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Inleiding

Kenmerken en ontwikkelingen 

Westerpark is een populaire woonwijk met ruim 36.000 inwoners, grenzend aan het centrum van 
Amsterdam. Het Westerpark is het groene en culturele hart van het gebied en trekt veel bezoekers  
uit andere delen van Amsterdam en daarbuiten. 
Het gebied is onderverdeeld in tien buurten:

In Westerpark wonen veel mensen op een relatief klein oppervlak en de verwachting is dat het 
inwonertal nog zal groeien, mede door de ontwikkeling van de Houthaven en Sloterdijk I. De druk 
op de openbare ruimte wordt steeds groter. Dat uit zich mede in een toename van het zwerfvuil in 
straten en op pleinen.

Dat het gebied populair is, zien we terug in de woningwaarde, die een snelle stijging vertoont.  
Ruim een kwart van de woningen in Westerpark zijn koopwoningen en iets minder dan de helft is in 
het bezit van corporaties. In de Spaarndammerbuurt wijkt die verhouding sterk af van de rest van het 
gebied: daar maken sociale huurwoningen 67 procent uit van de totale woningvoorraad. 
Westerpark is relatief veilig en het veiligheidsgevoel bij bewoners en ondernemers stemt daarmee 
overeen. Ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde is er weinig sprake van overvallen, inbraken 
en straatroof.

De sociaal-economische positie van de bewoners in Westerpark schommelt op of rond het 
gemiddelde van de stad. De jongeren in dit gebied doen het goed in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt. Een uitzondering hierop vormen de Spaarndammer- en de Zeeheldenbuurt: hier 
groeit bijna een derde van de jongeren in armoede op. In deze buurten zien we ook dat het 
percentage bewoners met een bijstandsuitkering op hetzelfde niveau blijft, terwijl we in bijvoorbeeld 
de Staatsliedenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt een afname zien tot onder het Amsterdamse 
gemiddelde. 
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Een punt van aandacht is eenzaamheid. Dertien procent van de inwoners van Westerpark geeft 
aan zich eenzaam of ernstig eenzaam te voelen. De meeste eenzaamheid doet zich voor in de 
Staatsliedenbuurt. Er is ook een aanzienlijke groep bewoners die ervaren geen regie te hebben over 
hun eigen leven. 

Totstandkoming van het gebiedsplan 

Sinds 2015 werkt de gemeente met gebiedsagenda’s waarin de prioriteiten voor een periode van vier 
jaar zijn opgenomen. De agenda’s zijn opgesteld op basis van analyses en in nauwe samenwerking 
met bewoners, ondernemers en organisaties in het gebied. Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad 
de gebiedsagenda’s 2016-2019 vastgesteld. Op 23 februari 2016 stemde het algemeen bestuur van 
stadsdeel West in met een actualisatie van de agenda. 

De prioriteiten uit de gebiedsagenda 2016-2019 voor gebied Westerpark zijn:
1. Jeugd
2. Stad in Balans, bedrijvigheid, ontwikkeling en openbare ruimte
3. Tegengaan van armoede en bevorderen van participatie

Op basis van de agenda wordt er jaarlijks een gebiedsplan gemaakt, met daarin de activiteiten die 
per prioriteit voor dat jaar op het programma staan. Het gebiedsplan is geen uitputtende lijst van wat 
er allemaal in het gebied gebeurt, maar een overzicht van onderwerpen die dat jaar extra aandacht 
krijgen. 

Het gebiedsplan van 2018 is een vervolg van de acties die in 2016 en 2017 in gang zijn gezet.  
Het plan is tot stand gekomen in voortdurend overleg met bewoners, ondernemers en professionals, 
zowel in levenden lijve als via online platforms. De gebiedsteams van stadsdeel West zijn in 2017 op 
verschillende bijeenkomsten in gesprek gegaan met belanghebbenden om vooruit te kijken naar 2018 
en te laten zien wat er in 2017 is bereikt. De informatie die daar is verzameld, hebben we verwerkt in 
dit gebiedsplan.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn er op 16 september 2017 in het hele stadsdeel picknicks 
georganiseerd, waar werd gediscussieerd over de vraag: wat mag er meer, minder of misschien 
wel anders in 2018? In aanvulling daarop is er in enkele buurten van Westerpark een burenborrel 
gehouden om wensen van bewoners te horen.
De Westerparkpicknick vond (vanwege de regen) plaats in het buurtrestaurant van verpleeghuis 
De Poort. Aan de hand van stellingen konden de bezoekers hun mening geven over de activiteiten 
die het stadsdeel voor het komend jaar op het programma heeft staan. Daarnaast konden ze zelf 
een voorstel voor een activiteit indienen, met vier ideeën als resultaat. Tijdens een verkiezing onder 
begeleiding van een deskundige jury riepen de aanwezigen het plan voor een mobiele buitenkeuken 
uit tot favoriet (zie ‘Koken voor de buurt’ onder prioriteit 3).



Prioriteit 1 
Jeugd

Met een groot deel van de jeugd in Westerpark gaat het goed. Toch is er een groep 
met psychosociale problemen, die soms overlast veroorzaakt voor andere bewoners 
door hinderlijk gedrag op straat. Dit vraagt om een aanpak waarbij de jongeren en de 
buurtbewoners betrokken worden. 

De Spaarndammerbuurt, de Zeeheldenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt tellen meer 
jongeren met psychosociale problemen dan andere delen van Westerpark. Het aantal 
behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg ligt hier relatief hoog, net als het 
aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Veel jongeren in de 
Zeeheldenbuurt volgen een traject bij een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. 

Sport draagt bij aan het welzijn en het is dan ook verheugend om te constateren dat 
veel jongeren in Westerpark lid zijn van een sportvereniging. 

Om bij te dragen aan een prettig opvoedklimaat versterken we de onderlinge banden 
tussen partijen die met kinderen en jongeren te maken hebben. Bovendien investeren 
we in maatschappelijke initiatieven als Vreedzaam West en Stay West. De hulp van 
vrijwilligers is onontbeerlijk. We gaan ons inspannen om meer vrijwilligers te werven 
voor organisaties als De Toverbal en Het Woeste Westen, en we willen deze vrijwilligers 
cursussen aanbieden zodat ze nog beter in staat zijn de doelgroep te helpen. 
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Wat gaan we doen in 2018?

Een beter opvoedklimaat

We vinden het belangrijk dat de jeugd opgroeit in een verzorgende en beschermende omgeving, 
een omgeving die ouders stimuleert hun kinderen op te voeden tot zelfredzame deelnemers aan de 
samenleving. Daaraan dragen we bij door projecten te starten en te ondersteunen die ouders een 
handvat bieden bij de opvoeding.

Buurtaanjagers Vreedzaam West 
Het landelijke programma De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School en is 
inmiddels op veel basisscholen in Nederland ingevoerd. Kinderen ontwikkelen met dit programma 
allerlei burgerschapsvaardigheden. Ze mogen meepraten over diverse zaken en krijgen 
verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te 
gaan en ruzies constructief op te lossen. 
De ‘buurtaanjagers’ geven op wijkniveau vorm aan Vreedzaam West. Zij zorgen ervoor dat de aanpak 
steeds dieper in de wijk verankerd raakt door bewoners en partners erbij te betrekken.  
Ook ondersteunen ze de Kinderwijkraad. De buurtaanjagers worden door de gemeente gefinancierd. 

GezinsAcademie 
Via de GezinsAcademie bieden we een coachingstraject voor ouders aan, waarin de ouder aan het 
roer staat en de (gezins)coach waar nodig ondersteuning biedt. Door de overdracht van kennis en 
vaardigheden worden ouders zelfredzamer en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Zo kunnen ze een echt 
rolmodel zijn voor hun kinderen en hen beter stimuleren in hun ontwikkeling.

Inzet straatcoaches 
De straatcoaches van SAOA (Stichting Aanpak Overlast Amsterdam) leggen contact met jongeren op 
straat en gaan naar locaties waar sprake is van onrust. Ze voeren gesprekken met kwetsbare jongeren 
en leggen gezinsbezoeken af bij ouders van jongeren die op een negatieve manier de aandacht 
trekken.

Ontplooiing en verbinding

Jongeren kunnen veel steun aan elkaar hebben. Daarom moedigen we hen aan deel te nemen aan 
gezamenlijke activiteiten of deze zelf te organiseren. Kwetsbare jongeren willen we een handje 
helpen bij hun ontplooiing. Ook voor kinderen willen we activiteiten aanbieden die hun ontwikkeling 
stimuleren.

Jongerencoaches 
De jongerencoach legt contact met kwetsbare jongeren, stimuleert hen hun talenten te ontwikkelen 
en helpt hen zelfredzamer te worden. De coach neemt deel aan de jeugdnetwerken, waaronder 
het Buurt Praktijk Team. Flexibiliteit en buurtgericht werken zijn sleutelwoorden: de jongerencoach 
inventariseert de wensen en speelt daarop in.
In 2017 bleek dat er vooral in de Spaarndammerbuurt behoefte bestond aan jongerencoaches.  
De nieuw aangestelde coaches in die buurt blijven in 2018 actief.
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Streetcornerwork 
Op een aantal locaties is sprake van zware jeugdproblematiek. Streetcornerwork zet in 2018 extra 
veldwerkers in op deze plekken. Zij leggen contact met de jongeren, gaan met hen in gesprek en 
verwijzen hen eventueel door naar de juiste hulpverlenende instantie.

Natuurspeeltuin Het Woeste Westen 
De natuurspeeltuin is geliefd bij gezinnen uit de buurt en ver daarbuiten. Kinderen doen hier kennis 
op over natuur en duurzaamheid, bewegen veel en leren sociale vaardigheden aan. Het beheer is in 
handen van betaalde krachten en vrijwilligers. Vanwege de gestaag groeiende bezoekersaantallen is 
er behoefte aan extra mankracht.

Jeugdnetwerk
In Westerpark hebben jeugdorganisaties, bewoners en vrijwilligers zich verenigd in een netwerk om 
kwetsbare jongeren en hun ouders de juiste ondersteuning te bieden. Zij zorgen er gezamenlijk voor 
dat het aanbod van jeugdactiviteiten past bij de wensen van de buurt en dat jongeren die hulp nodig 
hebben bij de juiste instanties terechtkomen.

Een plek voor jongeren in de Spaarndammerbuurt
Jongeren in de Spaarndammerbuurt hebben laten weten dat zij behoefte hebben aan een plek 
waar zij kunnen samenkomen. Er wordt bij het Suikerplein een container geplaatst welke dient als 
opslagplaats voor spullen die nu nog in het speeltuingebouw liggen. De ruimte die daardoor ontstaat 
in het speeltuingebouw kan door de jongeren worden gebruikt als gemeenschappelijke ruimte. 

Marcanti MediaLab
We onderzoeken de mogelijkheid om samen met het Marcanti College een MediaLab op te zetten. 
Het MediaLab wordt een multimediabedrijf voor inwoners, bedrijven, bezoekers, overheden en 
maatschappelijke organisaties in Amsterdam West, dat zoveel mogelijk wordt geleid door leerlingen 
van het Marcanti College zelf. Onder professionele begeleiding maken de leerlingen journalistieke 
producties, zoals audiovisuele portretten van ondernemers en buurtbewoners, persoonlijke verhalen, 
stadsreportages, talkshows en reportages. Zo worden de scholieren wegwijs gemaakt in de 
journalistiek en ontstaat er meer verbinding tussen school, buurt en bedrijven. Samen met de school 
voeren we een buurtonderzoek uit waarbij we betrokken bewoners en ondernemers benaderen. 
Daarna starten we in leerjaar 2018-2019 het Marcanti MediaLab. 

Meer jongeren aan het werk

Voor een deel van de jongeren in Westerpark is het lastig een baan te vinden. 
Hen willen we helpen door ze werkervaring te laten opdoen. Daarmee vergroten ze niet alleen hun 
kansen op betaald werk, maar wordt het voor hen ook makkelijker om een vak te kiezen dat bij hen 
past. We vullen het reguliere hulpaanbod aan met inloopspreekuren en het Ambachtslab.

Inloopspreekuren voor jongeren met schulden
Het JongerenServicePunt organiseert samen met de Jeugdschuldhulpverlening laagdrempelige 
inloopspreekuren om jongeren te helpen bij het verlagen of stabiliseren van hun schulden.  
Ook beantwoorden zij hun vragen over school, werk en geld. Zo nodig kunnen ze jongeren 
doorverwijzen naar de juiste zorgaanbieder.
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Het Ambachtslab 
In het Ambachtslab, gevestigd in het voormalige schoolgebouw aan de Jan van Breemenstraat, 
bieden ambachtslieden jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om 
werkervaring op te doen en een startkwalificatie te behalen.

Tegengaan van polarisatie en radicalisering

Stadsdeel West maakt een vuist tegen radicalisering en polarisatie. Daarbij betrekken we 
moslimjongeren die vatbaar zijn voor radicalisering, de moslimgemeenschap die kampt met negatieve 
beeldvorming en zich niet meer thuis voelt, de Joodse gemeenschap die geconfronteerd wordt met 
antisemitisme en de autochtone Amsterdammers die hun vertrouwde omgeving zien veranderen. 
Iedereen moet zich veilig en thuis kunnen voelen in ons stadsdeel.

Voorlichting op scholen en trainingen voor ouders 
(Moslim)jongeren en hun ouders gaan we weerbaarder maken tegen de gevaren van radicalisering. 
Dat doen we onder andere via projecten in het onderwijs, op maat gesneden vaardigheidstrainingen 
voor jongeren, voorlichting en opvoedingsondersteuning voor ouders en het organiseren van 
gesprekken en filmavonden.

Tegengaan van huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. 
De daders kunnen (ex-)partners of familieleden zijn, maar ook huisvrienden. Omdat zich in Westerpark 
de afgelopen jaren enkele incidenten hebben voorgedaan, is besloten ook in 2018 extra aandacht aan 
huiselijk geweld te besteden.

Netwerkbijeenkomsten huiselijk geweld
We maken huiselijk geweld bespreekbaar door netwerkbijeenkomsten over dit thema te organiseren 
voor betrokkenen. Zo willen we de drempel om huiselijk geweld te melden verlagen. Bovendien willen 
we bereiken dat hulp- en zorgverleners sneller en adequater reageren op hulpvragen.



Prioriteit 2 
Stad in balans, 
bedrijvigheid, wonen en 
openbare ruimte

In Westerpark wordt de komende jaren flink gebouwd. Zo worden de voormalige ING-
gebouwen in de kantorenstrook langs de Haarlemmerweg binnenkort getransformeerd 
tot woningen. Ook bedrijventerrein Sloterdijk 1 wordt verder ontwikkeld tot een werk-
woongebied. 

Door de toename van het aantal bewoners en bezoekers wordt de druk op de schaarse 
openbare ruimte in het gebied steeds groter. Dit vraagt om aanpassingen op grote en 
kleine schaal. Wij vinden het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij het beheer van 
de openbare ruimte. 

Het Westerpark met de Westergasfabriek ligt prominent in de wijk en is een 
belangrijke trekpleister voor Amsterdammers én toeristen. Het park wordt steeds 
intensiever gebruikt en door de bovenstaande ontwikkelingen zal het alleen maar meer 
bezoekers trekken. Onder de noemer Groot Westerpark maken we een plan om het 
park toekomstbestendig te maken. We willen de kwaliteiten van het park ten volle 
benutten, met zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Dat bereiken we door 
een weloverwogen programmering, door de verkeerssituatie en de bereikbaarheid te 
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verbeteren en door te investeren in duurzaamheid. De plannen worden opgesteld in 
nauw overleg met omwonenden.

Westerpark is populair bij toeristen en bezoekers en er kwamen  steeds meer hotels, 
restaurants en cafés. We staan niet afwijzend tegenover uitbreiding van het horeca-
aanbod, maar aanvragen voor nieuwe horecagelegenheden worden zeer zorgvuldig 
afgewogen. Het nieuwe hotelbeleid van de gemeente biedt geen ruimte meer voor 
extra hotels in Westerpark, behoudens in het verleden reeds vergunde hotels. 

Wat gaan we doen in 2018?

Terugdringen (fiets)parkeeroverlast

Overlast door verkeerd geparkeerde fietsen en het gebrek aan fietsenrekken is een grote ergernis 
voor veel bewoners. Daarnaast ervaren bewoners veel parkeeroverlast van auto’s, met name rondom 
het Westergasfabriekterrein. 

Toezicht op fietsparkeren 
Elke straat wordt minstens eenmaal per jaar door het fietsknipteam bezocht. Fietsen die langer dan 
zes weken ongebruikt in het rek staan, worden verwijderd.

Fietscoach
Op locaties waar verkeerd geparkeerde fietsen en brommers tot overlast leiden, bijvoorbeeld bij het 
Westerpark, worden fietscoaches ingezet. Zij verwijzen fietsers en scooterrijders naar plekken waar ze 
hun rijwiel kunnen stallen. 

Verminderen parkeeroverlast Westergasfabriekterrein
Rondom het Westergasfabriekterrein is er veel sprake van parkeeroverlast, vooral op zondag.  
Uit recent onderzoek blijkt dat de hoge parkeerdruk op zondag niet alleen wordt veroorzaakt door 
evenementen maar ook door bezoekers van omwonenden. Het stadsdeel heeft het college verzocht 
om in Westerpark ook voor de zondag betaald parkeren te mogen instellen. Als het college akkoord 
gaat, wordt dit in 2018 ingevoerd. 

Afhandeling ligplaatsaanvragen
Bij aanvragen voor aanleg- en opstapplaatsen voor bedrijfsvaartuigen kijken we zorgvuldig of en hoe 
die ligplaatsen zijn in te passen in de omgeving en of er geen overlast ontstaat.
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Schoon en heel

Uit gesprekken met bewoners blijkt dat zij zich ergeren aan afval op straat en aan de soms onhandige 
inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast vinden zij dat het groen en de straten niet goed 
genoeg worden onderhouden. De bereidheid bij bewoners om mee te denken en mee te werken aan 
oplossingen neemt toe. Dat biedt ruimte voor projecten en initiatieven waarbij de inzet van bewoners 
zelf onontbeerlijk is.

Aanpak rattenoverlast 
In Westerpark zijn de afgelopen jaren al stappen gezet om de rattenoverlast terug te dringen.  
Samen met bewoners, ondernemers en corporaties gaan we hiermee verder, onder andere in de vorm 
van voorlichting en campagnes. 

Hotspotaanpak afvalcontainerlocaties 
Vuile afvalcontainerlocaties zijn velen een doorn in het oog. Wij voeren inspecties uit en grijpen in 
waar nodig. Met een intensieve campagne willen we bewoners bewust maken van het belang van 
een schone leefomgeving en geven we tips over hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Dat doen we 
samen met corporaties, scholen, welzijnsinstellingen, ondernemers en bewoners.

Adopteer Uw Bak 
Met het programma Adopteer Uw Bak stimuleren we bewoners zich verantwoordelijk te voelen voor 
hun leefomgeving. Op dit moment telt West ongeveer 730 afvalbakadoptanten. In 2018 blijven wij 
deze adoptanten ondersteunen en streven we naar uitbreiding van het bestand.

Zelfbeheer openbaar groen 
Bewoners hebben aangegeven het op prijs te stellen om het groen in hun buurt zelf te kunnen 
inrichten en beheren. Waar mogelijk stimuleren wij hen hierbij. 

Leefstraten 
We blijven bewoners de kans bieden om van hun straat een Leefstraat te maken. In een Leefstraat 
wordt tijdelijk geen verkeer toegelaten en mogen bewoners zelf bepalen hoe ze de vrijgekomen 
ruimte inrichten. Er kunnen bijvoorbeeld evenementen worden georganiseerd waarop buurtgenoten 
elkaar ontmoeten, en kinderen krijgen de kans om veilig op straat spelen. Dit heeft een positief 
effect op de sociale cohesie in de straat en versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen 
leefomgeving.

Tunnel Westerpark 
De veiligheid in het tunneltje in het Westerpark achter het Woeste Westen gaan we verbeteren. 
In 2018 gaan we kijken op welke wijze wij kunnen aansluiten op het lichtplan in het Westerpark en 
onderzoeken we mogelijkheden om dit te combineren met kunst. 
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Economische bedrijvigheid stimuleren

In Westerpark ligt in 2018 de focus op het versterken van de ondernemersverenigingen en het 
stimuleren van ondernemers om een winkeliersvereniging te vormen. Ook zetten we ons in voor 
de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ): een winkelstraat of een bedrijventerrein 
waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. 

Gebiedsgerichte ondernemersinitiatieven 
We leveren een bijdrage aan ondernemersinitiatieven die het buurtgevoel versterken, zoals een 
buurtfeest, braderie, vergroening van winkelgebieden of het opzetten van een website. Ondernemers 
kunnen een subsidieaanvraag indienen voor activiteiten in de winkelstraten. Een voorbeeld hiervan 
zijn de Staatsspelen, georganiseerd door ondernemers rondom het Van Limburg Stirumplein.

Ondersteuning voor ondernemersverenigingen 
We moedigen de winkeliers in Westerpark aan om ondernemersverenigingen op te richten en in 
stand te houden. Als vereniging kunnen ondernemers subsidies aanvragen voor een straatmanager, 
promotie en initiatieven die het imago van het winkelgebied versterken.

Sociale Helden West 
De subsidieregeling Sociale Helden West is bedoeld voor bedrijven, ondernemers en bewoners die 
een product of dienst aanbieden waar de bewoners van het stadsdeel baat bij hebben. Voorwaarde 
om voor de subsidie in aanmerking te komen is dat de initiatiefnemers ernaar streven op den duur 
financieel onafhankelijk te worden van de overheid. Met een (start)subsidie geven we hun een zetje.

Stenen Hoofd 
In 2018 komt het Stenen Hoofd weer beschikbaar voor een nieuwe horecaondernemer. Er zal opnieuw 
een aanbesteding worden uitgezet voor een tijdelijke invulling.

Duurzaamheid

We gaan mogelijkheden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid ondersteunen en beter 
zichtbaar maken.

Duurzame initiatieven steunen
De gemeente heeft verschillende regelingen om duurzame initiatieven te stimuleren. Zo helpt de 
gemeente de beheerders van buurtmoestuin ‘I Can Change the World with My Own Two Hands’ om 
hun kennis over inzameling van gft-afval te delen met tien groeninitiatieven in West. In 2018 kijken we 
hoe we meer van dergelijke kansrijke initiatieven kunnen ondersteunen.

Mode en media
We willen de samenwerking in de mode- en mediasector rondom het thema duurzaamheid 
bevorderen. In december 2017 heeft het stadsdeel een bijeenkomst georganiseerd voor duurzame 
ondernemers, initiatiefnemers op het gebied van duurzame mode, en de centrale stad. Naast het 
uitwisselen van kennis en ervaring willen we onderzoeken hoe we in 2018 gezamenlijk de consument 
kunnen verleiden tot het maken van duurzame keuzes en kunnen aanzetten tot recyclen. Een eerste 
stap is om meer bekendheid te geven aan het duurzame winkelaanbod in West.
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Westerpark versterken 

Het Westerpark is geliefd bij mensen in de omliggende buurten, maar ook bij dagjesmensen die van 
ver komen. Over het algemeen wordt het park ervaren als een prettige plek, waar je kunt ontspannen, 
spelen en sporten, genieten van het groen of uitgaan in een van de vele horecagelegenheden.  
Op zo’n drukbezocht terrein (vijf miljoen bezoeken per jaar) is het zaak de balans tussen levendigheid 
en leefbaarheid te bewaren en te zorgen voor goed onderhoud en beheer.

Betere programmering
Stadsdeel West wil voor het Westerpark een programmaraad instellen, waarin culturele instellingen, 
bewoners en de Westergasfabriek zitting hebben. Daarnaast overlegt het stadsdeel met het stedelijke 
evenementenbureau over een uitgebalanceerde programmering van binnen- en buitenevenementen. 
We kijken ook of we rustmomenten kunnen inlassen.

Balans in het Westerpark
Het steeds intensievere gebruik van het Westerpark vraagt om extra investeringen, onder 
meer voor herinrichting, beheer en onderhoud. Het is van belang dat de verschillende partijen 
overeenstemming bereiken over zaken als het gebruik van de openbare delen van het park, inrichting 
en beheer van de verschillende functies (zoals het evenemententerrein, de tennisbanen en de 
fietspaden), en het onderhoud van het groen. We analyseren welke herstelwerkzaamheden er nodig 
zijn bij de spartelvijver en hoe we die het best kunnen uitvoeren. Er dienen extra, voor iedereen 
toegankelijke toiletten te worden aangelegd. Vanwege de vestiging van een hotel in het voormalige 
stadsdeelkantoor zijn er aanpassingen nodig aan de inrichting van het voorterrein en de entree. 
We investeren bovendien in een nieuwe portiersloge en dragen bij aan de kosten voor de portiers. 
Daarnaast blijven we werken aan: het opknappen van de tennisbanen, het beheer van de openbare 
toiletten, het toegankelijker maken van de twee volkstuincomplexen en aanpassingen aan de 
ingangen van het park om deze duidelijker in het oog te laten springen. 
Het onderhoud van de Waternatuurtuin vraagt veel tijd en energie. Bij de aanleg is besloten om voor 
een deel van de taken vrijwilligers in te schakelen, maar op dit moment is de groep vrijwilligers te 
klein. Daarom worden er meer buurtbewoners gezocht die zich hiervoor willen inzetten.

Betere bereikbaarheid 
Naar aanleiding van het onderzoek ‘Bezoekersstromen Westerpark’ is in 2016 een voorstel voorbereid 
om de verkeerscirculatie en het parkeren op en om het Westergasfabriekterrein te verbeteren.  
Het Westergasfabriekterrein wordt in 2018 ingericht als woonerf en we houden in de gaten of dit het 
gewenste effect heeft. 

Ruimte voor ruimte
Onder het begrip ‘ruimte voor ruimte’ verstaan wij dat er goede afspraken worden gemaakt tussen 
het stadsdeel en de ondernemers over wat wel en niet mogelijk is in het park. We willen zoveel 
mogelijk ruimte bieden aan ondernemerschap, zolang er wordt voldaan aan de wettelijke eisen en 
afspraken over handhaving en vergunningverlening. Ook komen er afspraken over gezamenlijke en 
duurzame afvalhubs in het park.

Communicatie
Bewoners en ondernemers geven aan dat ze beter op de hoogte gehouden willen worden van wat er 
speelt in het park. We houden hier rekening mee in onze wijze van communiceren.
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Sloterdijk 1

Sloterdijk 1 is in de Transformatiestrategie Haven-Stad (gemeenteraad,2013) opgenomen als 
transformatiegebied. De komende jaren verandert Sloterdijk 1 van een eenzijdig bedrijventerrein 
in een werk- en woongebied. Deze ambitieuze transformatie wordt uitgevoerd onder stedelijke 
regie. We vinden het belangrijk dat de plannen en het proces goed aansluiten bij de wensen en 
mogelijkheden van de buurt. 

Initiatievenloket
Om de vele (tijdelijke) initiatieven te kunnen begeleiden en goed in te passen in het 
transformatieproces naar een gemengd gebied is samen met Economische Zaken het Initiatievenloket 
op gezet. Hier kunnen belanghebbenden uit de buurt initiatieven indienen, bijvoorbeeld voor een 
alternatief gebruik van gebouwen of voor aanpassingen van de openbare ruimte. Met ondersteuning 
van het Team Sloterdijk 1, waarin onder meer de afdelingen vergunningen, beheer en handhaving 
vertegenwoordigd zijn, zoekt het loket naar een goede balans tussen wonen, werken/leren en 
recreatie. Met de economische bouwstenen uit de nota ‘Ruimte voor de economie van morgen’ geeft 
de gemeente Amsterdam richting aan de gebiedsontwikkeling. Ondernemers, werknemers, bewoners 
en andere gebruikers van De Sloterdijken zullen we in het proces betrekken door middel van een 
nieuwsbrief, een digitaal platform en bijeenkomsten.

Verbeteringen openbare ruimte 
Sloterdijk 1 verandert in een werk-woongebied en de openbare ruimte dient te worden afgestemd 
op gebruik door bewoners en werkenden. Nu is het vooral ingericht als bedrijventerrein en zijn 
er nauwelijks plekken om te zitten of te spelen. Samen met de projectorganisatie, betrokken 
ondernemers en bewoners werkt het stadsdeel aan een plan voor herinrichting.

Extra toezicht en handhaving 
Sloterdijk 1 maakt deel uit van Westpoort/Sloterdijken. Er vinden hier steeds meer en steeds grotere 
evenementen plaats; dat vraagt om extra toezicht en handhaving. Stadsdeel West werkt op dit vlak 
samen met stadsdeel Nieuw-West. Aandachtspunten zijn onder andere overlast door 24-uurshoreca, 
de verkeersstromen bij grote evenementen en overlast door taxi’s. In dit gebied worden daarom 
afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen over de opstelplaatsen van de taxi´s, de routes 
van de pendelbussen van en naar station Sloterdijk, de instelling van een kiss-and-ridezone en de 
afhandeling van fietsverkeer en voetgangersstromen. Verder zorgen we voor handhavers op straat en 
treffen we maatregelen voor onder meer (fiets)parkeren en goede verlichting bij evenementen. 

Optreden tegen buitenslapers
De handhavers gaan in 2018 extra toezicht houden op het terrein bij de bedrijfspanden aan de 
Contactweg om illegaal verblijf te voorkomen. Tenten en andere overnachtingsobjecten worden 
verwijderd. 

Keurmerk Veilig Ondernemen
Vandalisme, agressie, diefstal: veel ondernemers hebben ermee te kampen. Door samen te werken 
kunnen deze problemen vaak goed worden aangepakt. Daarom is het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) in het leven geroepen. Het KVO-traject houdt in dat gemeente, politie, brandweer en bedrijven 
gezamenlijk werken aan een stappenplan om de veiligheid in een gemengd gebied als Sloterdijk 1 te 
verbeteren. In 2018 zetten we dit traject in Sloterdijk 1 voort. 
Brandveiligheid blijft ook een belangrijk aandachtspunt. Bij het verstrekken van evenementen-
vergunningen gelden maatregelen voor brandveiligheid als belangrijk criterium. Gebouwen waarin 
meerdere bedrijven zijn gehuisvest dienen zo te zijn ingericht dat brandgevaarlijke situaties worden 
voorkomen. 
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Bouwprojecten en projecten in de openbare ruimte

Investeerders zetten in West projecten op om gebouwen te transformeren of woningen te realiseren. 
De centrale stad en het stadsdeel begeleiden het proces bij een aantal van deze initiatieven. 
Daarnaast werken we aan een aantal projecten in de openbare ruimte. Hieronder worden de 
belangrijkste projecten in Westerpark toegelicht (zie ook www.amsterdam.nl/projecten). 

Vernieuwing Spaarndammerbuurt
Waar voorheen de Spaarndammerschool en de Brediussporthal stonden, worden nieuwe woningen 
gebouwd en de omliggende straten worden opgeknapt. De Magdalenakapel en het voormalige 
badhuis aan de Zaanstraat krijgen een nieuwe functie. 

Woonwijk Houthaven
Er wordt druk gebouwd in de Houthaven. Gemeente en ontwikkelaars hebben afgesproken dat de 
Houthaven een volledig klimaatneutrale wijk wordt. Er wordt dan ook milieuvriendelijk gebouwd, met 
extra aandacht voor duurzaam energie- en materiaalgebruik.

Project Donker Curtiusstraat-Van Hallstraat
Onder de naam ‘DC van Hall’ wil Woonstichting De Key het bedrijfsverzamelgebouw in de Donker 
Curtiusstraat transformeren tot sociale huurwoningen. Er worden onder andere studentenwoningen 
gerealiseerd. Het plan is een deel hiervan beschikbaar te stellen aan jonge statushouders. 

Food Center
Het Food Center wordt getransformeerd: het deel ten noorden van de Centrale Markthal wordt 
herontwikkeld en gemoderniseerd. Ten zuiden van de Centrale Markthal komt een nieuwe 
woonbuurt. De monumentale Centrale Markthal krijgt een nieuwe bestemming met verschillende 
horecagelegenheden 

Westerpark West: transformatie ING-hoofdkantoor 
Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan worden de voormalige ING-kantoorgebouwen aan 
de Haarlemmerweg tot woningen getransformeerd. 

Sloterdijk 1
Het bedrijventerrein Sloterdijk 1 zal de komende jaren stapsgewijs veranderen in een veelzijdige wijk 
met bedrijven, woningen, horeca en recreatie. Hoe en in welk tempo dit proces zal verlopen, hangt 
mede af van de betrokken partijen. Vanaf medio 2019 kan worden begonnen met de realisatie van 
woningen.

Herinrichting Frederik Hendrikbuurt
Bewoners en ondernemers willen het omvangrijke herinrichtingsproject in de Frederik Hendrikbuurt te 
baat nemen om initiatieven te ontplooien waarmee ze hun leefomgeving verder kunnen verfraaien.  
Zo zijn door bewoners voorstellen ingediend voor vergroening van de Frederik Hendrikstraat en van 
de kruising Rombout Hogerbeetsstraat-Eerste Hugo de Grootstraat.

Herinrichting Domela Nieuwenhuisplantsoen
Het Domela Nieuwenhuisplantsoen ligt in een driehoek tussen de Spaarndammerstraat en 
de Zaanstraat, parallel aan de spoordijk Amsterdam-Haarlem, en vormt de entree naar de 
Spaarndammerbuurt. In 2018 wordt het plantsoen grondig opgeknapt. Het ontwerp hiervoor is samen 
met bewoners opgesteld.



 16

Beheer Stenen Hoofd 
Het stadsdeel levert een bijdrage aan de beheerkosten van een deel van het Stenen Hoofd.

Kop van Jut Marcanti-eiland
Samen met de bewoners en Cordaan wordt voor dit gebied een ontwerp gemaakt om het 
verblijfsklimaat te verbeteren. Gedacht wordt onder meer aan de plaatsing van sporttoestellen in de 
openbare ruimte.

Aanpassingen Zaandammerplein naar aanleiding van idee uit de Stem van West
Bewoners hebben een plan ingediend om het Zaandammerplein aantrekkelijker te maken voor verblijf 
en recreatie. Onderdeel van het plan is een uitbreiding van de voetbalfaciliteiten. Samen met de 
bewoners en de speeltuinleider wordt gekeken in hoeverre deze ideeën kunnen worden verwezenlijkt. 

Kleine projecten in de openbare ruimte
Gedurende het hele jaar voeren we kleine projecten uit in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld om 
het groen te verbeteren, speelplekken op te knappen of de verkeersveiligheid te vergroten. In veel 
gevallen gaat het om de uitwerking van een bewonersinitiatief.

Vervanging speeltoestellen 
Als speeltoestellen toe zijn aan vervanging wordt in samenspraak met de buurtbewoners indien 
mogelijk een nieuw exemplaar geplaatst. 



Prioriteit 3 
Armoede, sociale 
uitsluiting en de dragende 
samenleving

Door de veranderingen in de regelgeving is de gemeente verantwoordelijk voor de 
taken op het gebied van zorg en welzijn. In de nieuwe structuur krijgen informele zorg- 
en hulpverleners een steeds grotere rol. Het versterken van de netwerken rondom 
kwetsbare bewoners is dan ook uiterst belangrijk, net als het investeren in vrijwilligers 
die zich voor deze netwerken inzetten. Wij ondersteunen de buurtruimtes waar deze 
netwerken samenkomen. 

Mensen die aan de zijlijn staan willen we uit hun isolement halen. In 2018 richten we 
ons met name op bewoners met psychische of psychiatrische problematiek. Een van de 
actiepunten is het hulp- en voorzieningenaanbod voor deze bewoners toegankelijker 
maken. 

Ook alleenstaande ouders en ouderen krijgen speciale aandacht. Onder deze groep doet 
zich veel armoede voor. We blijven hen ondersteunen met praktische en laagdrempelige 
hulp op financieel, juridisch en administratief vlak.

In de Houthaven komt een asielzoekerscentrum. We willen eraan bijdragen dat de 
asielzoekers die hier komen wonen snel een band opbouwen met de buurt.
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Wat gaan we doen in 2018?

Lokale infrastructuur zorg en welzijn versterken

Nu de maatschappelijke zorgtaken zijn overgeheveld van de rijksoverheid naar de gemeenten, wordt 
er een groter beroep gedaan op de eigen kracht van bewoners. Hierdoor ontstaan mogelijkheden 
om zorg, hulpverlening en welzijn met elkaar te verbinden. Veel bewoners willen buurtgenoten die in 
armoede of eenzaamheid leven of psychische problemen hebben de helpende hand bieden, en hun 
bijdrage is van groot belang. Maatschappelijke initiatieven van bewoners ondersteunen we dan ook 
graag op allerlei manieren.  
Daarnaast zijn er verschillende gemeentelijke teams actief op het gebied van zorg en welzijn, zoals 
het Ouder- en Kindteam, het Team Activering, het buurtteam Samen DOEN en de wijkzorgnetwerken. 
Hulp en ondersteuning voor kwetsbare bewoners wordt onderling afgestemd. In 2018 is er een 
belangrijke rol weggelegd voor de in 2017 gestarte Alliantie Wijkzorg: een samenwerkingsverband 
tussen uitvoerende zorgprofessionals in het stadsdeel.

Zorg vanuit Buurtkamers 
We willen kwetsbare mensen helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.  
Daartoe zullen we het aantal hulpvoorzieningen uitbreiden. Buurtkamers die zelfstandig activiteiten 
organiseren op het gebied van zorg en welzijn willen we ondersteunen. 

Binding tussen oude en nieuwe bewoners
We stimuleren contact tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners door samen met hen op zoek te gaan naar 
gezamenlijke interesses en door activiteiten te organiseren. Daarbij richten we onze aandacht vooral 
op de omwonenden van het Domela Nieuwenhuisplantsoen en de Brediuslocatie en op de bewoners 
van de Houthaven.

Meet the matches 
In 2018 worden er twee ‘Meet the Matches’ georganiseerd, bijeenkomsten waar vrijwilligers van 
het Rode Kruis (maatjes) en buurtbewoners met elkaar kennis kunnen maken. Niet alleen kunnen 
de deelnemers nieuwe contacten aanknopen, zij krijgen ook informatie over het activiteiten- en 
voorzieningenaanbod in de buurt. Aan dit project werken vele instellingen mee, waaronder 
buurtcentra De Horizon en De Havelaar, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen, de 
openbare bibliotheek en het bankjescollectief. 

Vrijwilligersdag 
We organiseren elk jaar een vrijwilligersdag om blijk te geven van onze waardering voor mensen 
die zich inzetten voor een ander of voor hun buurt. In 2018 verwachten we ongeveer zeshonderd 
vrijwilligers op deze bijeenkomst. Het stadsdeel stelt een budget ter beschikking aan de sociale 
ondernemers met het beste plan voor de opzet en organisatie van die dag.

Vrijwilligerscommissie 
In 2016 zijn de Wij Zijn West-campagnes gelanceerd om vrijwilligers te mobiliseren. Uit dit initiatief 
is in 2017 een alliantie ontstaan tussen buurtbewoners en beroepskrachten. Deze groep ontplooit 
diverse initiatieven om vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken, nieuwe vrijwilligers te werven en op 
allerlei manieren blijk te geven van de waardering voor iedereen die vrijwilligerswerk verricht. Er is 
een vrijwilligerscommissie opgericht en er worden nieuwsbrieven uitgebracht. Het stadsdeel wil de 
alliantie graag ondersteunen.



 19

Talentmakelaars Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Het bedrijfsleven is een belangrijke partner in de dragende samenleving. Steeds meer bedrijven 
verbinden zich met maatschappelijke initiatieven en stellen hun deskundigheid ter beschikking aan 
mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. De Talentmakelaars Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hebben een bemiddelende rol in dit proces: zij weten aan welke kennis en vaardigheden 
er behoefte is bij de vrijwilligers en koppelen hen aan deskundigen uit het bedrijfsleven.

Isolement ouderen doorbreken 

Veel ouderen, met name alleenstaanden met een migrantenachtergrond, leven in een isolement.  
Hen willen we helpen hun sociale netwerk uit te breiden. Ook willen we deze bewoners aansporen 
meer gebruik te maken van de voor hen bestemde voorzieningen en regelingen.

Tour 66 
Samen met Health Tour organiseren we onder de naam ‘Tour 66’ een programma wan twaalf weken 
dat ouderen stimuleert om meer te bewegen. De tour gaat langs de verschillende beweegaanbieders 
in de wijk. Ook zijn er activiteiten in de openbare ruimte, zoals een wandeling door de buurt of een 
beweegsessie op een plein.

Chi Kung voor ouderen 
Senioren en mensen met een fysieke beperking kunnen bewegingslessen Chi Kung volgen die 
speciaal op deze doelgroep zijn afgestemd. Aangezien het om groepslessen gaat, kan deze activiteit 
ook een functie hebben bij het doorbreken van sociaal isolement.

Activering en participatie

Westerpark telt vrij veel bewoners die weinig sociale contacten hebben en zich eenzaam voelen. 
We spannen ons ervoor in om deze mensen uit hun isolement te halen en ze een actievere rol in de 
samenleving te bieden. Het bevorderen van ontmoetingen tussen buurtgenoten is een eerste stap. 

Steuntje in de rug voor mensen met GGZ-problematiek 
Mensen met psychische klachten hebben soms wat hulp nodig om zich staande te houden in de 
maatschappij. Bij de financiële salons van het project Grip op je geld kunnen mensen uit deze 
doelgroep terecht met vragen over geldzaken.  
In de Spaarndammerbuurt is in 2016 het informatiepunt Stapsgewijs Vooruit opgezet. Hier worden 
bewoners van de Spaarndammerbuurt geholpen bij het zoeken naar betaald werk of vrijwilligerswerk. 
Ook kan men hier deelnemen aan dagactiviteiten, die samen met mensen met GGZ-problematiek 
worden georganiseerd. Zowel de salons als het informatiepunt hebben in 2017 hun effect bewezen en 
worden in 2018 voortgezet. 

Buurtwerkplaatsen
De Buurtwerkplaats is een unieke voorziening voor zowel sterke als kwetsbare bewoners uit West. 
Mensen uit deze doelgroep kunnen op tien verschillende werkplaatsen vaardigheden aanleren 
door praktisch bezig te zijn. Het doel is dat zij weer actief gaan deelnemen aan het maatschappelijk 
leven, bijvoorbeeld door nieuwe contacten aan te knopen, vrijwilligerswerk te gaan doen of door te 
stromen naar een betaalde baan. De Buurtwerkplaatsen richten zich mede op bewoners met GGZ-
problematiek. 
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Talentenbeurs West 
Tweemaal per jaar organiseert het stadsdeel de Talentenbeurs West. Mensen die een ervaringsplaats 
zoeken of zich als vrijwilliger willen inzetten, kunnen daar in contact komen met organisaties en 
bedrijven. Op deze manier wil het stadsdeel bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
opstapje bieden naar betaald werk.  
De beurs trekt veel publiek en wordt in 2018 uitgebreid en vernieuwd. Door intensieve samenwerking 
met WPI en de Economic Board Amsterdam komen er meer contacten tussen werkgevers en 
werkzoekenden tot stand. Verder zullen de workshops meer variatie bieden dan voorheen. Voor het 
eerst geven we ook een masterclass voor HR-medewerkers en managers. Tot slot introduceren we een 
nieuwe dienst: een LinkedIn-groepsaccount met alle deelnemende bedrijven waarvan werkzoekenden 
lid kunnen worden. Zo blijven zij ook na de beurs op de hoogte van vacatures.

Vrouwenparticipatie

We willen vrouwen de juiste begeleiding bieden om op eigen kracht vooruit te komen. Met een 
financiële bijdrage ondersteunen we een pakket van ontmoetingsactiviteiten, cursussen, opleidingen 
en coachingstrajecten dat vrouwen de kans biedt hun talenten te ontplooien en hun eigen koers te 
kiezen.

Emancipatie en participatie van vrouwen met een migratieachtergrond
Voor vrouwen met een migratieachtergrond organiseren we activiteiten en trainingen om hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergoten. Waar mogelijk worden de vrouwen gestimuleerd om 
de stap naar vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek te maken. 

Expeditie Westerpark
Westerpark telt verschillende vrouwennetwerken die tot doel hebben de zelfredzaamheid van 
vrouwen te vergroten, hen te helpen de regie te voeren over hun eigen leven en hen te stimuleren 
actief deel te nemen aan de samenleving. Met het project Expeditie Westerpark ondersteunen we 
de ‘sleutelvrouwen’, de drijvende krachten achter deze vrouwennetwerken, bij het organiseren van 
activiteiten. 

Samen Sterk Vrouwen West 
Het doel van Stichting Samen Sterk Vrouwen West is vrouwen zelfstandiger en sterker te maken door 
hen te laten deelnemen aan diverse activiteiten, georganiseerd voor en door vrouwen uit de buurt. 
Het aanbod omvat groepsactiviteiten als naailes, fietsles, wandelen en hardlopen, Nederlandse les, 
kookles, computerles en gymles. Daarnaast is er een spreekuur over allerlei vragen die bij de vrouwen 
leven.

Taalvaardigheid vergroten

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en van computervaardigheden leiden tot een 
hoger risico op financiële moeilijkheden. Wie niet goed uit de voeten kan met de taal of de computer, 
vindt namelijk niet zo gauw de weg binnen het voorzieningenaanbod. Bovendien kan een bewoner 
die gebrekkig Nederlands spreekt minder makkelijk deelnemen aan de samenleving, een opleiding 
volgen of betaald werk zoeken. Daarom bieden we bewoners in een kwetsbare financiële situatie de 
kans om hun taalvaardigheid te verbeteren. 
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Taalinformatiepunt en taal- en computerlessen
Het Taalinformatiepunt houdt elke week spreekuur in De Horizon. Iedereen die hulp nodig heeft 
op taalgebied kan hier terecht. Het spreekuur sluit aan bij de Financiële Salon die gelijktijdig in De 
Horizon wordt gehouden. Daarnaast organiseren vrijwilligers in De Horizon en De Koperen Knoop 
taal- en computerlessen voor bewoners die in een isolement leven. Hoewel de meeste mensen uit 
deze groep al bezig of klaar zijn met een taaltraject, blijft hun vaardigheid in het Nederlands soms 
achter door gebrek aan sociale contacten. Tijdens conversatielessen kunnen de deelnemers de 
Nederlandse taal oefenen.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur kunnen dienen als motor voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en dragen 
bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Wij stimuleren artistieke en culturele projecten dan 
ook met subsidies. Bij de programmering van evenementen wordt nauw samengewerkt met de 
buurtbewoners, lokale kunstenaars en culturele instellingen. 

Cultuur in de buurt
Het stadsdeel organiseert tien tot vijftien hoogwaardige, buurtgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 
die aansluiten bij de sociale en maatschappelijke uitdagingen en kansen van het gebied.

Culturele evenementen in het Westerpark en op Het Stenen Hoofd
Het stadsdeel programmeert laagdrempelige culturele evenementen in het Westerpark en op Het 
Stenen Hoofd. Zo willen we de aantrekkingskracht van het gebied vergroten en de band tussen de 
omwonenden versterken. 

15 jaar Westergasfabriek 
In 2018 vieren we het vijftienjarig bestaan van de Westergasfabriek met laagdrempelige culture 
evenementen en/of manifestaties voor de omwonenden van het park. De organisatie gebeurt 
samen met de Westergasfabriek BV, de gebiedsteams en bewoners (bijvoorbeeld in de vorm van de 
Programmaraad). 

Verbouwing Cliffordstudio
In de Cliffordstudio kunnen buurtbewoners terecht voor gezamenlijke creatieve en culturele 
activiteiten. Er is een community theater, en de organisatie Event Hands, die hier is gehuisvest, biedt 
jongeren de kans om te werken voor evenementen. 
Om het gebouw beter af te stemmen op het veelzijdige gebruik, is een verbouwing 
noodzakelijk. De nadruk zal liggen op het geluiddicht maken van verschillende ruimtes en op 
duurzaamheidsmaatregelen om de vaste lasten te verlagen. In 2017 is hiervoor geld vrijgemaakt. 
Aangezien de zomer, wanneer veel activiteiten stilliggen, de beste periode voor de verbouwing blijkt 
te zijn, is besloten het project uit te stellen tot zomer 2018. 

Vrij West

In West moet je jezelf kunnen zijn zonder angst voor discriminatie of agressie. Het is echter niet voor 
iedereen vanzelfsprekend om open te staan voor andere culturen, identiteiten en opvattingen.  
Met het programma Vrij West willen we daar verandering in brengen. Het programma concentreert 
zich op de thema’s Mensenrechtenagenda/Gedeelde geschiedenis, Emancipatieagenda en Roze 
Agenda. Zo maken we ons samen met bewoners sterk voor onze waarden en opvattingen over 
vrijheid, diversiteit, respect en tolerantie. 
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Mensenrechtenagenda/Gedeelde geschiedenis 
Stadsdeel West draagt bij aan de stedelijke Mensenrechtenagenda en het stedelijke programma 
Gedeelde geschiedenis. We ontplooien diverse activiteiten om deze onderwerpen steeds weer onder 
de aandacht te brengen. Zo organiseren we openbare herdenkingen en vieringen waarbij wordt 
stilgestaan bij belangrijke momenten uit het verleden (zoals de Tweede Wereldoorlog, het koloniale 
verleden en de geschiedenis van Amsterdam als migrantenstad). Bovendien steunen we initiatieven 
die gericht zijn op de uitwisseling van verhalen over deze historische momenten, organiseren we 
gesprekken in de wijk en sluiten we aan bij de Vreedzame School.

Emancipatieagenda 
In West vinden diverse activiteiten plaats op het gebied van vrouwenemancipatie. Om hier meer 
bekendheid aan te geven, wordt in 2018 een emancipatieagenda uitgebracht. In aanvulling daarop 
bieden we ruimte aan initiatieven die gericht zijn op emancipatie en economische zelfstandigheid. 
Een voorbeeld van zo’n initiatief is het Women of West Amsterdam Festival.  

Roze agenda 
We gaan discriminatie te lijf door seksuele diversiteit bespreekbaar te maken, informatie te 
verstrekken en een dialoog op gang te brengen tussen de LHBTI-gemeenschap en bewoners, 
jongeren en instellingen in West. Daarnaast spannen we ons in om het Roze Netwerk onder de 
aandacht te brengen en te verstevigen. Zo bekijken we onder meer of we activiteiten kunnen 
organiseren rondom de Gay Pride.

Armoedeaanpak

In Westerpark starten we met een gebieds- en doelgroepgerichte armoedeaanpak. Met deze aanpak 
willen we een goed beeld krijgen van de doelgroep, zodat we mensen gericht en blijvend kunnen 
helpen. We bouwen hierbij voort op de ervaringen in De Baarsjes en Bos en Lommer.

Preventie
Samen met professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ondernemen we acties om 
te voorkomen dat bewoners in armoede belanden. We geven onder meer voorlichting over 
voorzieningen, bieden hulp aan bewoners bij het aanvragen van deze voorzieningen, en sporen 
hen aan om taalcursussen te gaan volgen. Verder verstevigen we de samenwerkingsbanden tussen 
maatschappelijk dienstverleners en taalaanbieders. 

Koken voor de buurt
De organisatie KunstSmaak wil een mobiele buitenkeuken opzetten waarin bewoners voor hun 
buurtgenoten maaltijden bereiden met overgebleven etenswaren uit supermarkten. Dit plan werd 
tijdens de buurtpicknick als beste verkozen en wordt in 2018 verder uitgewerkt.

Armoede onder ouderen in de Staatsliedenbuurt terugdringen
Binnen Westerpark vormen de ouderen in de Staatsliedenbuurt een specifieke doelgroep bij het 
tegengaan van armoede. Met participatiebijeenkomsten en als onderdeel van het programma Tour 66 
(zie elders in dit plan) willen we deze groep voorlichten over het hulpaanbod bij financiële problemen. 
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Asielzoekers en statushouders

Statushouders en asielzoekers in West willen we gelegenheid bieden om in contact te komen met hun 
buurt en buren.

Een thuis voor asielzoekers 
Aan de Transformatorweg is vanaf het najaar 2017 een Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie 
(EBTL) gevestigd, bestemd voor asielzoekers uit Nederland die zich misdragen hebben in een 
asielzoekerscentrum. Aan de Wormerveerstraat komen woningen voor statushouders en in de 
Houthaven wordt een asielzoekerscentrum gevestigd voor maximaal vijfhonderd personen. De bouw 
van dit centrum is gestart in 2017 en de verwachting is dat het in 2019 de deuren opent voor een 
periode van vijftien jaar. We willen dat asielzoekers zich verbonden gaan voelen met de buurt.  
Samen met partijen en bewoners uit de buurt gaan we kijken hoe we dat kunnen bereiken. 

Aanpak GGZ-problematiek

Zoals elke stad heeft Amsterdam te maken met dak- en thuislozen, alcoholisten, drugsgebruikers en 
chronisch psychotische mensen. In Westerpark wonen relatief veel mensen met GGZ-problematiek. 
Wij willen de lokale netwerken rondom deze groep versterken.

GGZ-netwerk Spaarndammerbuurt behouden en versterken
Bewoners met psychische problematiek krijgen ondersteuning van professionals, maar ook vaak van 
informele hulpverleners, zoals buurtgenoten en ervaringsdeskundigen. In de Spaarndammerbuurt 
komt het GGZ-netwerk van formele en informele partijen bijeen in buurtcentrum De Horizon.  
Wij willen dit netwerk faciliteren en verstevigen.

Betrokkenheid bewoners stimuleren

In West vinden we het belangrijk om bij plannen en projecten van het stadsdeel gebruik te maken 
van de denkkracht en creativiteit van bewoners. We willen bewoners, ondernemers en andere 
betrokkenen uitnodigen om mee te denken en mee te praten over wat er in hun buurt gebeurt. 

Online participatieplatforms
Online platforms zijn een belangrijk instrument om participatie te bevorderen. Een voorbeeld zijn 
de platforms buurtbudget, waarop mensen kunnen stemmen over besteding van het buurtbudget. 
Dit platform wordt verder uitgebouwd. Voor projecten in de openbare ruimte gaan we aan de 
slag met crowdsourcing. Ook voor de invoering van de omgevingswet en bij het opstellen van de 
gebiedsplannen zoeken we naar manieren om bewoners online te laten meepraten. De interactieve 
software die we hiervoor ontwikkelen maken we als open source beschikbaar voor allerlei 
participatieprocessen in de stad.

Ruimte voor buurtinitiatieven 
Bewoners krijgen van ons veel ruimte om zelf initiatieven te ontplooien die bijdragen aan een prettige 
leefomgeving. We ondersteunen hen bij het verwezenlijken van hun plannen, spelen in op vragen en 
wensen uit het gebied en helpen bij het oplossen van knelpunten. 


