225.000 I
Totaal: 425.000

Programma: 9
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Autonome ontwikkeling:
Correctie Inkoop          550.000 S
Prioriteiten:
Extra inzet gebruiksdruk parken  800.000 S
Gebruiksdruk Museumplein 200.000 S
Onderhoud beheer openbare ruimte met centrumfunctie 1.200.000 S
Extra inzet Impulsproject Schoon (Egalisatiereserve ASH) 375.000 I
Zuidas (Beheer OR en extra inzet omgevingsmanagement) 120.000 S 176.000 S
Omgevingsmanagement De Pijp (meerjarig) 80.000 I
Omgevingsmanagement projecten groot onderhoud/herprofileringen  
(meerjarig)

100.000 I

Doortrekken Rode Loper naar Scheldeplein 5.200.000 I
Verfraaien openbare ruimte door bewonersinitiatief 100.000 I
Leefbaarheid Stadionbuurt 25.000 I
Totaal: 3.550.000

Programma: 10
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Uitvoering milieutaken 25.000 I 105.000 I 

600.000 I
300.000 S

Totaal: 925.000

Baggeren

Oormerken bij 
RVE/ Stad

Aanvraag 
Stadsdeel
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Prioriteitsvoorstellen en autonome ontwikkelingen
Oormerken bij 

RVE/ Stad
Aanvraag 
Stadsdeel

Programma: 11
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Transformatie: procesbegeleiding 300.000 I
Realisatie programma zelfbouw 200.000 I
Programma omgeving Noord Zuid lijn 100.000 I
Programma omgeving Zuidas 200.000 S
Totaal: 800.000

Programma: 12
Onderwerp: Bedrag I / S Bedrag I / S
Prioriteit:
Pleinen in Zuid (Amendement A006-2014) 150.000 I
Totaal: 150.000

TOTAAL: 9.239.000 9.968.000
Autonome ontwikkelingen: 1.625.731   -               
TOTAAL generaal (incl autonoom): 10.864.731 9.968.000  
 
De bedragen in blauw worden gefinancierd uit de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en 
het Stadsdeel Parkeer Fonds (SPF). 
Middelen die wij stedelijk wij in de stedelijke begroting willen markeren of oormerken voor 
opgaven in Zuid zijn in rood aangegeven.  
Het onderdeel dat  conform amendement is ingevoegd, is in oranje aangegeven.
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Bijlage 2: Meerjarige projecten verkeer 

Overzicht projecten waarvoor reeds meerjarig middel en zijn gereserveerd 

 
 
1. Fietsparkeren:        € 500.000 (S) 
Voor het realiseren van eigen fietsenstallingen in de Noord-Pijp. 

 
2. Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid   SPF   € 500.000 (S) 
Voor de realisatie van het “Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2015-2018”. De 
focus van dit programma ligt op de  verbetering van de schoolomgeving en schoolroutes 
(o.a. infrastructurele maatregelen, zoals fietspaden en drempels, verkeersveiligheids-

campagnes en het zo mogelijk weren van zwaar verkeer tijdens de ochtendspits), de 

aanleg van veilige fietsvoorzieningen op 50 km-wegen en continue aandacht voor de 
oplossing van black spots en red routes. 

 
3. Groot onderhoud / Herinrichting Van Woustraat  V GO € 2.000.000 (I) 
Het opnieuw inrichten onder andere voorzien met vrijliggende fietspaden van de Van 

Woustraat. 
 
4. Groot onderhoud /  herinrichting Rijnstraat  VGO  € 2.100.000 (I) 
Voor groot onderhoud en de aanleg van vrijliggende fietspaden. 
 

5. Herinrichting van de Ring Oud Zuid fase 5, 7 en 8  SPF € 1.500.000(I) 
Voor de herinrichting van de Ring Oud Zuid fase 5, 7 en 8, tussen het Sarphatipark en de 

Boerenwetering. 

 
6. De Lairessestraat      VGO € 2.200.000 (I) 
Voor groot onderhoud en de aanleg van vrijliggende fietspaden. 

 

7. Inpandige parkeervoorzieningen    SPF € 3.000.00 0 (I) 
Jaarlijkse dotatie aan de ‘Bestemmingsreserve Inpandige Parkeervoorzieningen’. 
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Bijlage 3: Paragrafen 

Paragrafen voor de gemeentebegroting  
 
In het proces om te komen tot een gemeentebegroting 2015 zijn ook de verschillende 
paragrafen opgenomen. 
Hiertoe heeft DMC een aantal formats beschikbaar gesteld aan de diensten en 
stadsdelen. 
Het betreft formats voor de volgende paragrafen: 
 

1. Leningen en garanties 
2. Resterende risico’s 
3. Lokale heffingen 
4. Verbonden partijen 
5. Onderhoud kapitaalgoederen 
6. Subsidies 

 
Hierachter volgen de door Zuid ingevulde formats. 
 
NB 
- Het Format Leningen en garanties is niet ingevuld door Zuid, omdat er geen sprake is 
van leningen of garanties. 
- Het Format Lokale heffingen is eveneens (nog) niet ingevuld door Zuid. Het format is 
nog niet zover gereed, dat het door de stadsdelen ingevuld kan worden. De paragraaf 
volgt op een later moment. 
 
Diensten en bestuurscommissies leveren de onderstaande formats aan DMC op zondag 
15 juni. 
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Paragraaf Resterende risico’s 
 
Bijlage 11: Resterende risico's

Stadsdeel: ZUID
Jaar: 2015

1 2
Boerenweteringgarage Met de gunning en contractering van de BWG zijn de bouwkosten expliciet geworden. Het 

projectbudget is daarna tegen het licht gehouden en zo zuiver mogelijk gemaakt. Als gevolg daarvan 
hebben wij een risico reservering van € 0,7 miljoen uit het projectbudget gehaald en ondergebracht in 
de weerstandscapaciteit

Nieuwbouw clubhuis Swift Toerekenbaarheid kosten aan voorwaarden subsidie (rechtmatigheid), gewijzigde planvorming

Projectrisico’s: Ring Oud-Zuid fase 
5,7 en 8; Rooswijck, Van 
Goghmuseum,  Archiefterrein, 
Stadionplein, De Nieuwe Fabriek

Onvoorziene kosten vanwege ingewikkeldheid project en dekking door gemeentelijke diensten. De 
vermelde kans op schade is het gemiddelde van verschillende projecten binnen dit programma.

Wagenparkbeheer Eind januari heeft bureau FAC (Fiscaal Advies en Control) ons gemeld dat de belastingdienst 
controles gaat uitvoeren ten aanzien van het gebruik van bedrijfswagens over de afgelopen 5 jaren. 
Wij hebben met FAC geconstateerd dat op onderdelen onze administratie onvoldoende is. Hierdoor 
lopen wij een mogelijk risico dat wij een naheffing van de belastingdienst krijgen.  Er komt een 
correctie op loonheffingen voor die auto's waarbij niet (voldoende) kan worden aangetoond dat 
deze minder dan 500 km per jaar privé worden gebruikt. Intussen zijn de risico's door Zuid aanzienlijk 
teruggebracht. Momenteel gaat het nog om ca. 10 auto's. Verdere besprekingen met bureau FAC 
vinden nog plaats.

Parkeerdek MFC Gelderhof Het Gelderhof (plein MFC) is in 2006 opgeleverd door de aannemer. Er zijn lekkages opgetreden 
opgetreden in de parkeergarage. Volgens de splitsingsakte van de VVE maakt de afdekkende 
asfaltlaag geen onderdeel uit van de parkeergarage, maar is het onderdeel van de openbare ruimte. 
Daarmee is het de verantwoordelijkheid van het stadsdeel. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er altijd 
een risico blijft bestaan op lekkage als de spramexlaag (de laag tussen het asfalt en de betonnen 
fundering) gehandhaafd blijft. De enige oplossing om dit te voorkomen is het strippen van het asfalt 
plus de spramexlaag en het aanbrengen van een verkleefde asfaltlaag op de kale betonfundering van 
de garage. De geraamde kosten bedragen 465.000 euro. Bij de 4-maandsrapportage 2014 is in eerste 
instantie voorgesteld deze kosten ten laste te brengen van het weerstandsvermogen, aangezien deze 
post eerder als risico is opgenomen onder het weerstandsvermogen. Op verzoek van DMC wordt 
nagegaan in hoeverre dekking binnen de reserve MFC mogelijk is, de afstemming hierover met DMC 
loopt nog.

Naam behandelend ambtenaar: N.G.I. Storm

Telefoon: 020 - 25 24 278

E-mail: n.storm@zuid.amsterdam.nl

465.000Financieel 100% 465.000

7.859.000

Financieel 50% 450.000 900.000

Financieel 26% 2.018.000

Financieel 10% 150.000 1.500.000

1.400.000Financieel 50% 700.000

Bijzonderheden

3 4 5 6 7 8 9

Kans op schade voor 
de gemeente 

Meest 
waarschijnlijke (te 

Minimale schade in 
miljoenen €

Maximale schade 
in miljoenen €

Korte omschrijving oorzaak Korte omschrijving van he t risico: gebeurtenis Korte omschrijving gevolg Categorie gebeurtenis

Resterende risico's als onderbouwing van de Algemen e Risico Reserve

U wordt verzocht onderstaande tabel in te vullen voor de risico's die niet binnen uw reguliere bedrijfsvoering en reserves en voorzieningen kunnen worden beheerst. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn resterende risico's bij (grote) projecten en resterende risico's bij leningen en garanties.

Resterend risico voor de gemeente dat overblijft na de beheersmaatregelen
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Paragraaf Verbonden partijen 
 
            
Format 
Verbonden 
Partijen 
Begroting 2015 

           

            

Naam VP Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek 
belang 
behartigd met 
VP 

Wijze van 
behartiging* 

Schatting 
hoogte 
financiële 
relatie (x 
1.000 €) 
in 2015** 

Te bereiken 
beleidsresultaten 
met VP in 2015 

Verwacht 
dividend               
(x 1.000 
€) in 2015 

Boekjaar 
van meest 
recent 
vastgestelde 
jaarrekening 

Boekjaar van 
laatste bij KvK 
gedeponeerde 
jaarrekening 

Gemeentelijke 
risico’s 
vanwege de 
relatie met de 
VP 

Verwachte 
wijzigingen 
in 2015 mbt 
tot VP 

 Stadsherstel 
Amsterdam 

Naamloze 
Vennootschap 

Amsterdam Verwerven, 
restaureren, 
onderhouden 
en beheren 
voor het 
stadsbeeld 
karakteristieke 
panden. 
Stadsherstel 
werd 
opgericht in 
1956 toen de 
gemeente een 
belangrijk deel 
van de 
binnenstad 
wilde slopen.  

De Gemeente 
Amsterdam is 
voor 13% 
aandeelhouder, 
waarvan 139 
aandelen in 
bezit zijn van 
Stadsdeel Zuid. 

 ??? 
 
 

Verbeteren van 
het leefklimaat in 
de stad en het 
herstellen van 
het historische 
stadsbeeld. 

 € 2,658  2013  2012 

Bij een 
eventueel 
faillissement 
een verlies 
van € 62.550.  

 geen 

                        

                        

                        

            

* Bijvoorbeeld: percentage aandelen en/of naam vertegenwoordiger tbv bepaling van de categorie  
** Het gaat hierbij om de verwachte hoogte van de subsidie, opdrachtverstrekking of kosten van kapitaalverstrekking (rentelasten). Graag alle mogelijkheden 
noemen.  
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bestaat uit de onderdelen Vastgoed en Openbare ruimte, die hierna achtereenvolgens aan de 

orde komen. 

 

I. Vastgoed 
 

Beleidskader 

In 2014 zijn de onderwijspanden overgedragen naar DMO en daarmee uit de begroting van Stadsdeel Zuid gehaald. Team Vastgoed van 
stadsdeel Zuid heeft hierna nog ca. 160 gebouwen (en vele terreinen en waterpercelen) in eigendom en beheer. Deze gebouwen kennen 
een beperkte dynamiek, huurders hebben vaak langlopende huurovereenkomsten en de leegstand is beperkt. Het vastgoed leent zich in 
die zin slechts beperkt voor het realiseren van korte termijn doelstellingen. 
 

Het vastgoedbeleid van het stadsdeel richt zich op korte en lange termijn op het optimaal voorzien in huisvestingsbehoeften van 

maatschappelijke en culturele voorzieningen die bijdragen aan de doelstellingen van het beleid. Daarnaast faciliteert het vastgoedbeleid 
de huisvestingsbehoefte van de eigen organisatie. 

 
De gebouwen worden op ‘niveau 3’ onderhouden. Bij dit onderhoudsniveau wordt achterstallig onderhoud voorkomen. 

 
Meerjarige onderhoudsplannen 
De planning van het meerjarig onderhoud is geactualiseerd op basis van een nieuwe opname van de panden. Op basis hiervan is tevens 

de meerjaren onderhoudsbegroting geactualiseerd met € 1,7 miljoen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de voorziening permanent 
beheerde gebouwen. De meerjarige kosten voor het dagelijks onderhoud, het groot onderhoud en het vervangingsonderhoud zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 
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Kapitaalgoederen      

Bedragen x € 

1.000 

 

Rekening 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Post onvoorzien - 0,4 miljoen 0,3 miljoen 0,2 miljoen 0,2 miljoen 0,2 miljoen 

Dagelijks onderhoud 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 

       

Groot onderhoud 1,8 miljoen 2,7 miljoen 1,6 miljoen 2,0 miljoen 2,1 miljoen 1,6 miljoen 

       

Vervangingsonderhoud 6,0 miljoen 2,2 miljoen 1,8 miljoen p.m. p.m p.m 

       

Totaal 8,2 miljoen 5,7 miljoen 3,1 miljoen 2,6 miljoen 2,7 miljoen 2,2 miljoen 

 
Het dagelijks onderhoud aan gebouwen valt onder verantwoordelijkheid van de huurder. De opgegeven bedragen voor dagelijks 
onderhoud is het budget dat gebruikt wordt om incidenten / klachten op te lossen. Het groot onderhoud is het bedrag dat gerealiseerd / 
geraamd is conform het MJOP. De bedragen die voor vervanginsonderhoud zijn opgenomen zijn de vervangingsinvesteringen die door 
middel van kredieten worden gefinancierd. 
 
II. Openbare Ruimte 
 

Beleidskader 
Beheer Openbare Ruimte werkt op basis van bestuurlijk vastgestelde Meerjarenonderhouds--programma’s voor de openbare ruimte. In 
het uitvoeringsprogramma Openbare ruimte wordt aangegeven welke investeringen de komende jaren nodig zijn in de sfeer van groot 
onderhoud, vervanging en eerste verstrating. De volgorde van de projecten is bepaald door een vastgestelde prioriteitsscore, waarin de 
technische staat, de maatschappelijke randvoorwaarden en externe invloeden een belangrijke rol spelen. 
 

Bij de programmabegroting 2013 is het basisniveau beeldkwaliteit van gemiddeld een 6 naar minimaal een 6 bijgesteld. Op basis van het 
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beheerskosten onderzoek uitgevoerd in 2012 is berekend welke extra middelen er per product nodig waren om het stadsdeel op minimaal 

een 6 te kunnen onderhouden. Dit betekende een noodzakelijke structurele verhoging van de onderhoudsbudgetten voor in het bijzonder 
groen en verhardingen. Bij de begroting 2014 is de eerste tranche van heroverwegingen uit 1S1O doorgevoerd. De tweede tranche van 
1S1O wordt doorgevoerd in 2015. Hiermee worden de eerder toegekende en vereiste middelen voor het behalen van de beeldkwaliteit 

van minimaal een 6 volledig teniet gedaan. 

 

Het onderhoud op basis van de technische staat van de beheereenheden wordt gefinancierd uit: 
� Voor het dagelijks onderhoud wegen en bruggen vindt de dekking plaats binnen stadsdeelparkeerfonds (SPF). 
� Voor het dagelijks onderhoud groen en oevers uit algemene middelen van het stadsdeel. 

� Groot onderhoud en vervanging uit de voorziening Groot Onderhoud (VGO). Jaarlijks vindt er vanuit het stadsdeelparkeerfonds (SPF) 

een structurele dotatie plaats aan de voorziening Groot Onderhoud (VGO). 
 

Het onderhoud op basis van niet-technische overwegingen zijn gefinancierd door onttrekkingen uit: 
� De bestemmingsreserve Extra Kwaliteit Openbare Ruimte voor het creëren van extra kwaliteit in de openbare ruimte; 

� Het Stadsdeelparkeerfonds voor het overig onderhoud t.b.v. de verkeersveiligheid volgens de landelijke richtlijn Duurzaam Veilig. 

 



 
 

 Stadsdeel  

 Zuid 

Ontwerpbegroting 2015 

 

127 

Wegen 
In de afgelopen periode zijn verkenningen uitgevoerd naar de staat, het onderhoud en de financieringsbehoefte van het toekomstig 
planmatig onderhoud. Deze verkenningen zijn opgenomen 
in een geoperationaliseerd wegbeheerssysteem. De resultaten geven de technische staat van de weg met haar zichtbare en onzichtbare 

gebreken weer. 

 

Het budget voor Puccini is gevoegd bij de lopende projecten om de voorgeschreven materialen te kunnen bekostigen. 
Het meerjarenonderhoudsprogramma verhardingen wordt gedurende 2015 verder uitgevoerd. Uit de inspecties wegen wordt de huidige 
technische staat en noodzaak tot onderhoud opnieuw in kaart gebracht. Dit kan leiden tot een aanpassing in de planning van het 

onderhoudsprogramma. 

 
Bruggen 
Het is de taak van het stadsdeel om de technische en verkeersveilige kwaliteit van de bruggen in beheer bij het stadsdeel op niveau te 
brengen en te houden (met inachtneming van monumentale aspecten). Onderhoud vindt plaats op basis van een meerjarig 

onderhoudsprogramma. 

 
Oevers 
Het stadsdeel beheert alle oevers in Zuid, behalve de oevers en walkanten van de Amstel en de Schinkel. Deze laatste worden centraal 

stedelijk beheerd. Onderhoud vindt plaats op basis van een meerjarig onderhoudsprogramma. 
 
Groen 
Jaarlijks vindt inspectie plaats van het groen, inclusief alle bomen en de sportvelden, op volgende wijzen: 

• VTA-inspectie (Visual Tree Assessment) van bomen volgens de wettelijke zorgplicht voor bomen; 

• Inspectie wijkgroen valt onder de controle van wijkmanagers en groenbeheerders; 

• Inspectie van sportvelden wordt gezamenlijk uitgevoerd door de terreinbeheerders en de KNVB. 
De gegevens die deze inspecties opleveren zijn in beheerpakketten verwerkt. De normering van de maatregelen is conform de tijdnormen 

voor groenvoorzieningen bos en buitensportaccommodaties, de zogenaamde IMAG-normen (Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en 
Gebouwen).
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Kapitaalgoederen      

Bedragen x € 

1.000.000 

 

Rekening 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Dagelijks onderhoud       

Wegen 2,0 miljoen 1,9 miljoen 1,6 miljoen 1,6 miljoen 1,6 miljoen 1,6 miljoen 

Bruggen 0,1 miljoen 0,1 miljoen 0,1 miljoen 0,1 miljoen 0,1 miljoen 0,1 miljoen 

Oevers - - - - - - 

Groen 4,1 miljoen 4,0 miljoen 4,0 miljoen 4,0 miljoen 4,0 miljoen 4,0 miljoen 

       

Groot onderhoud       

Wegen 8,6 miljoen 8,9 miljoen 8,1 miljoen 5,3 miljoen 4,8 miljoen 7,9 miljoen 

Bruggen 0,4 miljoen 0,6 miljoen 0,6 miljoen 0,6 miljoen 0,6 miljoen 0,6 miljoen 

Oevers 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 0,4 miljoen 

Groen 0,9 miljoen 0,7 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 

       

Vervangingsonderhoud       

Wegen - miljoen 2,7 miljoen 2,5 miljoen 1,5 miljoen 0,5 miljoen p.m 

       

Totaal 16,5 miljoen 19,3 miljoen 17,8 miljoen 14,0 miljoen 12,5 miljoen 15,1 miljoen 
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Paragraaf Subsidies 
 
Subsidies

Nummer 
Programma

Volgnummer/activiteit in de begroting Rekening
nummer 
in de 
begroting

Subsidie-
staat (S) of 
Stelpost (P)

Naam subsidieontvanger of naam stelpost Beoogde doelstelling voor te verstrekken subsidie Naam 
(bijzondere) 
Verordening/n
adere regel

Periodiek 
of eenmalig

Begroting 
2014 

inclusief 1e-
wijziging

Begroting 
2015

Begroting 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

2 Openbare orde en veiligheid 6781 S Stichting Dynamo Zuid Ambulant jongerenteam ASA P 46.923 46.923 46.923 46.923 46.923
2 Openbare orde en veiligheid 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Ambulant jongerenwerk ASA P 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
2 Openbare orde en veiligheid 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Tegengaan van jongerenoverlast ASA P 34.615 34.615 34.615 34.615 34.615
2 Openbare orde en veiligheid 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Tegengaan van jongerenoverlast ASA P 17.497 17.497 17.497 17.497 17.497
2 Openbare orde en veiligheid 6781 S Stichting Streetcornerwork Tegengaan van jongerenoverlast ASA P 355.662 355.662 355.662 355.662 355.662

3 Verkeer en infrastructuur 6781 P Buurtfietsenstalling 2e Jacob van 
Campenstraat

Bevordering fietsgebruik ASA P 5.596 5.694 5.794 5.895 1.000

3 Verkeer en infrastructuur 6781 P Subsidies buurtfietsenstallingen Bevordering fietsgebruik ASA P 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

4 Werk, inkomen en economie 6783 S Tafeltennisaccommodatie Tempo Team Werkgelegenheid ASA P 24.235 24.235 24.235 24.235 24.235
4 Werk, inkomen en economie 6783 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Werkgelegenheid ASA P 24.239 24.239 24.239 24.239 24.239
4 Werk, inkomen en economie 6781 S Tennisvereniging Rivierenbuurt Werkgelegenheid ASA P 43.315 43.315 43.315 43.315 43.315
4 Werk, inkomen en economie 6781 S Sportclub Buitenveldert Werkgelegenheid ASA P 42.492 42.492 42.492 42.492 42.492
4 Werk, inkomen en economie 6781 S Amsterdams cricket en hockeyclub Werkgelegenheid ASA P 14.277 14.277 14.277 14.277 14.277
4 Werk, inkomen en economie 6783 S GGZinGeest Participatie ASA E 21.435
4 Werk, inkomen en economie 6783 S GGZinGeest Participatie ASA E 146.548
4 Werk, inkomen en economie 6781 S Stichting De Regenbooggroep Participatie ASA P 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4 Werk, inkomen en economie 6781 S Stichting De Regenbooggroep Participatie ASA P 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
4 Werk, inkomen en economie 6783 S Stichting De Regenboog Groep Participatie ASA E 7.500
4 Werk, inkomen en economie 6783 S Stichting De Regenboog Groep Participatie ASA E 15.000
4 Werk, inkomen en economie 6783 P Winkelstraatmanagement Winkelstraatmanagement is één van de maatregelen die Stadsdeel Zuid inzet ASA P 100.000 100.000

5 Toezicht  op regelgeving openbaar onderwijs 6783 S JINC Terugdringen schooluitval ASA P 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
5 Toezicht  op regelgeving openbaar onderwijs 6783 S Track the talent Terugdringen schooluitval ASA P 31.554 31.554 31.554 31.554 31.554
5 Toezicht  op regelgeving openbaar onderwijs 6783 S School's Cool Terugdringen schooluitval ASA P 48.360 48.360 48.360 48.360 48.360
5 Brede school activiteiten 6781 S Stichting Dynamo Zuid Brede school activiteiten ASA P 169.522 169.522 169.522 169.522 169.522
5 Brede school activiteiten 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Brede school activiteiten ASA P 93.373 93.373 93.373 93.373 93.373
5 Brede school activiteiten 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Brede school activiteiten ASA P 407.608 407.608 407.608 407.608 407.608
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Speeltuinwerk ASA P 241.048 241.048 241.048 241.048 241.048
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Stichting Dynamo Zuid Speeltuinwerk ASA P 67.598 67.598 67.598 67.598 67.598
5 Lokaal onderwijs 6783 S Het Concertgebouw Lokaal onderwijs ASA E 56.949
5 Lokaal onderwijs 6781 S Stichting JAM Lokaal onderwijs ASA P 11.688 11.688 11.688 11.688 11.688
5 Lokaal onderwijs 6781 S Stichting INIT Lokaal onderwijs ASA P 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472
5 Lokaal onderwijs 6781 S Samenwerkingsverband Zuid Lokaal onderwijs ASA E 155.520

Wat willen we bereiken (kader)? Overige informatie Financieel Meerjarenbeeld
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Nummer 
Programma

Volgnummer/activiteit in de begroting Rekening
nummer 
in de 
begroting

Subsidie-
staat (S) of 
Stelpost (P)

Naam subsidieontvanger of naam stelpost Beoogde doelstelling voor te verstrekken subsidie Naam 
(bijzondere) 
Verordening/n
adere regel

Periodiek 
of eenmalig

Begroting 
2014 

inclusief 1e-
wijziging

Begroting 
2015

Begroting 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Wat willen we bereiken (kader)? Overige informatie Financieel Meerjarenbeeld

5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Stichting Dynamo Zuid JongerenwerkNieuwe Stijl 12+ ASA P 250.774 250.774 250.774 250.774 250.774
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Stichting Dynamo Zuid JongerenwerkNieuwe Stijl 12+ ASA P 14.930 14.930 14.930 14.930 14.930
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Stichting Dynamo Zuid JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: Bevordering homotolerantie ASA P 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: Bevordering homotolerantie ASA P 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: Overig school en werk ASA P 185.600 185.600 185.600 185.600 185.600
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: Competentie- en talentontwikkeling ASA P 160.080 160.080 160.080 160.080 160.080
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: Overig burgerschap en participatie ASA P 41.588 41.588 41.588 41.588 41.588
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: POVO mentoraten ASA P 91.152 91.152 91.152 91.152 91.152
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: Project moeders ASA P 15.080 15.080 15.080 15.080 15.080
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: Overig burgerschap en participatie ASA P 98.052 98.052 98.052 98.052 98.052
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. JongerenwerkNieuwe Stijl 12+: Meiden ASA P 125.744 125.744 125.744 125.744 125.744
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Zorg en veiligheid ASA P 194.852 194.852 194.852 194.852 194.852
5 Jeugd- en jongerenwerk 6783 S Da School Brede talentontwikkelinng jeugd 12- ASA P 38.999 38.999 38.999 38.999 38.999
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Wittenburg studiebegeleiding BV Titaan Studiebegeleiding ASA P 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Stichting Lappenpoes Activiteiten voor ernstig zieke kinderen ASA E 8.000
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Instituut de Leeuw BV Huiswerkbegeleiding ASA E 72.000
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Brede Talentontwikkeling en Jongerenwerk Nieuwe Stijl ASA P 159.761 159.761 159.761 159.761 159.761
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Vereniging Kinderboerderij De Pijp Kinderboerderij De Pijp personeel ASA P 43.254 43.254 43.254 43.254 43.254
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Buurt- en speeltuinvereniging A'dam Zuid Beheer en activteiten voor kinderen en hun ouders ASA P 123.780 123.780 123.780 123.780 123.780
5 Jeugd- en jongerenwerk 6781 S Speeltuinvereniging Henrick de Keyser Speeltuinwerk ASA P 11.534 11.534 11.534 11.534 11.534
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Peuterspeelzalen voorschool ASA P 2.165.443 2.165.443 2.165.443 2.165.443 2.165.443
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Oudercomponent VVE ASA P 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000
5 Peuterspeelzaalwerk 6783 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Combinatiefunctionaris De Avonturijn ASA P 13.358 13.358 13.358 13.358 13.358
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Stichting KBA Nieuw-West Voorschoolpeuterspeelzalen en oudercomponent ASA P 286.983 286.983 286.983 286.983 286.983
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Stichting Dynamo Zuid Peuterspeelzalen met voorschoolse educatie ASA P 1.069.090 1.069.090 1.069.090 1.069.090 1.069.090
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Stichting Dynamo Zuid Oudercomponent VVE ASA P 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Stichting Dynamo Zuid Kinderdagverblijf met voorschoolse educatie / Speelweide ASA P 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Partou BV VVE Pompidoe ASA P 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Partou BV VVE Veulentje ASA P 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Kinderopvang Compagnie Estro UK De Pijp voorschoolse activiteiten ASA P 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Kinderopvang Compagnie Estro Doenja voorschoolse activiteiten ASA P 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Tolkresj Huursprong vergoeding ASA P 3.895 3.895 3.895 3.895 3.895
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Stichting Joodse Kindergemeenschap CheiderPeuterspeelzaalwerk ASA E 58.800
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Stichting Combiwel OKIDO Begeleiden bij ontwikkelingsproblemen van kinderen ASA P 56.568 56.568 56.568 56.568 56.568
5 Peuterspeelzaalwerk 6781 S Stichting Vrije Peuterklassen Peuterspeelzalen regulier  en tweede leidsters ASA P 58.365 58.365 58.365 58.365 58.365
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Stichting SO&T Jeugdzorg Competentietrainingen Po-Vo ASA P 61.863 61.863 61.863 61.863 61.863
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Nederlands Psychoanalytisch Instituut Vroegsignalering en bijscholing medewerkers ASA P 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6781 S Stichting SO&T Jeugdzorg Marietje Kesselsproject ASA P 143.898 143.898 143.898 143.898 143.898
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S St. Interculturele Participatie en Integratie Coach je kind in thuissituatie ASA P 49.950 49.950 49.950 49.950 49.950
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Stichting Dynamo Zuid Homestart ASA P 62.206 62.206 62.206 62.206 62.206
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Stichting Altra SPRINT ouder-kindtraining stedelijk basispakket ASA P 35.320 35.320 35.320 35.320 35.320
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6781 S Stichting Dynamo Zuid Opvoedondersteuning en ontwikkelingsstimulering ASA P 200.479 200.479 200.479 200.479 200.479
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Stichting SO&T Jeugdzorg Kinderen- en jongerenrechtswinkel stedelijk ASA P 16.827 16.827 16.827 16.827 16.827
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Stichting SO&T Jeugdzorg Projecten Triple P stedelijk ASA P 15.957 15.957 15.957 15.957 15.957
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Stichting PI Research SPRINT ouder-kindtraining stedelijk basispakket ASA P 1.401 1.401 1.401 1.401 1.401
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Stichting SO&T Jeugdzorg Kinderen die opvallen stedelijk ASA P 15.957 15.957 15.957 15.957 15.957
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Stichting Kolom De Atlant Praktijkcollege Kinderen nemen deel aan Circus Elleboog stedelijk basispakket ASA P 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Bij Pippa VOF KIES-trajecten ASA P 95.620 95.620 95.620 95.620 95.620
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6781 S Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra Rondom Geboorte ASA P 85.541 85.541 85.541 85.541 85.541
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Blijfgroep Trainingen "En nu ik!" & "Kan iemand mij horen" pluspakket ASA P 289.206 289.206 289.206 289.206 289.206
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6783 S Humanitas Gezin in balans Moedermaatjes stedelijk pluspakket ASA P 17.610 17.610 17.610 17.610 17.610
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6781 S SEMMI  VOF begeleiding en therapie CompetentietrainingenSociaalemotionele therapie stedelijk basispak ASA P 165.165 165.165 165.165 165.165 165.165
5 Ouder- en kindcentra (OKC) 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Opvoedondersteuning, Homestart en Beweegkriebels ASA P 484.243 484.243 484.243 484.243 484.243  
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Volgnummer/activiteit in de begroting Rekening
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Wat willen we bereiken (kader)? Overige informatie Financieel Meerjarenbeeld

6 Zelfstandige huishouding 6781 S MEE Amstel en Zaan Waakvlam ASA E 83.857
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Huiskamer De Edelsteen ASA E 37.780
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Huiskamers in de Wijk: Willibrordus, De Pijp, Schinkelstraat, Buitenhof ASA E 74.018
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Huiskamers in de Wijk: Willibrordus, De Pijp, Schinkelstraat, Buitenhof ASA E 14.000
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Nieuwe Huiskamer in Willibrordus/Ontmoeting ASA E 24.425
6 Zelfstandige huishouding 6781 S RunandMove Trainingen en sociale ontmoeting ASA E 7.200
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Regenboog Groep Open huis ASA E 15.225
6 Zelfstandige huishouding 6781 S MEE Amstel en Zaan Toeleiding GGZ clienten naar voorzieningen ASA P 64.435 64.435 64.435 64.435 64.435
6 Zelfstandige huishouding 6781 S GGZinGeest Samen zwemmen ASA P 11.837 11.837 11.837 11.837 11.837
6 Zelfstandige huishouding 6781 S GGZinGeest Buurtparticipatie ASA P 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
6 Zelfstandige huishouding 6781 S GGZinGeest De Gezonde Hap Rivierenbuurt,Buitenveldert en Marathonbuurt ASA P 47.220 47.220 47.220 47.220 47.220
6 Zelfstandige huishouding 6781 S GGZinGeest Samen fit 55+ ASA P 19.910 19.911 19.912 19.913 19.914
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Stichting Dynamo Zuid Buurtkamers ASA E 66.000
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Stichting Puur Zuid Algemeen Maatschappelijk Werk ASA P 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Eigen Kracht Centrale Conferenties en trainingen ASA P 59.925 59.925 59.925 59.925 59.925
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Stichting Puur Zuid Schulhulptrajecten ASA P 919.048 919.048 919.048 919.048 919.048
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Stichting Puur Zuid Schuldhulp jongeren ASA P 129.950 129.950 129.950 129.950 129.950
6 Zelfstandige huishouding 6781 S Stichting Puur Zuid Schuldhulp jongeren preventiepilot ASA P 14.104 14.104 14.104 14.104 14.104
6 Fysieke woonproblemen 6781 S Stichting Dynamo Zuid Kleine woningaanpassingen ASA E 30.000
6 Fysieke woonproblemen 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Kleine woningaanpassingen ASA E 60.600
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Vrijwilligersacademie (VA) Buurtacademie ASA P 39.700 39.700 39.700 39.700 39.700
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Stichting Dynamo Zuid Buurtsupport (respijtzorg en maatjes) ASA E 57.000
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Informele Respijtzorg in de vorm van flexibele dag(deel)opvang ASA E 25.808
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Emotionele, educatieve ondersteuning dementie AOC ASA P 62.847 62.847 62.847 62.847 62.847
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Mantelzorgondersteuning ASA E 11.633
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Regenboog Groep Homeservice ASA E 30.000
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Vereniging Humanitas afdeling Amsterdam Maatjesproject ASA E 20.000
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Stichting De Regenbooggroep Maatjeskoppelingen (AVD) ASA P 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Stichting De Regenbooggroep Toeleidingsmaatjes in Zuid ASA P 10.640 10.640 10.640 10.640 10.640
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Rode Kruis Samen in Amsterdam ASA E 15.103
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Amstelring Mantelzorgsteunpunt Adviesgesprekken/ cursus dementie/ respijtzorg/verbinding 1e lijns en professionals ASA P 68.730 68.730 68.730 68.730 68.730
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Stichting Puur Zuid Alzheimer Cafe's ASA P 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Stichting Puur Zuid Moneymate ASA E 23.040
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Stichting Zonnehuisgroep Amstelland Ondersteuning mantelzorgers ASA P 46.340 46.340 46.340 46.340 46.340
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Stichting Zonnehuisgroep Amstelland Mantelzorgbijeenkomsten ASA P 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Vrijwilligers Centrale Amsterdam Vrijwilligersondersteuning ASA P 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
6 Vrijwilligerswerk 6781 S Vrijwilligers Centrale Amsterdam Vrijwilligerswerk intensivering trede 2 ASA E 25.356
6 Sociale redzaamheid 6781 S Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam Maaltijdverstrekking ASA P 66.039 66.039 66.039 66.039 66.039
6 Sociale redzaamheid 6781 S Stichting Samen is niet alleen Studenten helpen mensen armoedegrens ASA E 30.000
6 Sociale redzaamheid 6781 S Stichting Samen is niet alleen Hulp bieden aan gezinnen armoedegrens ASA E 30.000
6 Sociale redzaamheid 6781 S Socium Fidens Vroegtijdig signaleren van mensen die in schulden dreigen te raken ASA E 22.750
6 Sociale activering en inburgering 6781 S Stichting Choura Diverse sociale en culturele activiteiten ASA P 22.450 22.450 22.450 22.450 22.450
6 Sociale activering en inburgering 6781 S Amsterdams Buurvrouwen Contact Taalmaatjesproject ASA P 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750
6 Sociale activering en inburgering 6781 S Samenspraak van het Gilde Utrecht Taalmaatjesproject ASA E 3.500
6 Sociale activering en inburgering 6781 S Stichting ASKV Steunpunt Vluchtelingen Taalcursussen ASA E 2.000
6 Sociale activering en inburgering 6781 S Werkgroep Vluchtingen rivierenbuuurt Taallessen JvdH ASA E 2.500  



 
 

 Stadsdeel  

 Zuid 

Ontwerpbegroting 2015 

 

132 

Nummer 
Programma

Volgnummer/activiteit in de begroting Rekening
nummer 
in de 
begroting

Subsidie-
staat (S) of 
Stelpost (P)

Naam subsidieontvanger of naam stelpost Beoogde doelstelling voor te verstrekken subsidie Naam 
(bijzondere) 
Verordening/n
adere regel

Periodiek 
of eenmalig

Begroting 
2014 

inclusief 1e-
wijziging

Begroting 
2015

Begroting 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Wat willen we bereiken (kader)? Overige informatie Financieel Meerjarenbeeld

6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Trim Jazzinstuif ASA E 2.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Puur Zuid Vrijwilligersbibliotheek Torendael ASA E 2.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Felicitatieproject Rivierenbuurt Vrijwilligersonkostenvergoeding ASA E 750
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Vereniging Amsterdams Dansorkest Muziek en Dans ASA E 2.230
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Bridgevereniging De Brug/ N. Sibbel Bridge-activiteiten Riverside ASA P 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Hr. J. Bobeldijk Bridgesoos BOC ASA P 550 550 550 550 550
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Clientenbelang Amsterdam De Vliegende Brigade ASA E 15.250
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Deutsch-Niederländischer Verein Clubavonden, culturele uitstapjes en 25jarig jubileum ASA P 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Sociëtei 50-plus De Goede Herder Tijdsbesteding ouderen ASA P 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Genootschap De Kunstgezellen Lezingen, schilder- en beeldhouwbijeenkomsten ASA P 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Amsterdams Vredescafé Themabijeenkomsten ASA P 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Ouderensocieteit Thomas van Aquino Tijdsbesteding ouderen ASA P 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Woongroep Ouderen Buitenveldert Filmavonden ASA P 757 757 757 757 757
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Unie van Vrijwilligers A'dam Museumclub ASA P 820 820 820 820 820
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S P. Schuuring Café Binnenhof Music Inn, dans en luistermiddagen ASA P 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S De Zonnebloem Buitenveldert Themabijeenkomsten, theater en concerten ASA E 3.190
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Vereniging buurthuis Plan C Intercultureel koken ASA E 750
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Vereniging buurthuis Plan C Culturele activiteiten ASA E 3.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Vereniging buurthuis Plan C Brei inloop ASA E 400
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Vereniging buurthuis Plan C Tuinen project ASA E 800
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Vereniging buurthuis Plan C Tuinen rondom Smaragdplein en Edelsteen ASA E 1.200
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Puur Zuid (i.s.m.  SOOZ) Informele Ondersteuningsdiensten Willemspark- en Apollobuurt en Museumkwartier ASA E 52.275
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Puur Zuid (i.s.m.  Dynamo en WOOR)Informele Ondersteuningsdiensten Rivierenbuurt ASA E 82.137
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Puur Zuid (i.s.m. SOOZ) Informele Ondersteuningsdiensten Hoofddorpplein, Schinkel- en Stadionbuurt ASA E 82.729
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid Informele ondersteuningsdiensten Buitenveldert ASA E 92.976
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid Informele ondersteuningsdiensten Buitenveldert extra inzet ASA E 16.296
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid (i.s.m. WOCB) Groepsvervoer / Samen op stap ASA E 33.500
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Van buurtdienst naar buurtonderneming ASA E 89.883
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Uitvoeringsorganisatie OSA B.V. Informele Ondersteuningsdiensten Rivierenbuurt ASA E 79.500
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Uitvoeringsorganisatie OSA B.V. Informele Ondersteuningsdiensten Hoofddorpplein, Schinkel- en Stadionbuurt ASA E 79.500
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Puur Zuid Groepsvervoer voor ouderen ASA P 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid Aangenaam ouder worden (voorlichting en ondersteuning) ASA E 20.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid Aangenaam ouder worden (dagbesteding ouderen/buurtkamers) ASA P 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid Samen koken samen eten ASA E 27.500
7 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid Bewegen voor ouderen ASA E 5.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Aangenaam ouder worden onderdeel Cursussen De Pijp ASA P 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Samen koken samen eten ASA P 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Ontmoetingsactiviteiten  incl. beheer De Ontmoeting ASA P 95.232 95.232 95.232 95.232 95.232
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Zonnehuisgroep Amstelland WMO Ontmoetingsactiviteiten De Brahmshof ASA P 19.176 19.176 19.176 19.176 19.176
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Puur Zuid Aangenaam ouder worden ASA P 58.945 58.945 58.945 58.945 58.945
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S GGZinGeest Aangenaam ouder worden: Coenen en Binnenhof ASA P 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900  
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6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Cordaan Aangenaam ouder worden: dagbesteding, voorlichting en ondersteuning, valpreventie en samen koken, samen etenASA E 102.100
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting De Coenen Vrijwilligersactiviteiten De Coenen ASA P 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Zonnehuisgroep Dagbesteding Menno Simonshuis ASA E 58.330
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Felicitatieproject Preventieve huisbezoeken (voorheen WOCB) ASA P 7.260 7.260 7.260 7.260 7.260
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert Samen koken samen eten ASA P 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Thomas openluchtconcerten Lunchconcerten Thomaskerk ASA P 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid Vernieuwd welzijn in de wijk Buitenveldert ASA P 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid Vernieuwd welzijn in de wijk Rivierenbuurt ASA P 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Wijkopbouwcentrum Buitenverldert Informatie, activiteiten VW, bijeenkomsten, begeleiding en cultuur ASA P 170.108 170.108 170.108 170.108 170.108
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Dynamo Zuid / Stichting Wijkopbouwcentrum BuitenverldertProgrammacoördinatie Huis van de Wijk Buitenveldert ASA P 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert Hulp bieden aan bewoners met vrijwilligers ASA P 88.500 88.500 88.500 88.500 88.500
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S St. Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid Bewonersinitiatieven Hoofdorppleinbuurt ASA P 86.520 86.520 86.520 86.520 86.520
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting WELKOM Vernieuwd welzijn in de wijk Olympiabuurt ASA E 16.320
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S St. Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid Programmering Huis van de wijk Olympia ASA P 127.225 127.225 127.225 127.225 127.225
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting WOOR Rivierenbuurt Programmering Huis van de wijk Rijnstraat ASA P 130.120 130.120 130.120 130.120 130.120
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Vernieuwd welzijn in de wijk De Pijp ASA P 94.913 94.913 94.913 94.913 94.913
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Vernieuwd welzijn in de wijk Hoofddorpplein ASA P 104.405 104.405 104.405 104.405 104.405
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Vernieuwd welzijn in de wijk Willemsparkbuurt ASA P 108.539 108.539 108.539 108.539 108.539
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Programmering Huis van de wijk Coenen/Lydia ASA P 109.962 109.962 109.962 109.962 109.962
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Programmering Huis van de wijk De Pijp ASA P 111.286 111.286 111.286 111.286 111.286
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Wijkcentrum Ceintuur Buurt als basis,GroenGemaal,Nazomerfestival,Dubbelklik,Keyserkring ASA P 105.540 105.540 105.540 105.540 105.540
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Vier het leven Concert- en thaterbezoek voor ouderen ASA P 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
6 Sociale samenhang en actief burgerschap 6781 S Stichting Cordaan Olympisch Kwartier ASA P 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
6 WMO algemeen 6781 S Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Leer je buren kennen/ ROC ASA P 29.900 29.900 29.900 29.900 29.900

7 Sportactiviteiten 6781 S Stichting Meer Bewegen voor Ouderen (Cordaan)Bewegingsactiviteiten voor ouderen ASA P 153.070 153.070 153.070 153.070 153.070
7 Sportactiviteiten 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Laagdrempelig aanbod ouderen ASA P 50.025 50.025 50.025 50.025 50.025
7 Sportactiviteiten 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Sportkennismaking jeugd basisscholen ASA P 86.931 86.931 86.931 86.931 86.931
7 Sportactiviteiten 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Naschoolse activiteiten ASA P 91.842 91.842 91.842 91.842 91.842
7 Sportactiviteiten 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Sportevenementen voor de jeugd ASA P 25.227 25.227 25.227 25.227 25.227
7 Sportactiviteiten 6781 S Combiwel ondernemend Welzijn B.V. Sportieve activiteiten in de openbare ruimte ASA P 119.049 119.049 119.049 119.049 119.049
7 Sportactiviteiten 6781 S Stichting Dynamo Zuid Sportkennismaking jeugd basisscholen ASA P 21.055 21.055 21.055 21.055 21.055
7 Sportactiviteiten 6781 S Stichting Dynamo Zuid Naschoolse activiteiten sport primair onderwijs ASA P 126.321 126.321 126.321 126.321 126.321
7 Sportactiviteiten 6781 S Stichting Dynamo Zuid Naschoolse activiteiten sport voortgezet onderwijs (Topscore) ASA P 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
7 Sportactiviteiten 6781 S Stichting Dynamo Zuid Sportevenementen voor de jeugd ASA P 38.148 38.148 38.148 38.148 38.148
7 Sportactiviteiten 6781 S Stichting Dynamo Zuid Sportieve activiteiten in de openbare ruimte ASA P 73.021 73.021 73.021 73.021 73.021
7 Sportactiviteiten 6781 S Sportclub Buitenveldert Naschoolse activiteiten ASA P 10.307 10.307 10.307 10.307 10.307
7 Sportactiviteiten 6781 S Stichting Prisma Naschoolse sportverenigingen speciaal onderwijs ASA P 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000  
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8 Cultuur en Monumenten 6781 P Stichting Kunstverein Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 75.500 75.500 75.500 nnb nnb
8 Cultuur en Monumenten 6781 P Stichting Amsterdams Filmhuis Rialto Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 249.000 249.000 249.000 nnb nnb
8 Cultuur en Monumenten 6781 P Stichting ICU2 Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 40.000 40.000 40.000 nnb nnb
8 Cultuur en Monumenten 6781 P Stichting in It/OCCII Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 50.000 50.000 50.000 nnb nnb
8 Cultuur en Monumenten 6781 P De Diamantfabriek Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 50.000 50.000 50.000 nnb nnb
8 Cultuur en Monumenten 6781 P Stichting Art Zuid Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 100.000 100.000 100.000 nnb nnb
8 Cultuur en Monumenten 6781 P Stichting Vondelpark Openluchttheater Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 60.000 60.000 60.000 nnb nnb
8 Cultuur en Monumenten 6781 P Stichting Ostadetheater Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 162.296 162.296 162.296 nnb nnb
8 Cultuur en Monumenten 6781 P Stichting Cultuur Cluster Asscher Subsidies in het kader van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur ASA P 25.000 25.000 25.000 nnb nnb

9 Openbare ruimte en groen 6781 P Huursubsidie Natuurtuin Cinetol Reguliere subsidie natuur- en milieu ASA P 6.963 6.963 6.963 6.963 6.963
9 Openbare ruimte en groen 6781 P Tuinonderhoud Natuurtuin Cinetol Reguliere subsidie natuur- en milieu ASA P 598 598 598 598 598

10 Beleid Milieu en Water 6781 S St. Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid Natuur en Milieuteams ASA P 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
10 Beleid Milieu en Water 6781 S Stichting Wijkcentrum Ceintuur Natuur en Milieuteams ASA P 138.700 138.700 138.700 138.700 138.700
10 Milieu en water 6781 P Subsidie natuur en mileuteams Subsidies milieu en educatie ASA P 323.762 323.762 323.762 323.762 323.762
10 Milieu en water 6781 P Subsidies groene daken Subsidies uitvoering milieubeleid ASA P 40.000 40.000 20.000 20.000 20.000
10 Milieu en water 6781 P Subsidies woningisolatie en geluidsoverlast Subsidie uitvoering motie

ASA P
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

11 Beleid stedelijke ontwikkeling 6781 S Bewoners Platform Zuidas Programma Zuidas ASA P 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
11 Wonen 6781 S Stichting Wijkcentrum Ceintuur Steunpunt Wonen, huurteams ASA P 286.983 286.983 286.983 286.983 286.983
11 Wonen 6781 S Emil Blaauwfonds Steunpunt Wonen, huurteams ASA P 40.087 40.087 40.087 40.087 40.087
11 Stedelijke ontwikkeling 6781 P stichting emiel blauwfonds juridische ondersteuning bewoners  huurzaken ASA P 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

11 Stedelijke ontwikkeling 6781 P wijksteunpunt wonen ondersteuning bewoners over wonen ASA P 853.000 853.000 853.000 853.000 853.000
11 Stedelijke ontwikkeling 6783 P projectsubsidie diversen realisatie sociale woningbouw ASA E 1.300.000 0 0 0 0
11 Stedelijke ontwikkeling 6783 P Eigen Haard renovatie kleine beurt bezit corporaties ASA E 235.000 0 0 0 0
11 Stedelijke ontwikkeling 6783 P projectsubsidie diversen behoud/herstel historische gevels ASA E 600.000 0 0 0 0
11 Stedelijke ontwikkeling 8506.702 P Van Gogh-museum verplaatsing ingang museum

ASA E
500.000 0 0 0 0

12 Bestuur en ondersteuning 6781 S Stichting Kindermonument Herdenking ASA P 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000  
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Format Reserves en Voorzieningen 

Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte Verwac hte Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte Ver wachte Verwachte

stand ultimo Dotatie onttrekking stand ultimo Dotatie on ttrekking stand ultimo Dotatie onttrekking stand ultimo Dotatie onttrekking stand ultimo

Programma Naam 2014* 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018

Bestemmingsreserves
Programma 03 Stadsdeel ParkeerFonds 8.373.029 51.525.217 43.947.021 15.951.225 51.525.217 43.643.067 23.833.375 51.525.217 39.751.609 35.606.983 51.525.217 39.826.609 47.305.591
Programma 05 Stadsdeel ParkeerFonds 20.000 -20.000 20.000 -40.000 20.000 -60.000 20.000 -80.000
Programma 09 Stadsdeel ParkeerFonds 13.054.000 -13.054.000 13.204.000 -26.258.000 13.099.000 -39.357.000 12.204.000 -51.561.000
Programma 10 Stadsdeel ParkeerFonds 0 0 330.000 -330.000 0 -330.000 0 -330.000
Programma 11 Stadsdeel ParkeerFonds 994.101 -994.101 1.284.817 -2.278.918 0 -2.278.918 0 -2.278.918
Programma 13 Stadsdeel ParkeerFonds -2.945.000 2.945.000 -2.945.000 5.890.000 -2.945.000 8.835.000 -2.945.000 11.780.000
Programma 11 Woningonttrekking 1.052.000 48.552 0 1.100.552 0 0 1.100.552 0 0 1.100.552 0 0 1.100.552
Programma 05 Stedelijke vernieuwingsprojecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 11 Stedelijke vernieuwingsprojecten 1.155.000 0 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programma 13 Automatisering 473.000 1.045.000 379.614 1.138.386 1.045.000 344.428 1.838.958 1.045.000 331.293 2.552.665 1.045.000 318.158 3.279.507

Programma 09

Bestemmingsreserve Extra 
Kwaliteit Openbare Ruimte 
(BEKOR) 1.056.182 700.000 0 1.756.182 200.000 0 1.956.182 0 0 1.956.182 0 0 1.956.182

Programma 03

Bestemmingsreserve Extra 
Kwaliteit Openbare Ruimte 
(BEKOR) 0 0 1.505.000 -1.505.000 0 150.000 -1.655.000 0 0 -1.655.000 0 0 -1.655.000

Programma 11

Bestemmingsreserve Extra 
Kwaliteit Openbare Ruimte 
(BEKOR) 0 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 -300.000 0 0 -300.000

Programma 11 Multifunctionele Centra (MFC's) 519.852 18.090 382.380 155.562 57.000 0 212.562 60.000 0 272.562 0 0 272.562

Programma 07

Kapitaallasten Sporthallen en 
parken en Zwembaden 2.795.000         456.237        749.000        2.502.237     456.237      924.000       2.034.474 456.237      901.000       1.589.711     456.237      792.000       1.253.948     

Programma 03

Bestemmingsreserve Inpandige 
parkeervoorzieningen (BIPV) 22.713.348 3.000.000 2.709.516 23.003.832 3.000.000 3.917.162 22.086.670 3.000.000 3.801.064 21.285.606 3.000.000 3.417.822 20.867.784

Programma 11

Bestemmingsreserve Inpandige 
parkeervoorzieningen (BIPV) 0 0 4.164.000 -4.164.000 0 1.932.000 -6.096.000 0 644.000 -6.740.000 0 0 -6.740.000

Programma 03 Fietsenstallingen 600.000 528.500 0 1.128.500 500.000 0 1.628.500 500.000 0 2.128.500 500.000 0 2.628.500
Programma 01 Splistingsvergunningen 530.290 0 0 530.290 0 0 530.290 0 0 530.290 0 0 530.290
Programma 01 Bouwleges 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000
Programma 10 Bedrijfsafval contractanten 466.029 0 0 466.029 0 0 466.029 0 0 466.029 0 0 466.029
Programma 10 Huishoudelijke afvalinzameling 4.180.782 0 0 4.180.782 0 0 4.180.782 0 0 4.180.782 0 0 4.180.782
Programma 11 Stadsdeel vereveningsreserve 2.317.887 0 0 2.317.887 0 0 2.317.887 0 0 2.317.887 0 0 2.317.887

Programma 11

Bevordering woningen 
middensegment 1.250.000 0 0 1.250.000 0 0 1.250.000 0 0 1.250.000 0 0 1.250.000

Programma 05

Kapitaallasten Brede school 
Theophile de Bock 3.171.000 141.784 244.217 3.068.567 141.784 244.217 2.966.134 141.784 244.217 2.863.701 0 0 2.863.701

Programma 08 Kunst in de openbare ruimte 70.000 0 0 70.000 0 0 70.000 0 0 70.000 0 0 70.000

Programma 08

Ondersteuning culturele 
infastructuur 167.000 0 0 167.000 0 0 167.000 0 0 167.000 0 0 167.000

Programma 11 Volkshuisvesting 400.828 0 0 400.828 0 0 400.828 0 0 400.828 0 0 400.828
Programma 13 Stadsdeelhuisvesting 731.000 55.000 480.000 306.000 55.000 361.000 0 0 0 0 55.000 0 55.000

Programma 10 Woningisolatie en groene daken 186.000 100.000 0 286.000 100.000 0 386.000 100.000 0 486.000 100.000 0 586.000
Programma 05 Hoogbegaafdheid 200.000 0 0 200.000 0 100.000 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000
Programma 11 Hortus VU 90.000 0 10.000 80.000 0 10.000 70.000 0 10.000 60.000 0 10.000 50.000

programma 05

MFG/achterstallig onderhoud 
schoolgebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programma 13 Versterken uitvoeringskracht 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000
TOTAAL 54.503.227 57.618.380 66.848.849 45.272.758 57.080.238 63.819.691 38.533.305 56.828.238 55.857.183 39.504.360 56.681.454 53.643.589 42.542.225
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Format Reserves en Voorzieningen 

Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte Verwac hte Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte Ver wachte Verwachte

stand ultimo Dotatie onttrekking stand ultimo Dotatie onttrekkin g stand ultimo Dotatie onttrekking stand ultimo Dotatie onttrekkin g stand ultimo

Programma Naam 2014* 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018

Voorzieningen
Financiele en materiele 
gelijkstelling onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groeifionds Groen Zuidas 210.026 0 173.000 37.026 0 0 37.026 0 0 37.026 0 0 37.026
Groot onderhoud sporthallen en 
parken en zwembaden 403.682 750.000 200.000 953.682 750.000 304.000 1.399.682 750.000 632.000 1.517.682 750.000 940.000 1.327.682
Voorziening Groot onderhoud 
(VGO) 9.160.608 6.747.000 12.476.000 3.431.608 8.147.000 9.086.000 2.492.608 7.447.000 7.709.000 2.230.608 7.447.000 9.507.000 170.608
Pensioen DB-leden 4.697.780 203.000 108.000 4.792.780 203.000 108.000 4.887.780 203.000 108.000 4.982.780 203.000 5.185.780
Groot onderhoud permanent 
beheerde gebouwen 1.726.663 1.403.000 1.681.000 1.448.663 1.403.000 1.646.000 1.205.663 1.403.000 1.403.000 1.205.663 0 0 1.205.663
Stadsdeelkantoor en 
werven(onderhoud) 508.903 544.000 416.000 636.903 544.000 365.000 815.903 544.000 473.000 886.903 544.000 0 1.430.903
Huisvesting primair onderwijs 2.498.223 0 0 2.498.223 0 0 2.498.223 0 0 2.498.223 0 0 2.498.223
Werf stadsdeelwerken 367.071 0 367.071 0 0 367.071 0 0 367.071 0 0 367.071
Grex Spijtellaantje 89.931 0 89.931 0 0 89.931 0 0 89.931 0 0 89.931

TOTAAL 19.662.887 9.647.000 15.054.000 14.255.887 11.047.000 11.509.000 13.793.887 10.347.000 10.325.000 13.815.887 8.944.000 10.447.000 12.312.887
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Stadsdeelparkeerfonds Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting  2018

BEGINSTAND 8.373.029 4.827.907 1.516.023 3.115.414

Toevoegingen 51.525.000         51.525.000            51.525.000         51.525.000            
Bruto opbrengsten Parkeergelden 36.500.000         36.500.000            36.500.000         36.500.000            
Bruto opbrengsten Vergunningen 10.500.000         10.500.000            10.500.000         10.500.000            
Bruto opbrengsten Naheffingsaanslagen 4.900.000           4.900.000              4.900.000           4.900.000              
Opbrengsten n.a.v. Wegslepen 300.000              300.000                 300.000              300.000                 
Opbrengsten Bonus / Malus regeling
Inkomstenderving Bezoekersparkeren 675.000-              675.000-                 675.000-              675.000-                 
Incidentele dotatie (Amendement A009-2014)
Afwikkeling voorgaande jaren

A. Totale dotatie 51.525.000 51.525.000 51.525.000 51.525.000

Afdrachten 24.002.853-         24.002.853-            20.882.853-         20.882.853-            
Centraal Mobiliteitsfonds 15.340.000-         15.340.000-            12.220.000-         12.220.000-            
Algemene Middelen (Besluit B&W 17-12-2013)
Algemene Middelen (n.a.v. M10) 6.269.997-           6.269.997-              6.269.997-           6.269.997-              
Algemene Middelen (n.a.v. M7 en 8) 2.100.000-           2.100.000-              2.100.000-           2.100.000-              
Algemene Middelen (n.a.v. M16) 433.856-              433.856-                 433.856-              433.856-                 

Lagere Personeelslasten (n.a.v. M16) 141.000              141.000                 141.000              141.000                 

Contract Dienst Stadstoezicht 2.442.400-           2.442.400-              2.442.400-           2.442.400-              
Personeel en Materieel 1.206.400-           1.206.400-              1.206.400-           1.206.400-              
Wegslepen 1.236.000-           1.236.000-              1.236.000-           1.236.000-              

Contract Fiscaal Parkeren (Cition) 4.595.950-           4.595.950-              4.595.950-           4.595.950-              
Oude contract Fiscaal Parkeren 12.000.000-         12.000.000-            12.000.000-         12.000.000-            
Bijstelling prijsmoratorium 2.950.000           2.950.000              2.950.000           2.950.000              
Bijstelling Maatregel 10 4.590.000           4.590.000              4.590.000           4.590.000              
Opslag contract risicopercentage (zie brief 10-03-2014) 135.950-              135.950-                 135.950-              135.950-                 

Bijstelling 2013 (vooruitlopend op resultaat)

Contract Parkeerautomaten (DIVV) 2.915.000-           2.915.000-              2.915.000-           2.915.000-              
Oude contract Parkeerautomaten 4.535.000-           4.535.000-              4.535.000-           4.535.000-              
Bijstelling Maatregel 10 1.795.000           1.795.000              1.795.000           1.795.000              
Bijstelling behoud parkeerautomaten 175.000-              175.000-                 175.000-              175.000-                 

Overige Contractskosten 400.000-              400.000-                 400.000-              400.000-                 
Kosten PRO 400.000-              400.000-                 400.000-              400.000-                 
Kosten Communicatie
Aanvullende baliediensten
Kosten implementatieplan

Overige uitnames 3.762.000-           3.762.000-              3.762.000-           3.762.000-              
Advies en Onderzoek 50.000-                50.000-                   50.000-                50.000-                   
Verkeershandhaving Stadsdeel 467.000-              467.000-                 467.000-              467.000-                 
BTW compensatiefonds 2.945.000-           2.945.000-              2.945.000-           2.945.000-              
Heroverwegingen 300.000-              300.000-                 300.000-              300.000-                 
Overig

B. Totale kosten          38.118.203-             38.118.203-          34.998.203-             34.998.203-

C. Netto parkeeropbrengsten (A +B)          13.406.797              13.406.797          16.526.797             16.526.797 

Programma 3: Verkeer en Veiligheid 4.156.000-           4.132.500-              4.127.500-           4.127.500-              
Personeel en materieel 517.500-              517.500-                 517.500-              517.500-                 
Subsidie fietsenstallingen
Passantentellingen Albert Cuypmarkt 10.000-                10.000-                   10.000-                10.000-                   
Bebording & Belijning 100.000-              100.000-                 100.000-              100.000-                 
Storting Reserve Fietsenstalling 500.000-              500.000-                 500.000-              500.000-                 
Incidentele storting Reserve Fietsenstalling (Gdouplein en 1e J. v/d Heijden) 28.500-                5.000-                     
G.Douplein Buurtfietsenstalling
G.Douplein Buurtfietsenstalling, huurbudget
1e J. v/d Heijdenstraat Fietsenstalling
Storting BIPV 3.000.000-           3.000.000-              3.000.000-           3.000.000-              

Programma 5: Onderwijs en Jeugd 20.000-                20.000-                   20.000-                20.000-                   
Verkeersonderwijs 20.000-                20.000-                   20.000-                20.000-                   

Programma 9: Openbare Ruimte en Groen 8.559.000-           9.259.000-              9.259.000-           9.259.000-              
Dagelijks onderhoud wegen, paden en bruggen 2.000.000-           2.000.000-              2.000.000-           2.000.000-              
Storting VGO (basis) 6.559.000-           7.259.000-              7.259.000-           7.259.000-              
Storting VGO (10% marge) -                         -                             -                          -                             

D. Structurele onttrekkingen          12.735.000-             13.411.500-          13.406.500-             13.406.500-

E. Mutaties na structurele onttrekkingen (C+D)               671.797                      4.703-            3.120.297               3.120.297  
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Stadsdeelparkeerfonds (versie 2014-03-12) Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting  2018

Programma 3: Verkeer en Veiligheid 1.672.818-           1.392.364-              625.906-              700.906-                 

Verkeersveiligheid 1.076.818-          976.458-                530.000-             530.000-                
Structurele dotatie Actieplan verkeersveiligheid 530.000-              530.000-                 530.000-              530.000-                 
Motie 40 Perspectiefnota - bijdrage MJP Verkeersveiligheid
Redroute van Heemstedestraat 63.000-                446.458-                 
Verbeteren doorgaande fietspaden bij Hercules Seghers Kwartier
Willemsparkweg verkeersmaatregelen 483.818-              
Verkeersveiligheid Zeilstraat (A009-2014)
Onderzoek nieuwe blackspots

Fietsvoorzieningen 250.000-             250.000-                -                         -                            
MJP Fiets 2012 - 2016 250.000-              250.000-                 
Fietsparkeerruimte op straat en bevordering doorstroming (A009-2014)
Fietsparkeervoorzieningen (A77-2013)

Overige Projecten 346.000-             165.906-                95.906-               170.906-                
Europaplein - groot onderhoud
Tjotterspad
Vrijheidslaan ventweg Noord & Zuid
Oversteek van Baerlestraat/N. Maesstraat
Onderzoeken (Parkeerregulier, eens per 2 jaar) 75.000-                   75.000-                   
Cofinanciering integraal parkeerplan Zuidas
Bezoekersregeling parkeren
Parkeer- en verkeersveiligheidbeleid (Amendement 51 BURAP)
Updaten verkeersborden en maatregelen
Parkeerplaatsen Amstelveenseweg-Kalfjeslaan 50.000-                
Aanstraten oostelijke ingang RAI 200.000-              

96.000-                90.906-                   95.906-                95.906-                   

Programma 9: Openbare Ruimte en Groen 1.550.000-           1.000.000-              895.000-              -                             

Ring Oud-Zuid 850.000-             100.000-                895.000-             -                            
Ring Oud-Zuid 9 Museumkwartier 350.000-              
Ring Oud Zuid 5-7-8 500.000-              100.000-                 895.000-              

Incidentele dotaties VGO en BEKOR 700.000-             900.000-                -                         -                            
Dotatie VGO 700.000-                 
Dotatie BEKOR 700.000-              200.000-                 

Overige Projecten -                         -                            -                         -                            
Omgevingmanagement Nrd/Zd lijn
Buiten Gewoon Goed (Puccinimethode)
Fietspad Hondecoeterstraat
Rijnstraat Zuid, reconstructie
Bomenstructuurplan (SPF)
Rooswijck

Programma 10: Milieu en Water -                         330.000-                 -                          -                             
Aanpassingen openbare ruimte uitrol OAIS (motie) 330.000-                 
Afmeerbeleid

Programma 11: Stedelijke Ontwikkeling 994.101-              1.284.817-              -                          -                             
Stadionplein 302.990-              302.990-                 
Stadionplein_Woonrijp 471.361-              877.707-                 
Van Gogh Museum 185.000-              
Archiefterrein inrichtingsplan OR buiten plangrenzen 34.750-                104.120-                 
Overlopende posten
F. Incidentele onttrekkingen            4.216.919-               4.007.181-            1.520.906-                  700.906-

G. Totaal onttrekkingen (B+D+F)          55.070.122-             55.536.884-          49.925.609-             49.105.609-

EINDSTAND            4.827.907                   816.023            2.415.414               4.834.805  
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Bestemmingsreserve Inpandige 
parkeervoorzieningen (BIPV) Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting  2018

x € 1.000

BEGINSTAND 20.713 16.839 13.990 12.545
Toevoegingen
 Structrele dotatie uit stadsdeelparkfonds  3.000 3.000 3.000 3.000

Totaal dotatie 3.000 3.000 3.000 3.000

 Onttrekkingen 

Programma 3: Verkeer en infrastructuur -2.710 -3.917 -3.801 -3.417
Parkeergarage Boerenwetering -2.710 -3.917 -3.801 -3.417
Programma 11: Stedelijke ontwikkeling -4.164 -1.932 -644 0
Archiefterrein -2.700
Stadionplein -1.464 -1.932 -644

Totaal onttrekkingen -6.874 -5.849 -4.445 -3.417

EINDSTAND 16.839 13.990 12.545 12.128  
 
Bestemmingsreserve Extra Kwaliteit Openbare Ruimte 
(BEKOR)

x € 1.000

BEGINSTAND 1.055 250 0 0

 Toevoegingen 700 200

Totaal dotatie 700 200 0 0

 Onttrekkingen 

Programma 3: Verkeer en infrastructuur -1.505 -150 0 0
 Frans Halsbuurt -1.505 -150

Programma 9: Openbare ruimte en groen 0 0 0 0
 Paulus Potterstr. 
 Adema van Scheltmaplein 
 Beethovenstraat 
 Stedelijk Museum Herstraten 
 Rijksmuseum omgeving OR 
 Museumplein basis op orde 2.0 
Programma 11: Stedelijke vernieuwing 0 -300 0 0
 Archiefterrein inrichtingsplan OR buiten plangrenzen 0 -300
 Woustraat van herinrichting 

Totaal onttrekkingen -1.505 -450 0 0

EINDSTAND 250 0 0 0

Begroting 2018Begroting 2017Begroting 2015 Begroting 2016

 
 
Multifunctionele Centra ( MFC's)

x € 1.000

BEGINSTAND 519 137 137 137

 Toevoegingen 
toevoeging  (A009-2014)
 Rentetoevoeging 
 Extra dotatie uit opbrengst verkoop vastgoed 

Totale dotatie 0 0 0 0

 Onttrekkingen 

Programma 11: Stedelijke vernieuwing
Exploitatietekort MFC's -382
Vastgoed op orde
optimalisatie explotatie MFC's 
Totaal Onttrekking -382 0 0 0

EINDSTAND 137 137 137 137

Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2018Begroting 2017
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Voorziening Groot Onderhoud (VGO)

x € 1.000

BEGINSTAND 9.160 3.431 2.492 2.230

 Toevoegingen 

 Dotatie Vezips 20 20 20 20
 Dotatie Rijnstraat AM 164 164 164 164
 Dotatie structureel SPF 6.559 7.259 7.259 7.259
 Dotatie 10% onvoorzien SPF 
 Dotatie incidenteel SPF 700
 Dotatie omgevingsmanagement 4 4 4 4
Totaal dotatie 6.747 8.147 7.447 7.447

 Onttrekkingen 

 Programma 0 kostenverdeelstaat -40 -40 -40 -40
 CAR verzekering -40 -40 -40 -40

 Programma 3: Verkeer en infrastructuur -100 -367 -20 -20
 Vervangen Vezips -20 -20 -20 -20
 Heemstedestraat. -80 -347 0 0

 Programma 7: Sport en recreatie -63 -63 -63 -63
 Impuls sportieve inrichting openbare ruimte 0
 Groot Onderh. Speelplaatsen -63 -63 -63 -63

 Programma 9: Openbare ruimte en groen -11.563 -7.906 -6.370 -8.702
 Quellijnstr. -385 0
 Groot onderhoud wegen/paden -250 -250 -250 -250
 Groot Onderhoud Groen -175 -175 -175 -175
 Peter van Anrooystraat e.o. -375 0
 De Lairessestr. -580 -1.100 -540
 De Lairessestr._ Cornelis krusemanstraat -67 -747 -188
 Groot onderhoud bruggen -300 -300 -300 -300
 Spijtellaantje -71
 Willemsparkbuurt 2 -376 0 0
 Brandweerburg (Brug 79) -261 -261 -261
 P.C. Hooft -430 -1.163 -177
 Rijnstraat  -1.908 -220
 F Bolstr. Ts lutma- en Brug404 -70 -80 -80 -223
 Bomenstructuurplan -293 -293 -293 -293
 Ontrekking tbv MOP 2015-2018 -4.747 -3.026 -4.106 -7.461
 Jan Steenstraat  -300
 Jan Luykenstraat -370
 Herinrichting J.J. Viottastraat  -26 -220
 Gerrit van der Veenstraat -650
 Programma 10: Milieu en water -710 -710 -685 -685
 Baggeren -300 -300 -300 -300
 Oevers -410 -410 -385 -385

 Programma 11: Stedelijke vernieuwing                              -                                  -                         531-                                 - 
 Archiefterrein, inrichting OR buiten plangrenzen -531

Totaal onttrekkingen -12.476 -9.086 -7.709 -9.510

EINDSTAND 3.431 2.492 2.230 167

Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2018Begroting 2017
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Bijlage 5: Moties & Amendementen 

Programma  Nummer  Omschrijving 

5 A004-2015 Kinderopvang en Vroeg Onderwijs in Zuid  
10 A005-2015  Monitoring geluidsoverlast Schiphol 
12 A006-2015 Pleinen in Zuid 
9 A007'-2015  School- en speelpleinen 
11 A008'-2015  Stadsgezinnen in de Rivierenbuurt 
3 M004-2015 Fietsparkeren 
12 M005'-2015 Buurtagenda en Buurtbegrotingen 
12 M008-2015 Burgertop in Zuid 
8 M009-2015 Kunst en cultuur in Zuid 
3 M010-2015 Plan van aanpak Fietsparkeren 
3 M011'-2015  Veilige fietsroutes 
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