
Stuur een plan in en stem 

mee over de besteding 

van het budget!

De gemeente wil Amsterdammers meer invloed geven in hun eigen 
buurt. Daarom stelt de gemeente dit jaar in elk stadsdeel buurtbudgetten 
beschikbaar. Bewoners, ondernemers en organisaties in stadsdeel Zuid 
kunnen samen beslissen over wat belangrijk is voor hun buurt.  
Zij kunnen zelf plannen indienen die hun hun buurt mooier, leuker en 
leefbaarder maken en/of later dit jaar stemmen over de besteding  
van het budget.

Wat gaat u doen met  
€ 155.000 in uw buurt?

Buurtbudget Zuid 2021



In stadsdeel Zuid krijgen de gebieden 
Oud-Zuid, De Pijp-Rivierenbuurt en  
Buitenveldert-Zuidas in 2021 elk een 
buurtbudget van € 155.000,-. Met dat 
geld kunnen plannen van bewoners,  
ondernemers en organisaties worden  
betaald. Daarnaast stelt stadsdeel Zuid 
ook buurtbudgetten beschikbaar voor  
specifieke buurten. Ook deze buurten 
krijgen elk € 100.000. Deze extra aandacht 
heeft te maken met de ambities die stads-
deel Zuid heeft vastgelegd in de gebieds-
plannen voor 2020.

Bent u of kent u iemand die goede plan-
nen kan maken? Dien dan uw plan in!  
U bepaalt zelf waarvoor u een budget  
aanvraagt. Groen in uw buurt?  
Extra activiteiten? Of wilt u uw straat of 
buurt leuker en gezelliger maken? Kom 
dan in actie! Zie ook: www.amsterdam.nl/
buurtbudgetzuid.

Invloed corona
In het proces van Buurtbudget Zuid  
2021 wordt rekening gehouden met  
de maat regelen die zijn genomen tegen 
de verspreiding van het coronavirus.  
Door het virus zijn dit jaar al veel activi-
teiten en evenementen afgelast. Stadsdeel 
Zuid hecht er waarde aan dat Buurtbudget 
Zuid 2021 doorgaat in een vorm die past 
binnen de coronamaatregelen.

4 stappen per gebied
Stap 1 - bijeenkomsten in de 3 gebieden  
Stadsdeel Zuid houdt in de maand 
september verschillende informatie-
bijeenkomsten voor bewoners. Tijdens 
deze bijeenkomsten willen we vragen van 
bewoners over Buurtbudget Zuid 2021 
beantwoorden en samenwerking tussen 
bewoners bij het maken van plannen 
stimuleren. De kans is groot dat een 
gezamenlijk plan op meer draagvlak kan 
rekenen.

Stap 2 - plannen indienen en liken 
Bewoners, ondernemers en organisaties 
kunnen in de hele maand september  
plannen indienen en liken. De plannen 
met minimaal 75 likes gaan door naar  
de volgende ronde. 

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder kan voor 
zijn of haar buurt ideeën inleveren. Een 
plan indienen kan online, maar ook bij het 
Stadsloket aan de President Kennedylaan 
923, via een mailbericht of via WhatsApp. 
De plannen moeten uiterlijk 30 september 
binnen zijn. Plannen indienen kan van 1 
tot en met 30 september. Liken kan tot en 
met 10 oktober. 

Stadsdeel Zuid
Budget voor 3 gebieden en 2 buurten



Stap 3 - haalbaarheidstoets
Alle plannen met minimaal 75 likes 
worden door stadsdeel Zuid getoetst op 
haalbaarheid. Hierbij wordt onder meer 
bekeken of een plan past binnen de 
wet- en regelgeving en het beleid van de 
gemeente. De criteria van de toets staan 
op onze website: www.amsterdam.nl/
buurtbudgetzuid.

De uitslag van de haalbaarheidstoets 
wordt besproken met de indiener van een 
plan. Daarnaast wordt de uitslag ook op 
de website geplaatst. De toetsing vindt 
plaats in de periode van 16 oktober tot 
en met 3 december. De ervaring dat veel 
plannen door verschillende afdelingen 
moeten worden getoetst. Dit neemt 
behoorlijk wat tijd in beslag. De plannen 
die doorgaan naar de finale komen in de 
periode van 10 tot en met 22 december 
op de website te staan.

Stap 4 - stemperiode en uitslag 
Blijkt een plan met voldoende likes (eerste 
ronde) ook haalbaar te zijn (tweede ronde), 
dan gaat een plan naar de finaleronde. In 
deze ronde kunnen bewoners in hun eigen 
gebied stemmen op de overgebleven plan-
nen. Hiervoor ontvangen bewoners een 
brief met een unieke stemcode. 

Het stemmen kan online en telefonisch. 
Met de unieke stemcode kunnen bewoners 
vanaf 12 jaar per gebied € 155.000,- verde-
len over de geselecteerde plannen in het 
gebied waarin ze wonen. De finaleronde 
loopt van 10 tot en met 22 december 
2021. De uitslag van de finaleronde wordt 
op 24 december bekend gemaakt. 

Belangrijke spelregels
Voor Buurtbudget Zuid 2021 gelden  
onder meer de volgende spelregels:
•  Plannen kunnen alleen worden inge-

diend in het gebied waar u woont (dit 
geldt ook voor stemmen).

•  De buurt bepaalt welke plannen worden 
gerealiseerd. Er zijn geen thema’s aan 
verbonden.

•  Het indienen van een idee of plan kan 
online en offline. Stemmen kan ook 
telefonisch of per brief.

•  Elke deelnemende bewoner heeft  
één stem. Een bewoner neemt op  
persoonlijke titel deel.

•  Voor het toetsen van plannen gelden 
criteria. Deze zijn te vinden op www.
amsterdam.nl/buurtbudgetzuid.

•  Stadsdeel Zuid beoordeelt plannen 
onder meer op juridische, technische  
en financiële haalbaarheid.

•  Plannen mogen uitgevoerd worden 
door een bewoner, een groep bewo-
ners, de gemeente, een stichting,  
een vereniging of een bedrijf van binnen 
of buiten het gebied.



Voor de bewoners van de Buitenvel-
dert-Oost, Rijnbuurt-West en Diamant-
buurt wordt een buurtbudget specifiek 
voor hun eigen buurt beschikbaar gesteld. 
Ze doen niet mee aan de verdeling van 
de budgetten voor de (grotere) gebieden.

Beoordeling plannen 
De ingediende plannen voor Buurtbudget 
Zuid beoordelen we op basis van de 
volgende punten:
•  De uitvoering van het plan vindt plaats 

in 2022.
•  Het plan wordt gerealiseerd binnen  

het beschikbare budget.
•  het plan moet passen bij het reglement 

(zie www.amsterdam.nl/ 
buurtbudgetzuid). 

•  Het plan moet de buurt en haar  
bewoners ten goede komen.

•  Via het buurtbudget worden geen 
religieuze evenementen, commerciële 
activiteiten, activiteiten met een politiek 
doel en fondsenwerving gefinancierd.

Meer informatie
Meer informatie over de buurtbudgetten 
kunt u vinden op onze website  
www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid. 

Heeft u een vraag? Stuur dan een mail 
naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl
Of stuur een (spraak)bericht via Whatsapp 
naar 06 1481 4074.


