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In dit gebiedsplan leest u aan welke onderwerpen uit de gebiedsagenda  Bijlmer-
Centrum 2019-2022 het gemeentebestuur in 2020 extra aandacht geeft en wat de 
gemeente daaraan samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties gaat doen. 
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Inleiding 

Aanleiding 

De gemeente Amsterdam werkt vanuit opgaven, kansen en signalen in de gebieden, wijken en 
buurten in een stadsdeel. In de gebiedsplannen voor 2020 brengen we meer focus aan dan in 
gebiedsplannen in vorige jaren, door per gebied maximaal zes integrale focusopgaven op te 
nemen. Dat zijn dit jaar de belangrijkste opgaven in het gebied, de echte ‘plus’ voor het gebied 
waarmee we het verschil maken en maatwerk leveren in de vorm van uitvoeringsafspraken met 
onze (interne én externe) samenwerkingspartners, naast de reguliere activiteiten en de stedelijke 
programma’s. Een focusopgave heeft een integrale aanpak en vaak een langere (meerjarige) 
uitvoering. De focusopgaven leveren ook een bijdrage aan de realisatie van de ambities uit de op 
het coalitieakkoord gebaseerde uitvoeringsagenda (zie ook volg.amsterdam.nl voor de online 
uitvoeringsagenda). 

Bestuurlijke onderbouwing focusopgaven 

De focusopgaven van Bijlmer- Centrum zijn tot stand gekomen op basis van:  
 de gebiedsgerichte; uitwerking van de basisvoorzieningen (GGU);  
 de gebiedsagenda 2019-2022; 
 informatie uit de buurten verzameld door de gebiedsmakelaars; 
 de stadsdeelbrede bijeenkomst Gebiedsplannen 2020 (op 4 juli 2019); 
 het coalitieakkoord van het College van B&W. 
 
Onze inzet in 2020 beperkt zich niet tot deze zes focusopgaven. Via onze reguliere werkzaamheden 
en de bijdrage aan stedelijke programma’s willen wij in 2020 de realisatie van de prioriteiten uit de 
gebiedsagenda een stap verder brengen. 

Totstandkoming gebiedsplan 

Het gebiedsplan wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. Het is een 
officieel document waarmee de gebiedsteams van Zuidoost en andere ambtenaren werken in 2020. 
Dit gebiedsplan maken we samen met onze partners én de inwoners en ondernemers van Bijlmer -
Centrum.  Het gebiedsteam werkt voortdurend aan het opzetten en onderhouden van netwerken. 
Het team signaleert wat er speelt, agendeert dit, legt verbindingen en jaagt waar nodig zaken aan om 
de maatschappelijke doelen (de prioriteiten uit dit gebiedsplan) te behalen. De input voor het 
gebiedsplan komt vooral uit het veld. Ook heeft de inhoud betrekking op afspraken in het 
coalitieakkoord van het College, evenals de wensen van het dagelijks bestuur van het stadsdeel en de 
leden van de stadsdeelcommissie. Alles is onderbouwd door data die is verzameld door onder meer 
de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam.  
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Samenvatting 

Het gebiedsplan Bijlmer-Centrum beschrijft de focusopgaven en activiteiten die we in 2020 doen om 
een bijdrage te leveren aan de zes prioriteiten uit de Gebiedsagenda (2019-2022). De uitvoering van 
deze opgaven en activiteiten gebeurt in samenwerking of in co-creatie met bewoners, ondernemers, 
zelforganisaties en andere (wijk)partners.  
 
In 2020 staan we voor de volgende focusopgaven en activiteiten 
 
Focusopgave 1: Kansengelijkheid jeugd (0-32 jaar) 
Bijlmer-Centrum is een gebied met veel jeugd, 19,5% van de inwoners is jonger dan 18 jaar. In 
Venserpolder, de H-buurt en de Amsterdamse Poort hebben kinderen een verhoogde kans om 
betrokken te raken bij geweld en criminaliteit, als dader en/of als slachtoffer. Vaak gaat het om 
druggerelateerde criminaliteit, wapenbezit, afpersing en oplichting.  
 
De komende jaren bieden we extra positieve alternatieven aan jongeren in Venserpolder, de H-buurt 
en de Amsterdamse Poort die blootstaan aan risico’s en verleidingen: een veilige plek waar zij op een 
aansprekende manier kunnen werken aan hun toekomst. 
 
Dat doen we onder meer door de volgende activiteiten: 
 Oprichten talenthuis H-buurt. 
 Aanvullend aan het basisaanbod krijgen andere (informele) partijen de mogelijkheid om positief 

perspectief te bieden aan jongeren die het jongerenwerk niet bereikt. 
 
Focusopgave 2: Terugdringen jeugdcriminaliteit 
Het afgelopen jaar is het aantal geweldsincidenten onder jongeren opnieuw gegroeid. De tendens dat 
daders jong zijn en de geweldsdelicten zwaar, blijft aanhouden. 
 
We hebben in 2019 samen met het wijkteam Flierbosdreef een groep/netwerk van jongeren uit 
Bijlmer- Centrum en Bijlmer Oost in kaart gebracht. Zij kwamen in beeld vanwege zorgwekkend 
gedrag en betrokkenheid bij delicten. Voor deze groep is een plan van aanpak opgesteld dat de 
overlast en criminaliteit in de buurt moet terugdringen.  

 
Dat doen we onder meer door de volgende activiteiten: 
 De aangifte- en meldingsbereidheid vergroten om meer inzicht te krijgen in de omvang van het 

probleem. 
 Start aanpak op afpersingen/slachtofferschap. 
 De samenwerking versterken tussen het jongerenwerk en het ambulant jongerenteam. 
 Drugsprogramma om de wijk weerbaarder te maken en jongeren te behoeden voor (toetreden tot) 

drugscriminaliteit 
 Verkenning van de mogelijkheden voor een innovatieve vorm van rechtspraak zoals een 

community court. 
 
Focusopgave 3: Verbeteren toegankelijkheid sociale basis door inzet informele netwerken 
Bewoners in Bijlmer-Centrum worden belemmerd om gebruik te maken van de sociale 
basisvoorzieningen. Dat komt vooral door laaggeletterdheid, een kwetsbare financiële situatie en 
matige tot slechte gezondheid. 
 
Daarom is het belangrijk dat de toegankelijkheid van de sociale basisvoorzieningen wordt vergroot. 
De inzet van informele netwerken is hierbij essentieel. 
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Dat doen we onder meer door de volgende activiteiten: 
 Sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen krijgen een actieve rol bij het bereiken van kwetsbare 

bewoners. 
 Welzijn op recept: onder andere de huisarts verwijst patiënten door naar een welzijnscoach of 

schrijft een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. De 
huisartsenpraktijken heeft goed zicht op wat er zich afspeelt in de wijk. 

 Wijkzorgnetwerken beter promoten omdat dit de plek is waar bewoners terecht kunnen met hun 
ondersteuningsvraag. 

 
Focusopgave 4: Versterken ondernemerschap 
Bewoners uit Zuidoost blijven achter bij de rest van de stad als het gaat om inkomen, werkloosheid 
en armoede. Tegelijkertijd biedt Zuidoost vele kansen die nog onvoldoende worden benut. Ook de 
groei van jonge creatieve ondernemers blijft achter bij de rest van de stad. 
 
Het resultaat van onze inzet moet zijn dat de professionaliteit van lokale ondernemers toeneemt en 
zij hun marktaandeel kunnen vergroten. 
 
Dat doen we onder meer door de volgende activiteiten: 
 Ondernemersverenigingen/ samenwerkingsbanden versterken. 
 Ondernemingsplannen ondersteunen. 
 Sociale – en culturele ondernemingen ondersteunen bij het vermarkten van hun concept. 
 Ondernemers faciliteren bij het organiseren van events om hun product en bedrijf te promoten en 

een netwerk op te bouwen. 
 Faciliteren in beschikbare bedrijfsruimte. 
 
Focusopgave 5: Versterken kunst- en cultuuraanbod 
Bijlmer- Centrum kenmerkt zich door de aanwezigheid van een groot aantal hoogwaardige culturele 
voorzieningen.  
 
Naast het in stand houden en versterken van de bestaande culturele voorzieningen willen we het 
aanbod ook verbreden. Hierbij gaat onze aandacht uit naar groepen die nog niet, of onvoldoende, 
zichtbaar zijn. Ook willen we Bijlmer- Centrum nog meer profileren als culturele hotspot en het 
ontwikkelen tot één van de decentrale cultuurkernen van Amsterdam.  
 
Dat doen we onder meer door de volgende activiteiten: 
 Verkennen mogelijkheden upgrade Bijlmer Parktheater. 
 Het faciliteren van kunstenaars en creatievelingen bij het vestigen in de leegstaande winkelpanden 

Amsterdamse Poort. 
 Plaatsing kunst in de openbare ruimte (de Kus en gedenkteken Nelson Mandela). 
 Ondersteunen Broedplaats Heesterveld bij het realiseren van een eigen podium en 

tentoonstellingsruimte. 
 Overkoepelende publiciteit voor de totale culturele programmering  van Bijlmer- Centrum. 
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Gebiedsagenda prioriteiten 

Prioriteit 1: Verbeteren ontwikkelkansen jeugd 

In Bijlmer- Centrum bieden we alle jeugdigen en jongvolwassenen (0-32 jaar) gelijke kansen die 
bijdragen aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling. Dit is van belang voor kinderen en 
jongeren die in hun directe omgeving weinig bescherming en stimulans krijgen om gezond en kansrijk 
op te groeien. Zelfontplooiing, talentontwikkeling en het bevorderen van een positief zelfbeeld staan 
centraal. Daarnaast willen we de ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid van ouders en kinderen 
verbeteren. 

Prioriteit 2: Verminderen armoede 

Gezien de huidige arbeidsmarkt is het zorgelijk dat de werkloosheid in Bijlmer- Centrum nog zo hoog 
is. Daarom werken we de komende vier jaar aan het terugdringen van de werkloosheid, vooral in de 
H-buurt, Venserpolder en het Bijlmerplein. We doen dat door te zorgen dat mensen hun kansen op 
betaald werk beter benutten. Dat gebeurt via leerwerktrajecten en werkervaringsplekken en de inzet 
van jobhunters en jobcoaches. De doelgroepen zijn jongeren, bewoners van 27 jaar en ouder, ouders 
met een bijstandsuitkering, niet uitkeringsgerechtigden, bewoners in de laatste maanden van hun 
WW en onzichtbare jongeren. Extra aandacht hebben we ook voor werkende minima. Omdat in deze 
groep vaak mensen zitten die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, doen ze veelal 
laaggeschoold werk met beperkte kansen op beter werk. Hierdoor ontstijgen zij de armoede 
nauwelijks. Daarom werken we aan het verhogen van hun taalniveau. Ook gaan we verder met het 
ontwikkelen van aanpakken gericht op werkende minima. 
 
We willen armoede bestrijden door het aantal mensen met een stabiel inkomen te verhogen. Daarom 
richten we ons niet alleen op de begeleiding van mensen naar een baan in loondienst, maar ook op 
het begeleiden van (startende) ondernemers. Bijlmer- Centrum heeft veel (jonge) ondernemers die 
door tijdelijke ondersteuning hun onderneming op een dusdanig niveau kunnen krijgen, dat ze 
voldoende in staat zijn om er zorgeloos van te leven. 

Prioriteit 3: Verbeteren woonklimaat 

Venserpolder en de H-buurt blijven qua leefbaarheid achter bij het niveau van de stad. Er is sprake 
van verloedering, op bepaalde plekken neemt  de overlast toe en in sommige buurten zien we een 
opeenstapeling van sociale problemen. Daarom zijn ze aangewezen  als ontwikkelbuurten. De 
gemeente neemt de regie om samen met bewoners, corporaties en overige betrokkenen de kwaliteit 
van woningen, maatschappelijke voorzieningen en de leefomgeving te verbeteren. Hoewel de  
Amsterdamse Poort geen ontwikkelbuurt is, gaat onze aandacht ook uit naar het verbeteren van de 
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leefbaarheid in dit woon- en winkelgebied. Ook willen we ervoor zorgen dat mensen met een 
verhuiswens de mogelijkheid hebben om door te stromen naar passende woonruimte. 

Prioriteit 4: Bevorderen lichamelijke en geestelijke gezondheid 

Een groot deel van de volwassenen en kinderen in Bijlmer- Centrum heeft overgewicht. Ook zijn er 
relatief veel bewoners die ernstige eenzaamheid ervaren en zijn er relatief veel jongeren met 
psychische problemen. Daarom spannen we ons de komende vier jaar in voor het bestrijden van 
overgewicht, eenzaamheid en het voorkomen van psychische problemen. Mensen met een lage 
opleiding of weinig inkomen, hebben vaker lichamelijke of psychische klachten. Dit benadrukt het 
belang van de doelen die zijn genoemd onder Prioriteit 2 ‘Verminderen Armoede’. 

Prioriteit 5: Bevorderen participatie en sociale cohesie 

Meedoen en erbij horen is belangrijk voor alle mensen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Door 
armoede, gezondheidsproblemen, langdurige werkloosheid of een taalachterstand kan de drempel 
om mee te doen in de maatschappij te hoog zijn. In Bijlmer- Centrum is het percentage sociale 
uitsluiting extreem hoog: 22% ten opzichte van het stedelijk gemiddelde van 8 %. Ook de sociale 
cohesie is laag in een aantal buurten. Om deze reden maken we ons sterk voor de participatie van 
kwetsbare groepen, het betrekken van bewoners bij de planvorming en uitvoering van projecten, en 
het laten deelnemen van mensen aan activiteiten in de buurt om zo verschillende bewoners samen te 
brengen. 
In Bijlmer- Centrum zijn twee buurtwerkkamers: De Handreiking in Haardstee en Multibron in 
Venserpolder. Hier worden bewoners en zelforganisaties gestimuleerd om activiteiten te initiëren 
voor hun achterban. Die bestaat uit diverse groepen en mensen die extra gemotiveerd of 
ondersteund moeten worden om te participeren.  
 
Het is een flinke opgave om de participatie te bevorderen van groepen die van huis uit onbekend zijn 
met het verschijnsel inspraak, de Nederlandse taal niet goed beheersen of om andere redenen niet 
participeren. Met de traditionele participatiemethoden bereiken we vaak alleen de mondige 
bewoners. Daarom gebruiken we nieuwe werkvormen en (soms onorthodoxe) methoden om een 
goede afspiegeling van de buurt te krijgen. De projectmanagers, gebiedsmakelaars, opbouw- en 
welzijnswerkers trekken hierin intensief met elkaar op. 

Prioriteit 6: Versterken buurteconomie, kunst- en cultuuraanbod en 
stimuleren duurzaam ondernemen 

Het versterken van de buurteconomie en de sociale verwevenheid van ondernemers in hun buurt blijft 
en belangrijke opgave in Bijlmer- Centrum. Het is nodig om de investeringen die we de afgelopen 
jaren hebben gedaan, voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden om het lokale 
ondernemersklimaat verder te verstevigen. Een sterk lokaal ondernemersklimaat draagt immers bij 
aan de leefbaarheid in de buurt en de buurttevredenheid van bewoners. Bijlmer- Centrum heeft 
jaarlijks een groot aantal evenementen. Om aan te sluiten bij de stedelijke CO2-neutraaldoelstelling, 
stimuleren en faciliteren we de organisatoren om de evenementen steeds duurzamer te organiseren. 
Met hoogwaardige culturele voorzieningen zoals het Bijlmerpark Theater, Imagine IC, de OBA en het 
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CBK, kenmerkt Bijlmer- Centrum zich als het culturele epicentrum van Zuidoost. Deze voorzieningen 
willen we in stand houden, verbreden en waar mogelijk vernieuwen. 
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Focusopgave 1:  
Kansengelijkheid jeugd  
(0-32 jaar) 

Waar en wanneer 

Stadsdeel Zuidoost, Bijlmer- Centrum - 2020 -2022 

Aanleiding 

Bijlmer- Centrum is een gebied met veel jeugd, 19,5% van de inwoners is jonger dan 18 jaar. In de 
wijken Venserpolder, H-buurt en de Amsterdamse Poort hebben kinderen een verhoogde kans dat ze 
te maken krijgen met omstandigheden die een voorspellende waarde hebben voor betrokkenheid bij 
geweld en criminaliteit, als dader en/of als slachtoffer. Het gaat hierbij vaak om druggerelateerde 
criminaliteit, wapenbezit, afpersing en oplichting.  
Risicofactoren zijn pedagogische onmacht van ouders, huiselijk geweld, weinig vertrouwen in 
officiële instanties/overheid, voortijdig schoolverlaten, een lage opleiding, criminaliteit in de wijk en 
eenoudergezinnen. Als we inzoomen op de genoemde buurten zien we bij relatief veel huishoudens 
financiële instabiliteit en daarmee samenhangende schuldenproblematiek als belangrijk 
aandachtspunt. Dit zorgt voor veel stress bij ouders en heeft zijn weerslag op hun kinderen. Ouders 
die het financieel zwaar hebben, een ondersteunend netwerk missen, overbelast of afwezig zijn 
(mentaal en/of fysiek), zijn niet bij machte om hun kinderen de aandacht te geven die zij nodig 
hebben.  
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Beschrijving focusopgave 

De komende jaren willen we extra positieve alternatieven bieden aan jongeren in Venserpolder, de H-
buurt en de Amsterdamse Poort die blootstaan aan risico’s en verleidingen die hen richting een 
risicovolle of zelfs destructieve toekomst duwen; een veilige plek waar zij op een aansprekende 
manier kunnen werken aan hun toekomst.  

Beoogde doelen 

 Er is een breder en passender activiteitenaanbod dat gericht is op talentontwikkeling en het 
versterken van de eigen identiteit. 

 De organisaties die activiteiten voor jeugdigen aanbieden werken nauw samen, hebben een 
sluitend activiteitenaanbod en bekijken de opgave met een integrale blik. 

 Organisaties maken meer gebruik van informele netwerken zodat zij meer jeugdigen bereiken. 
 Er is meer aanbod op het gebied van opvoedingsondersteuning. 
 Er zijn meer toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen waar jeugdigen informatie kunnen 

krijgen over de verplichtingen die bij een bepaalde levensfase horen, bijvoorbeeld 
schuldhulpverlening, het vinden van een woning of het doen van belastingaangiftes. 

 (politieke) participatie en sociaal maatschappelijk eigenaarschap bij jongeren in Zuidoost zijn 
toegenomen. 

 
Deze focusopgave draagt bij aan de Uitvoeringsagenda van het College, met name aan  
 de ambitie: Kansengelijkheid 

 
En heeft een relatie met de gebiedsagenda 2019-2022: 
  Prioriteit 1: Verbeteren ontwikkelkansen jeugd 

Wat gaan we doen en met wie 

 We creëren een positief opvoedklimaat door extra ondersteuning voor ouders en medeopvoeders 
en via het inzetten van vertrouwenspersonen, rolmodellen, (sport)coaches en betrokken 
leerkrachten. Naast hulp bieden bij problemen, willen we problemen zo veel mogelijk voorkomen 
en jongeren beschermen tegen risico’s en verleidingen. Alle jongeren hebben een stevige basis 
nodig waarop zij altijd kunnen terugvallen; een idee van wie zij zijn, wat ze kunnen en welke 
mogelijkheden zij hebben voor de toekomst. Als zij stevig in hun schoenen staan als persoon, 
wordt de kans kleiner dat zij zich gaan identificeren met hun problemen of de risicovolle buurt waar 
zij in opgroeien. Een vertrouwenspersoon, een rolmodel, een sportcoach of een betrokken 
leerkracht kan hier een belangrijke rol in spelen. Een positief opvoedklimaat in de buurt en een 
sterke gemeenschap van ouders en medeopvoeders verstevigen de basis van waaruit jongeren zich 
ontwikkelen. Ook de positieve invloed van leeftijdsgenoten kan hier aan bijdragen. 

 We zetten onder andere het jongerenwerk in om jongeren die opgroeien in risicogebieden een 
helder, haalbaar en positief toekomstperspectief te geven en hen te begeleiden bij de ontwikkeling 
van hun talenten, vaardigheden, het opbouwen van een stevig sociaal netwerk, een 
maatschappelijke carrière en een loopbaan. We bieden jongeren een veilige en inspirerende plek 
waar ze kunnen werken aan hun zelfkennis, zelfvertrouwen, weerbaarheid, veerkracht en sociaal 
netwerk. Het huidige aanbod wat hierop is gericht, verstevigen we. We betrekken hier ook ouders 
bij en geven hen een actieve rol. 
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 Naast het reguliere aanbod van gevestigde partijen zijn er in Bijlmer- Centrum kleine projecten of 
personen die deze jongeren weten te raken. Het zijn belangrijke personen in de wijken die de 
achtergrond van de gezinnen en jongeren kennen en achter hun behoeften kunnen komen. Ook zij 
zijn van belang voor het vinden van risicojongeren en hun ouders en kunnen zij ervoor zorgen dat 
jongeren binding krijgen/houden met de maatschappij. Hen gaan we de ruimte bieden om dit te 
doen.  

 We vergroten de (politieke) participatie en het sociaal maatschappelijk eigenaarschap bij jongeren 
in Zuidoost. De oprichting van de jeugdlobbyisten in Zuidoost is een goed voorbeeld van 
participatie van jeugdigen in Zuidoost. Er zijn veel jongeren in Zuidoost die zich betrokken voelen 
bij hun buurt en goede ideeën hebben over hoe het beleid dat betrekking heeft op hun leven, beter 
zou kunnen. Maar vaak hebben ze geen goed beeld van de mate en de wijze waarop zij hier invloed 
op kunnen uitoefenen. We zien kansen om de (politieke) participatie van jongeren te stimuleren 
door de komst van plekken als New Metropolis Zuidoost in de Amsterdamse Poort. Hier 
debatteren jongeren onder andere over politieke thema’s of gemeentelijk beleid. Op dit moment 
vindt er een onderzoek plaats naar de wijze waarop we politieke participatie en sociaal 
maatschappelijk eigenaarschap bij jongeren in Zuidoost kunnen vergroten. Met de aanbevelingen 
uit dit onderzoek gaan we in 2020 aan de slag. 

Activiteiten 

Dat doen we onder meer door de volgende activiteiten: 
 Oprichten talenthuis H-buurt. 
 Aanvullend aan het basisaanbod krijgen andere (informele) partijen de mogelijkheid om positief 

perspectief te bieden aan jongeren die het jongerenwerk niet bereikt. 
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Focusopgave 2:  
Jeugdcriminaliteit 
terugdringen 

Waar en wanneer? 

Stadsdeel Zuidoost, Bijlmer- Centrum  jan-dec 2020 

Aanleiding 

Het afgelopen jaar is het aantal geweldsincidenten onder jongeren helaas opnieuw gegroeid. De 
tendens  dat daders jong zijn en de geweldsdelicten zwaar, blijft aanhouden. In september 2019 
bereikte deze negatieve tendens een dieptepunt toen een 17-jarige jongen omkwam bij een 
steekincident (Florijn). Dit leidde tot grote verontwaardiging en angst binnen de gemeenschap: 
ouders laten hun kinderen niet meer alleen spelen in speeltuinen (het steekincident van Florijn 
gebeurde nabij een speeltuin) en jongeren zijn bang meegezogen te worden in groepsruzies die 
uitmonden in geweld en of afpersingen. Positief is dat ook veel bewoners(groepen) hebben 
aangegeven een rol te willen spelen in de oplossing.  
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Beschrijving focusopgave 

In Bijlmer- Centrum/Oost hebben we in 2019 samen met het wijkteam Flierbosdreef een 
groep/netwerk  van jongeren uit Bijlmer- Centrum en Bijlmer Oost in kaart gebracht. De jongeren die 
in deze groepsaanpak zijn opgenomen, kwamen in beeld vanwege zorgwekkend gedrag en 
betrokkenheid bij delicten zoals woningoverval, straatroof, inbraak en afpersing. Dit zijn deels ook 
Top1000-jongens. De groepsaanpak bestaat uit ongeveer dertig jongeren die prioriteit krijgen van de 
subdriehoek, de regiegroep met vertegenwoordigers van het stadsdeel, de politie en het OM. Onder 
regie van het stadsdeel is voor deze groep een plan van aanpak opgesteld dat de overlast en 
criminaliteit in de buurt moet terugdringen. Daarbij zijn op individueel-, groeps- en domeinniveau 
concrete acties en afspraken gemaakt met verschillende partners zoals welzijn, hulpverlening, politie, 
justitie en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Dit kan een hulptraject zijn, maar ook 
toeleiding naar een activiteit. Met het AcVZ werken we samen om te zorgen dat er goede 
afstemming is over jongeren die in de groeps-/netwerkaanpak zitten en in de Top400/Top600. 
Andere aanpakken binnen het team veiligheid dat is gericht op jeugdcriminaliteit zijn onder andere 
de Aanpak Ondermijning, Programma Drugs en de Afpersingsaanpak. 

Beoogde doelen 

 De jeugdcriminaliteit neemt af door aanbod op maat. 
 De aangifte- en meldingsbereidheid zijn hoger door extra voorlichting aan ouders/ verzorgers, 

hulpverleners en jongerenwerkers. 
 Een sluitend netwerk bestaande uit ketenpartners en professionals die sneller schakelen, 

zorgsignalen oppakken en daar waar nodig toeleiden naar de juiste hulpverleners. 
 Een verbeterde samenwerking tussen ketenpartners en professionals die elk vanuit hun eigen 

expertise een bijdrage leveren aan een gezinsaanpak. 
 Ouders/ verzorgers zijn vaardiger in het begeleiden van hun kinderen. 
 De snitch-problematiek heeft meer aandacht op scholen en van hulpverleners waarbij de aanpak 

gericht is op het doorbreken van taboes en het bespreekbaar maken van de 
afpersingsproblematiek. 

 Er is meer aandacht voor rolmodellen en het inzetten van ervaringsdeskundigen bij het geven van 
bijvoorbeeld voorlichting over de gevolgen van het begaan van een strafbaar feit. Jeugdigen 
worden gestimuleerd om andere keuzes te maken en hun talenten te benutten. 

 
Deze focusopgave draagt bij aan de Uitvoeringsagenda van het College met name aan: 
 de ambitie: Vrijheid en Veiligheid 
 de ambitie: Kansengelijkheid 
 
En heeft een relatie met de gebiedsagenda 2019-2022: 
 Prioriteit 1: Verbeteren ontwikkelkansen jeugd 

Wat gaan we doen en met wie 

 We starten de uitvoering van de groeps-/netwerkaanpakken Gaasperdam en Bijlmer- 
Centrum/O0st. De aanpak bestaat uit een combinatie van straf (politie en OM) en zorg. Het doel is 
om de criminaliteit terug te dringen door jongeren een ander perspectief te bieden. Wanneer 
jongeren langere tijd (een half jaar) op de goede weg zijn en niet meer negatief in beeld komen, 
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kunnen politie, OM en stadsdeel/zorgpartners besluiten om de jongeren te laten uitstromen. 
Daarnaast kunnen jongeren die regelmatig negatief in beeld komen instromen in het netwerk. Het 
uiteindelijke doel is te voorkomen dat jongeren instromen. 

 We vergroten de aangifte- en meldingsbereidheid om meer inzicht te krijgen in de omvang van het 
probleem. Dat doen we onder andere via de campagne MmA (Meld Misdaad Anoniem) en 
voorlichting aan ouders, scholen, netwerken, bewoners, hulpverlening en jongerenwerk. Maar ook 
door de aanpak wapengeweld en door het Meldpunt Zorg en Woonoverlast. Binnen deze 
programma’s en interventies wordt nauw samengewerkt met de gebiedsteams.  

 We starten een aanpak op afpersingen/slachtofferschap in samenwerking met het AcVZ. Het 
uitgangpunt hierbij is dat we niet tolereren dat dadergedrag loont. Slachtoffers moeten worden 
geholpen en daders moeten de consequenties van hun gedrag ervaren. De aanpak is in 2019 
begonnen in Gaasperdam en wordt ook uitgerold in Bijlmer- Centrum /Oost. Onderdeel van de 
aanpak is om de afpersingsproblematiek onder de aandacht te brengen op scholen en bij de 
hulpverlening  in heel Zuidoost. Zo kunnen we het  taboe doorbreken, de problematiek 
bespreekbaar maken en casuïstiek ontwikkelen waarin zowel daders als slachtoffers worden 
besproken waarna de nodige interventies kunnen  plaatsvinden (samenwerking gemeente, OM, 
politie en zorgpartners) . 

 We versterken de samenwerking tussen het jongerenwerk en het ambulant jongerenteam zodat in 
alle buurten een team van professionals is dat snel kan schakelen, snel zorgsignalen oppakt en die 
doorzet naar bijvoorbeeld de Ouder- en Kindteams (OKT) of naar het stadsdeel. We willen 
daarmee voorkomen dat jongeren doorgroeien in negatief gedrag en in de criminaliteit 
terechtkomen.  

 We zetten  een drugsprogramma op dat interventies pleegt  in de wijk om die wijk weerbaarder te 
maken en jongeren te behoeden voor (toetreden tot) drugscriminaliteit. De uitvoering is een 
samenspel van interventies. Enerzijds gaat het om initiatieven die wapenbezit en (wapen)geweld 
tegengaan, zichtbare verstorende acties, het doorbreken van de zwijgcultuur en het bieden van 
een ‘eervolle uitweg’ voor jongeren in de drugscriminaliteit. Anderzijds betreft het positieve 
stimulerende activiteiten zoals het empoweren van ouders (specifiek moeders), het versterken van 
buurtnetwerken en gemeenschappen, het bespreekbaar maken van zorgen en het bieden van 
perspectief aan jongeren door aansprekende alternatieven te bieden voor een leven in de 
drugscriminaliteit 

 We voeren een verkenning uit naar de mogelijkheden om een pilot te starten waarin een 
innovatieve vorm van rechtspraak wordt beproefd in de vorm van een community court. Die 
verkenning moet uitwijzen welke behoeften buurtbewoners (en professionals) hebben aan thema’s 
en vormen van rechtspraak,  zodat die in de wijk  kunnen worden toegepast. Zo zorgen we ervoor 
dat zaken niet (zwaar) juridisch worden. Ook kan de rechter in de wijk het vertrouwen tussen 
bewoners en overheid laten groeien.  

 We zetten een extra koppel straatcoaches in van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA). 
Zij hebben de opdracht om met jongeren in gesprek te gaan over afpersingen, snitchen en andere 
vormen van criminaliteit. Hiermee willen we voorkomen dat jongeren al op jongen leeftijd afglijden 
richting criminaliteit. 

Activiteiten 

 Aanwas van jongeren die richting criminaliteit bewegen vroegtijdig in beeld brengen om te 
voorkomen dat zij daadwerkelijk in de criminaliteit belanden, dan wel doorgroeien naar zwaardere 
vormen van criminaliteit. Dit gebeurt onder andere door de groepsaanpak , inzet jongerewerk en 
SAOA. 
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  Interventies plegen om de drugsproblematiek en het vervallen van jongeren in drugscriminaliteit 
in de wijk aan te pakken (credible messengers, violence interrupters, zichtbare verstorende acties, 
uitweg uit de drugscriminaliteit bieden). 

 Aanpak op wapengeweld en wapenbezit (lokale aanpak en publiekscampagne)om zo het aantal 
slachtoffers van wapengeweld te verminderen. 

 Afpersingen aanpakken onder andere door het versterken van de opsporing doordat het taboe dat 
erop ligt om aangifte te doen te verbreken en de angst voor represailles weg te nemen, meer 
aandacht en zorg voor het slachtoffer en het verhogen van maatschappelijke betrokkenheid (zoals 
de Zuidoost Safety Movement) en integrale casuïstiek aanpak door partners. 

 Empoweren van ouders (specifiek moeders), het versterken van buurtnetwerken en 
gemeenschappen, het bespreekbaar maken van zorgen en problematieken. 
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Focusopgave 3:  
Verbeteren toegankelijkheid 
sociale basis door inzet  
informele netwerken 

Waar & Wanneer 

Stadsdeel Zuidoost, Bijlmer- Centrum  jan-dec 2020 

Aanleiding 

Uit onderzoek dat eind 2018 is uitgevoerd en uit diverse gesprekken met bewoners en professionals 
blijkt dat bewoners in Bijlmer- Centrum worden belemmerd om gebruik te maken van de sociale 
basisvoorzieningen. Dat komt door deze factoren: laaggeletterdheid (32% in Bijlmer- Centrum),  
kwetsbare financiële situatie (30% van de huishoudens in Bijlmer- Centrum zijn minimahuishoudens), 
matige tot slechte gezondheid (slechts 68% van de bewoners ervaart zijn gezondheid als goed). 
Verder sluit de informatievoorziening vanuit de gemeente niet goed aan bij de behoefte van de 
bewoners en is de regelgeving van het zorgaanbod complex.  
Tegelijkertijd zien we dat het aantal bewoners in Bijlmer- Centrum dat (ernstige) eenzaamheid 
ervaart, relatief hoog is. Dit betreft zowel jongere als oudere bewoners. 
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In de H-buurt is gebleken dat er onvoldoende sociale basisvoorzieningen zijn. Er is behoefte aan een 
buurthuis en aan een jongerencentrum. In de H-buurt zijn veel informele organisaties actief. 
 
De sociale indicatoren in de Amsterdamse Poort zijn nagenoeg gelijk aan die van de H-buurt en 
daarom nemen we de Amsterdamse Poort mee in deze aanpak. 
 
Voor wat betreft Venserpolder geldt dat er in Venserpolder Oost voldoende sociale basis 
voorzieningen zijn ten opzichte van het westelijk deel.  In Venserpolder Oost is een goede basis 
gelegd tussen formeel/informeel mede ook door initiatieven als Groei & Bloei en Venserpolder Groei 
en Leeft. Deze basis moet echter verder versterkt en uitgerold worden, daarnaast moeten een aantal 
sociale basis voorzieningen aan het westelijk deel toegevoegd worden. 

Beschrijving focusopgave 

De toegankelijkheid van de sociale basisvoorzieningen vergroten en het aanbod beter passend 
maken bij de behoefte van de verschillende doelgroepen door middel van het inzetten van informele 
netwerken.  

Beoogde doelen 

 Door het inzetten van informele netwerken weten nog meer bewoners de basisvoorzieningen te 
vinden en maken zij hier gebruik van. 

 Door het inzetten van informele netwerken is het aanbod van basisvoorzieningen meer passend bij 
de behoefte van de verschillende bewonersgroepen in Bijlmer- Centrum. 

 
Deze focusopgave draagt bij aan de Uitvoeringsagenda van het College, met name aan: 
 de ambitie: Kansengelijkheid 

 
En heeft een relatie met de gebiedsagenda 2019-2022: 
 Prioriteit 4: Bevorderen lichamelijke en geestelijke gezondheid 
 Prioriteit 5: Bevorderen participatie en sociale cohesie 

Wat gaan we doen en met wie 

 We bieden meer laagdrempelige activiteiten op maat en in de buurt aan om het sociale netwerk 
van kwetsbare bewoners uit te breiden en te benutten. Wat betreft senioren ligt hierbij de focus op 
Venserpolder en de Vogeltjeswei. 

 We geven meer voorlichting over eenzaamheid, (partner)verlies en rouwverwerking. De is gericht 
op verschillende doelgroepen en leeftijden met  aandacht voor het verminderen van het stigma op 
eenzaamheid. 

 We zorgen ervoor dat meer organisaties sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen een actieve rol 
geven bij het bereiken van kwetsbare bewoners. 

 We koppelen formele partijen  aan de locaties waar de informele partijen al een plek hebben in de 
buurt. Zoals de plekken van Profor, Stichting Duurzaamheid 360 graden en buurtwerkkamer de 
Handreiking. 
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 We gaan door  met de pilot sociaal buurtteam in de H-buurt. Het sociaal buurtteam heeft als extra 
focus GGZ  problematiek en samenwerken met informele netwerken 

 We gaan ons meer richten op het versterken van de sociale basisvoorzieningen in het zuidelijke 
deel van Venserpolder-West 

 Het project Venserpolder Groeit en Leeft en het project Groei en Bloei hebben beide gezorgd voor 
een goede verbinding tussen informele netwerken en formele partijen. We onderzoeken hoe we dit 
verder kunnen uitbreiden dan wel verstevigen.   

 We faciliteren het Platform Informele Zorg. 
 Buurtcentrum Spinnewiel welke zich bevindt in het westelijk deel van Venserpolder wordt omgezet 

naar een sociale buurtonderneming. Deze plek kan ook gebruikt worden om informele netwerken 
te koppelen aan formele organisaties. 

Activiteiten 

 Intensiveren pilotproject sleutelfiguren. 
 Intensivering spreekuur en ondersteuning aan Spaanstaligen. 
 Welzijn op recept: onder andere de huisarts verwijst patiënten door naar een welzijnscoach of 

schrijft een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. De 
huisartsenpraktijken heeft goed zicht op wat er zich afspeelt in de wijk. 

 Opzoek gaan naar mogelijkheden informeel en formeel (fysiek) meer samen onder te brengen. 
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Focusopgave 4:  
Ondernemerschap 
versterken 

Waar & Wanneer 

Stadsdeel Zuidoost, Bijlmer- Centrum  jan-dec 2020 

Aanleiding 

Uit OIS – kerncijfers Amsterdam 2019 blijkt dat bewoners uit Zuidoost achterblijven bij de rest van de 
stad als het gaat om inkomen, werkloosheid en armoede. Tegelijkertijd biedt Zuidoost vele kansen 
die nog onvoldoende worden benut.  
Ook de groei van jonge creatieve ondernemers blijft achter bij de rest van de stad. Vooral voor 
beginnende ondernemers met een sociaaleconomische achterstand is de kloof naar de volgende stap 
in hun carrière te groot. Een laagdrempelig economisch platform voor beginnende creatieve 
ondernemers ontbreekt in Zuidoost, waardoor zij failliet gaan of naar andere stadsdelen moeten 
uitwijken en Zuidoost geen vruchten plukt van hun successen. Zo bieden de creatieve talenten op het 
gebied van muziek en dans, Urban lifestyle & Media en kunst, kansen voor ondernemerschap in de 
creatieve sector in Zuidoost. 
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Zuidoost heeft de afgelopen periode conform de opgave en de Bestuursverklaring in grote lijnen 
gewerkt aan de volgende doelstelling: het versterken van economie en bedrijvigheid door het lokaal 
ondernemerschap te bevorderen en te faciliteren.   
 
In Bijlmer- Centrum zien wij, langs de lijnen van de wijkeconomie, belangrijke aanknopingspunten om 
de vitaliteit van verschillende wijken te bevorderen. Kleinschalige ondernemingen vormen een 
onmisbaar onderdeel van de economie van Amsterdam Zuidoost. Zij bieden werkgelegenheid, 
voorzieningen en leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamische sfeer in een buurt of wijk. Denk 
hierbij aan de Shopperhal in de Amsterdamse Poort, World of Food, Groeiplaats Heesterveld en de 
creatieven gevestigd in The Creative Community Heesterveld. 

Beschrijving focusopgave 

We versterken het ondernemerschap door (potentiële) ondernemers te ondersteunen bij hun 
productontwikkeling en het opzetten van een zakelijk netwerk. Voor mensen met een 
migratieachtergrond is ondernemen en zelfredzaamheid een belangrijke manier om deel te nemen 
aan de maatschappij en te integreren in de samenleving.  
Er moet integraal en duurzaam geïnvesteerd worden in een aanpak voor wijkontwikkeling. Enerzijds 
maken we de verbinding tussen de fysieke ingrepen, economische impulsen  en de sociale opgave. 
Anderzijds verbinden we de partners die actief zijn in de wijk. Dat zijn individuele bewoners, 
maatschappelijke organisaties en woningcorporaties. We versterken hun netwerk met het 
bedrijfsleven. 
 
De aanpak is niet incidenteel maar duurzaam en programmatisch, voorzien van regie zodat de juiste 
ontwikkeling van ondernemerschap op de juiste locatie past. Er is behoefte aan voorzieningen en 
programma’s die zorgen dat er meer ondernemers bij komen en het innovatief vermogen van 
(potentiële) (creatieve) ondernemers in Zuidoost versterken, vooral in de H-buurt en Venserpolder 
De locatie speelt hierbij een belangrijke rol. Ondernemers vragen goedkope laagdrempelige ruimte 
met een centrale ligging waar de zichtbaarheid van hun onderneming gegarandeerd is. 

Beoogde doelen 

Het resultaat van onze inzet moet zijn dat de professionaliteit van lokale ondernemers toeneemt en 
zij hun marktaandeel kunnen vergroten. 
 
Deze focusopgave draagt bij aan de Uitvoeringsagenda van het College, met name aan:  
 de ambitie: Open en tolerante stad 
 
En heeft een relatie met de gebiedsagenda 2019-2022: 
 Prioriteit 6: Versterken buurteconomie, kunst en cultuuraanbod en verhogen duurzaam 

ondernemen 

Wat gaan we doen en met wie 

Op basis van het programma ‘Versterken ondernemerschap’  gaan we het volgende doen: 
 ondernemersverenigingen/ samenwerkingsbanden versterken;  
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 ondernemingsplannen ondersteunen; 
 sociale – en culturele ondernemingen ondersteunen bij het vermarkten van hun concept; 
 ondernemers faciliteren bij het organiseren van events om hun product en bedrijf te promoten en 

een netwerk op te bouwen; 
 faciliteren in beschikbare bedrijfsruimte; 
 ondernemers ondersteunen in hun samenwerking met Cumulus Park (Innovatie district): het 

samenwerkingsverband tussen ING, HvA en ROC waar start ups en scale ups worden gefaciliteerd; 
 Vanuit het Ontwikkelbuurtenprogramma is er een verkenning gedaan naar de potentie van 

Venserpolder in sociaal-economische zin. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning worden 
in 2020 verschillende projecten uitgevoerd zoals de realisatie van een buurtlab; 

 realiseren van een buurtlab in Venserpolder waar sociale en buurtinitiatieven samen werken aan 
een veerkrachtige, duurzame wijk, zonder afval en zonder uitval. In deze buurtlab is er ruimte om 
een ondernemershub te huisvesten voor ZZP-ers/ondernemers die op het gebied van 
duurzaamheid acteren. 

 Kansen verbeteren voor marktkooplieden door de herindeling warenmarkten waardoor ook meer 
synergie ontstaat met het winkelcentrum (en de Shopperhal).  

Activiteiten 

 Ondersteunen ondernemershubs Groeiplaats Heesterveld en The Next Alliance. 
Groeiplaats Heesterveld en The Next Alliance zijn wijkondernemingen in de H-buurt. Lokale 
ondernemers vinden hier passende bedrijfsruimte en professionaliseren zich verder waardoor ze 
doorgroeien met hun bedrijf. Groeiplaats Heesterveld biedt 25 werkplekken voor lokale 
ondernemers. Tenminste veertig jongeren met ondernemerspotentie worden ingezet in The Next 
Alliance om ervaring op te doen in het ondernemerschap.  
Deze ondernemershubs krijgen ondersteuning om verder uit te groeien naar onafhankelijke en 
rendabele duurzame ondernemingen met een sociale component. 

 Opleiding energietransitie voor jongeren. 
De energietransitie is voor de gemeente Amsterdam een grote opgave. In Zuidoost staat de 
energietransitie dan ook prominent op de agenda. Voor de komende jaren betekent dit een grote 
vraag naar technisch geschoolde werknemers. Bedrijven staan te springen om personeel. Dit biedt 
jongeren in Zuidoost een kans om aan het werk te gaan. ROC en gemeente willen de bestaande 
kloof tussen jongeren en de vraag naar technisch geschoold personeel dichten met een opleiding 
installatietechniek gericht op de energietransitie. In 2020 wordt hiervoor een pand geschikt 
gemaakt in Venserpolder. De samenwerking met ROC en het bedrijfsleven zorgt voor een 
opleiding die resulteert in startkwalificaties en een baangarantie.  

 Ondernemerschap versterken in winkelcentrum de Amsterdamse Poort. 
De komende jaren zal het winkelgebied in fases en per cluster op de schop gaan. Dat betekent dat 
we moeten zorgen dat de winkeliers het hoofd boven water weten te houden en hun etalages 
gevuld blijven. Daarom ondersteunen we de gevestigde winkeliers en marktkooplieden tijdens de 
transformatie van het winkelcentrum.  Naast aandacht voor schoon, heel en veilig maken we ons 
sterk voor een goede branchering en het behoud van levendigheid en aantrekkelijkheid van de 
Amsterdamse Poort tijdens alle verbouwingen. 

 Ruimte voor startende (creatieve) ondernemers in leegstaande winkelunits Amsterdamse Poort. 
Amsterdam Zuidoost kent een grote groep beginnende creatieve ondernemers die geen ruimte 
kan vinden om hun product (of dienst) te tonen of verkopen in Amsterdam Zuidoost. De groep is 
op dit moment niet zelfredzaam. De ondernemers hebben faciliteiten nodig in de vorm van een 
platform om zelfstandig een volgende stap in hun carrière te zetten en zich te kunnen ontwikkelen. 
Hun producten en diensten sluiten aan bij urban lifestyle, innovatie, lokale producten, fotografie, 
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mode, workshops, diversiteit, empowering en hergebruik. Daarom geven we letterlijk ruimte aan 
startende ondernemers en kunstenaars in leegstaande winkelunits. Lokale makers kunnen hier in 
tijdelijke pop-up stores laagdrempelig hun producten en diensten aanbieden. Zo behouden we een 
aantrekkelijk centrum voor bezoekers en faciliteren we hiermee een platform voor beginnende 
creatieve ontwerpers, ambachtslieden etc. die hun bedrijf in de etalage kunnen zetten. 
Onze aandacht gaat uit naar ontwikkeling van creativiteit en ondernemerschap.  
We zullen moeten investeren om de ruimte geschikt te maken en te voorzien van faciliteiten voor 
wisselende projecten. Het resultaat is een aantrekkelijk winkelgebied om te bezoeken. Bovendien 
versterkt het de groei en ontwikkeling van (jonge) starters als zelfstandig ondernemer.  

 Versterken sociaal economische kracht Venserpolder. 
De komende jaren zal rondom Venserpolder veel ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden. 
Ontwikkelingen die mogelijk ook economische kansen biedt voor het gebied en haar bewoners. 
Venserpolder kent een grote groep  zzp’ers van uiteenlopend aard. Vanuit het 
Ontwikkelbuurtenprogramma is er een verkenning gedaan naar de potentie van Vensepolder in 
sociaal-economische zin. Doel van deze verkenning is om de mogelijkheden tot versterking van de 
buurteconomie inzichtelijker te maken en de (potentiële) ondernemers mogelijkheden bieden tot 
een kwaliteitsslag. Op basis van deze verkenning worden diverse projecten opgezet, zoals het 
realiseren van een buurtlab voor sociale en buurtinitiatieven.  
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Focusopgave 5:  
Versterken kunst en 
cultuuraanbod 

Waar & Wanneer 

Stadsdeel Zuidoost, Bijlmer- Centrum  jan-dec 2020 

Aanleiding 

Bijlmer- Centrum kenmerkt zich door de aanwezigheid van een groot aantal hoogwaardige culturele 
voorzieningen zoals het Bijlmerpark Theater, Imagine IC, Centrum Beeldende Kunst Zuidoost, 
Muziekcentrum Zuidoost en Broedplaats Heesterveld Creative Community. Deze culturele 
voorzieningen willen we in stand houden, verbreden en waar mogelijk vernieuwen. Dit is in lijn met de 
ambitie ‘Open en Tolerante Stad’ uit de uitvoeringsagenda Coalitieakkoord 2018-2022 die inzet op 
decentrale culturele kernen met daaromheen een breed en pluriform kunst- en cultuuraanbod.  

Beschrijving focusopgave 

Naast het in stand houden en versterken van de bestaande culturele voorzieningen willen we het 
aanbod ook verbreden. Hierbij gaat onze aandacht uit naar groepen die nog niet, of onvoldoende, 
zichtbaar zijn. Ook willen  we Bijlmer- Centrum nog meer profileren als culturele hotspot en het 
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ontwikkelen tot één van de decentrale cultuurkernen van Amsterdam. In het Nelson Mandelapark 
komt een gedenkteken voor Nelson Mandela. Het kunstwerk De Kus wordt herplaatst op het Anton 
de Komplein. Deze kunstwerken zullen een aantrekkende werking hebben op bezoekers die vanuit 
het stationsgebied richting het Nelson Mandelapark gaan. We zetten kunst en cultuur ook in om de 
kwaliteit van de leefomgeving in Bijlmer- Centrum te verbeteren. 

Beoogde doelen 

 Bijlmer- Centrum vormen tot één van de decentrale cultuurkernen van Amsterdam. 
 In stand houden en versterken van de bestaande culturele voorzieningen. 
 Het gebied nog meer profileren als culturele hotspot. 
 Het culturele aanbod verbreden door meer aandacht te geven aan groepen die nog niet of 

onvoldoende zichtbaar zijn. 
 
Deze focusopgave draagt bij aan de Uitvoeringsagenda van het College, met name aan: 
 de ambitie: Open en tolerante stad  
 de ambitie: Fijne buurten, leefbare stad  
 
En heeft een relatie met de gebiedsagenda 2019-2022: 
  Prioriteit 6: Versterken buurteconomie, kunst en cultuuraanbod en verhogen duurzaam 

ondernemen 

Wat gaan we doen en met wie 

De cultuuraanbieders in dit gebied (CBK Zuidoost, Het Bijlmer Parktheater, Imagine IC en 
Broedplaats Heesterveld) hebben voldoende massa om de buurt rondom het Anton de Komplein en 
de H-buurt uit te laten groeien tot een hoogwaardige culturele kern met een interessant aanbod voor 
inwoners en ondernemers van de Bijlmer en bezoekers van elders. Doordat Broedplaats Heesterveld 
de ambitie heeft om een eigen podium met programmering te realiseren, krijgt ook de nieuwe 
generatie kunstenaars de ruimte en middelen om onderdeel te worden van de culturele 
programmering van Zuidoost.  
 
In 2020 gaan we  de programmering versterken en uitbreiden en zorgen we voor meer profilering 
binnen en buiten het gebied. Bijlmer- Centrum moet een aantrekkelijke bestemming worden voor 
kunst- en cultuurliefhebbers die gedurende een middag of avond diverse locaties bezoeken. We 
zorgen voor meer aantrekkingskracht met aanvullende horeca, kunst in de openbare ruimte en het 
Kwaku Festival, het evenement dat dit gebied jaarlijks nog eens extra op de kaart zet.  
 

Activiteiten 

 Verkennen mogelijkheden upgrade Bijlmer Parktheater 
Het Bijlmer Parktheater kan uitgroeien tot een veelzijdige culturele locatie en een prominente 
instelling in de culturele kern. Een upgrade kunnen we  bereiken door de omgeving aan te pakken, 
de horecafunctie en het terras uit te breiden en muziek- en oefenruimtes uit te breiden. De 
bereikbaarheid van het theater krijgt daarbij ook extra aandacht. 
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 Het faciliteren van kunstenaars en creatievelingen bij het vestigen in de leegstaande winkelpanden 
Amsterdamse Poort 
De Amsterdamse Poort moet zich ontwikkelen tot rode loper naar de culturele kern. De 
transformatie van de Amsterdamse Poort, die zeven jaar gaat duren, biedt kansen voor 
experiment. In 2020 starten we met het tijdelijk vestigen van kunstenaars en creatieve 
ondernemers (vooral op het gebied van urban fashion) in de wisselend leegstaande winkelpanden. 

 Plaatsing kunst in de openbare ruimte (de Kus en gedenkteken Nelson Mandela) 
Zuidoost zal nieuwe plaatsing van buitenkunst de komende jaren ook inzetten voor de 
spreekwoordelijke rode loper van de cultuurroutes door het stadsdeel. Kunst in de openbare ruimte 
is een belangrijk middel om een prettige leefomgeving te creëren. In 2020 wordt Bijlmer- Centrum 
verfraaid door de plaatsing van ‘De Kus’ van Jeroen Henneman en een gedenkteken voor Nelson 
Mandela. 

 Ondersteunen Broedplaats Heesterveld bij het realiseren van een eigen podium en 
tentoonstellingsruimte 
Broedplaats Heesterveld is de kraamkamer voor kunstenaars en creatieve ondernemers in 
Zuidoost. Om Heesterveld nog beter op kaart te zetten, is de broedplaats  bezig met stedelijke 
ondersteuning. In 2020 moet dit resulteren in een eigen podium en tentoonstellingsruimte met 
karakteristieke programmering door de Heesterveldgemeenschap. 

 Overkoepelende publiciteit voor de totale culturele programmering van Bijlmer- Centrum 
Om bezoekers buiten Zuidoost te bereiken starten we in 2020 met het publiceren van het volledige 
culturele programma in Bijlmer- Centrum. Op die manier is het cultuuraanbod van Zuidoost op 
meerdere plekken in de stad zichtbaar.  

 

 


	Inhoud
	Inleiding
	Aanleiding
	Bestuurlijke onderbouwing focusopgaven
	Totstandkoming gebiedsplan
	Samenvatting

	Gebiedsagenda prioriteiten
	Prioriteit 1: Verbeteren ontwikkelkansen jeugd
	Prioriteit 2: Verminderen armoede
	Prioriteit 3: Verbeteren woonklimaat
	Prioriteit 4: Bevorderen lichamelijke en geestelijke gezondheid
	Prioriteit 5: Bevorderen participatie en sociale cohesie
	Prioriteit 6: Versterken buurteconomie, kunst- en cultuuraanbod en stimuleren duurzaam ondernemen

	Focusopgave 1:  Kansengelijkheid jeugd  (0-32 jaar)
	Waar en wanneer
	Aanleiding
	Beschrijving focusopgave
	Beoogde doelen
	Wat gaan we doen en met wie
	Activiteiten

	Focusopgave 2:  Jeugdcriminaliteit terugdringen
	Waar en wanneer?
	Aanleiding
	Beschrijving focusopgave
	Beoogde doelen
	Wat gaan we doen en met wie
	Activiteiten

	Focusopgave 3:  Verbeteren toegankelijkheid sociale basis door inzet  informele netwerken
	Waar & Wanneer
	Aanleiding
	Beschrijving focusopgave
	Beoogde doelen
	Wat gaan we doen en met wie
	Activiteiten

	Focusopgave 4:  Ondernemerschap versterken
	Waar & Wanneer
	Aanleiding
	Beschrijving focusopgave
	Beoogde doelen
	Wat gaan we doen en met wie
	Activiteiten

	Focusopgave 5:  Versterken kunst en cultuuraanbod
	Waar & Wanneer
	Aanleiding
	Beschrijving focusopgave
	Beoogde doelen
	Wat gaan we doen en met wie
	Activiteiten


