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Woord vooraf

Met gepaste trots bieden wij u het eerste Programma Maatschappelijke Investeringen
(PMI) voor Amsterdam aan. Dit PMI is een uitwerking van het Sociaal Structuurplan
‘Wat Amsterdam Beweegt’. Het Sociaal Structuurplan brengt in beeld welke belangrijke
toekomstige ontwikkelingen en behoeften er tot 2015 op het gebied van onderwijs,
werk en inkomen, cultuur, sport, zorg en veiligheid spelen.

De kracht van het Sociaal Structuurplan schuilt in de toekomstgerichte en samen-
hangende aanpak die de sociale sector hiermee definitief inslaat. Maar zeker ook in de
ambitie om lange termijn-ontwikkelingen concreet te vertalen naar welke maatschap-
pelijke accommodaties de stad nodig heeft en welke ruimtelijke en financiële claims
hierbij horen. Zoals aangekondigd in het Sociaal Structuurplan moet het PMI, dat nu
voor u ligt, een samenhangend en meerjarig overzicht bieden van de fysieke investe-
ringsopgave voor maatschappelijke accommodaties. 

In het afgelopen jaar hebben stadsdelen en centrale stad op ambtelijk niveau, vaak sector-
overschrijdend gewerkt aan het opstellen van dit PMI. Wij zijn van mening dat de
sociale sector met dit PMI een grote stap vooruit zet. Immers, voor het eerst is voor de
gehele stad een samenhangende en meerjarige investeringsopgave van een groot aantal
maatschappelijke accommodaties voorhanden, inclusief een beredeneerd overzicht van
onrendabele onderdelen. Een overzicht dat verder reikt dan het optellen van wat er aan
accommodaties al is, wat vernieuwd moet worden en wat extra nodig is voor de periode
2006-2010, maar dat (pro)actief inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en
veranderende vragen en behoeften uit de samenleving.

Met het PMI laat de sociale sector een praktijk achter zich, die in het recente verleden nog
wel eens gekenmerkt werd door ad hoc financiering, een veelheid van specifieke doel-
uitkeringen en/of gebiedsgerichte budgetten, een grote afhankelijkheid van incidenteel
beschikbaar gestelde middelen, onvoldoende zicht op de kosten van realisatie van
maatschappelijke accommodaties en het ontbreken van vroegtijdige dekking van deze
kosten. 
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Het PMI – en bovenal de ervaring die is opgedaan met het meerjarig en samenhangend
plannen en financieel doorrekenen van maatschappelijke accommodaties – laat zien dat
de sociale sector de rol kan vervullen die zo gewenst is in onze stad: actief, gelijkwaardig
met andere sectoren, vroegtijdig aanwezig in ruimtelijke plan- en besluitvormings-
processen en bereid om partner te worden in eigentijdse samenwerkingsverbanden met
bijvoorbeeld corporaties en marktpartijen. 

Het Bestuurlijk Koppel PMI,
Amsterdam, 7 februari 2006.

Ahmed Aboutaleb Duco Adema   
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Samenvatting

Samenvating 9

In het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) wordt een samenhangend
pakket van eigentijdse, hoogwaardige en tegelijkertijd laagdrempelige voorzieningen
gepresenteerd. In het PMI gaat het om de accommodatie, ofwel de huisvesting van
maatschappelijke functies. Echter met oog voor wat er speelt in de complexe, veel-
eisende en bovenal snel veranderende samenleving. Het maatschappelijk vastgoed , de
kern van het PMI, vormt immers vooral het decor waarbinnen Amsterdammers zich
persoonlijk ontwikkelen en de stad als geheel zich kan profileren.

Maatschappelijke context
Amsterdam heeft lange tijd, als geen andere stad in het land, kunnen fungeren als
magneet en springplank voor velen. Amsterdam bood aan wat in internationale ver-
gelijkende onderzoeken wordt omschreven als de randvoorwaarden voor een ‘quality 
of life’: een aantrekkelijke en gevarieerde woningvoorraad, in combinatie met een
eigentijds en hoogwaardig voorzieningenniveau (op het gebied van scholing, ontplooi-
ing en ontspanning), in een omgeving waar het prettig wonen, werken en toeven is. 

In de afgelopen jaren is Amsterdam echter onvoldoende in staat gebleken om aan deze
drie randvoorwaarden te voldoen. Werkloosheid, verstopping op de woningmarkt voor
met name starters en middeninkomens, een afkalvend voorzieningenniveau en 
spanningen in de samenleving zijn het gevolg geweest. 

De les is inmiddels getrokken. Amsterdam moet op drie fronten tegelijkertijd investe-
ren: in grootstedelijke dynamiek, in persoonlijke ontwikkeling en in leefbaarheid/
samenleven. Blijft de stad op een van deze fronten achter, dan stagneert de zo kenmer-
kende en hoog te waarderen dynamiek in de stad. Wil de stad weer zijn oude functie van
magneet en springplank ten volle benutten, dan gaat het om én-én-én. 

Veranderopgave
Hebben wij het over maatschappelijk vastgoed, dan heeft de stad een substantiële
veranderopgave. In deze veranderopgave is rekening gehouden met: (1) accommodaties
die vervangen moeten worden (hetzij via renovatie, hetzij via nieuwbouw) en (2)
accommodaties die bovenop het bestaande aanbod extra nodig zijn. Tevens zien we het
karakter van de benodigde voorzieningen, in aansluiting op nieuwe behoeften/trends in
de samenleving en in de beroepswereld, wijzigen. Wij spreken over ‘weefplekken’.
Plekken waar diverse functies elkaar raken of waar functies gemakkelijk en logisch met
elkaar kunnen worden verbonden. Plekken die ontmoeting van mensen bevorderen. 

Andere kenmerken van deze nieuwe accommodaties zijn multifunctioneel gebruik,
professioneel beheer en kwaliteit van bebouwing en inrichting. Op alle beleidsterreinen
zien we hiervan voorbeelden. Multifunctionele centra in plaats van buurthuizen, ouder-
kindcentra in plaats van consultatiebureaus, brede scholen met een buurtfunctie in
plaats van standaard schoolgebouwen en multidisciplinaire zorg- en dienstverlening
onder één dak in plaats van een versnipperd aanbod over de wijk. Maar ook de nieuwe
stadsdeelkantoren zijn een schoolvoorbeeld van het clusteren van meerdere dienst-
verleningsfuncties, het bevorderen van multifunctioneel gebruik en het belang van een
kwalitatief hoogwaardige omgeving als onderdeel van de dienstverlening aan de burger.
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De veranderopgave is voor de periode 2006-2010 voor de stad als geheel in beeld
gebracht. Na een jaar intensieve samenwerking tussen DMO en de stadsdelen is er voor
het eerst een integraal en meerjarig overzicht van de investeringsopgave voor voorzie-
ningen. Dit overzicht richt zich op integraal jeugdbeleid, wonen-zorg-dienstverlening,
sport en kunst en cultuur. Bijkomend voordeel is dat de samenhang tussen voornoemde
deelgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van sport en onderwijs, benoemd én benut is
(in termen van dubbel ruimtegebruik en kostenreductie). 

Vier speerpunten
In deze eerste versie van het PMI hebben stadsdelen en centrale stad de veranderopgave
gegroepeerd rondom vier speerpunten:

Voorzieningen voor 0- tot 18-jarigen in het kader van het integrale jeugdbeleid; 

Voorzieningen om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen in het 

kader van wonen-zorg-dienstverlening;

Voorzieningen voor integratie/participatie, ontmoeting en sociale activering; 

Voorzieningen gericht op kunst en cultuur en sport.

Amsterdams voorzieningenmodel
Voor het PMI is per stadsdeel een vraag /aanbodanalyse naar maatschappelijke accom-
modaties uitgevoerd. Elk stadsdeel heeft het bestaande aanbod geïnventariseerd. Om de
toekomstige vraag naar maatschappelijke accommodaties te bepalen, is vervolgens het
Amsterdamse voorzieningenmodel ontwikkeld. Dit model berekent op basis van
landelijk geldende ken- en referentiegetallen en een nadere verfijning naar de specifiek
Amsterdamse situatie (bevolkingsprognose, voorzieningenniveau per woonmilieu), de
theoretische behoefte aan accommodaties. Met deze kennis hebben stadsdelen en
centrale stad gezamenlijk een op maat bepaalde en ambtelijk onderschreven verander-
opgave, uitgedrukt in aantallen en vierkante meters bruto vloeroppervlak, vastgesteld. 
In deze vertaalslag voor elk stadsdeel is bijzondere aandacht uitgegaan naar: (1) het
bestaande aanbod (en de kwaliteit ervan); (2) de exploitatiemogelijkheden; en (3) de
ruimtelijke ontwikkelingskansen. 

Ruimtelijke claim
Vanuit het geconstateerde tekort aan adequate voorzieningen is de PMI-veranderopgave
bepaald voor circa 140.000 bruto vierkante meter maatschappelijke vastgoed. Hiervan
heeft zo’n 60% betrekking op renovatie of vervanging van verouderde accommodaties.
De resterende 40% van deze veranderopgave betreft het realiseren van aanvullende
accommodaties. Concreet geeft het PMI onderstaande programmatische opgave: 
■ 7 ouderkindcentra;
■ 43 accommodaties voor vroeg- en voorschoolse educatie;
■ 5 sporthallen en 9 sportzalen;
■ 26 jongeren- en tienercentra (waarvan 14 ver- of herbouwing en 12 nieuwbouw);
■ 28 zorgsteunpunten; 
■ 40 locaties voor diensten en gezondheidszorg;



■ 32 buurtcentra (Community Centra);
■ 10 culturele voorzieningen (met een stadsdeelbereik).

Financiële claim
Voor de stadsdeel- en grootstedelijke accommodaties die in het PMI 2006-2010 zijn
opgenomen, bestaat nog geen financiële dekking. Het gaat hier dan ook nadrukkelijk om
een aanvullende financiële claim. De stichtingskosten voor de opgevoerde voorzieningen
zijn geraamd op bijna € 251,2 miljoen. De onrendabele top, ofwel de bijdrage die vanuit
de lokale overheid verwacht wordt voor de periode 2006-2010, betreft ruim € 88
miljoen. 

Onrendabele investeringen PMI

Samenvating 11
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De financiële context waarbinnen sociaal-maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd
worden, vraagt dringend om verbetering. Het ontbreekt de sociale sector aan inzicht in
de behoefte aan voorzieningen en daarmee samenhangend aan een meerjarig overzicht
van de benodigde investeringen. Zodoende is het voor de sociale sector lastig in een
vroeg stadium een gelijkwaardige inbreng te leveren in de ruimtelijke plan- en besluit-
vormingsprocedures.

1.1 Wat is het PMI

Het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) geeft het meerjarenoverzicht van
benodigde sociaal-fysieke voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, kunst en
cultuur, welzijn en zorg. Het is daarmee een opmaat voor een “ s tadsbreed” accommo-
datieplan: de optelsom van accommodatieplannen van de stadsdelen met een top van
grootstedelijke voorzieningen.

Het PMI 2006-2010 is een uitwerking van het Sociaal Structuurplan (SSP) 2004-2015.
In het SSP wordt het toekomstbeeld geschetst voor de sociale pijler van Amsterdam tot
2015. Om Amsterdam in de gewenste richting te laten bewegen, moeten centrale stad
en stadsdelen investeren in grootstedelijke dynamiek, menselijk kapitaal en een leefbare
omgeving.

Het PMI richt zich exclusief op de fysieke kant van het SSP voor de komende bestuurs-
periode (2006-2010). Het is daarmee de sociale tegenhanger van het Programma
Ruimtelijke Investeringen (PRI). Het PMI stelt de sociale sector in staat om beter aan te
sluiten op de ruimtelijke sector (planning en ruimteclaim). Daarnaast is een PMI een
belangrijk instrument voor de realisatie en betaalbaarheid van sociale voorzieningen.
Met behulp van het PMI is Amsterdam voor het eerst in staat in een vroegtijdig stadium
de financiële behoefte te bepalen, budget te verwerven en regie te voeren (waarbij het
PMI als katalysator werkt).

Proces PMI
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1.2 Samenwerking stad en stadsdelen

Het PMI is een product van een unieke en intensieve samenwerking tussen stad (DMO)
en stadsdelen.1 Per stadsdeel is in een tijdspanne van krap drie maanden een eigen
stadsdeel-PMI gemaakt. Door in drie à vier stadsdelen tegelijkertijd te opereren, is in 
12 maanden een stadsbreed overzicht gecreëerd. Hiermee is aan de doelstelling voldaan
om voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 over een totaal overzicht voor de sociale
sector te beschikken. 

In vier tranches is het PMI voor de stadsdelen opgezet.

Eerste tranche: Zeeburg, Zuidoost (Gaasperdam) en Zuideramstel;
Tweede trache: Centrum, Amsterdam Noord, Oost/Watergraafsmeer en Oud Zuid;
Derde trachte: West binnen de Ring (De Baarsjes, Oud West en Westerpark);
Vierde tranche: Parkstad (Bos & Lommer, Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en 

Slotervaart).

De PMI-werkwijze is gedurende het gehele jaar in ieder stadsdeel gelijk geweest. In een
viertal workshops met beleidsmedewerkers vastgoed, welzijn en ruimtelijke ordening is
de veranderopgave bepaald. De inventarisatie van het bestaande maatschappelijk vast-
goed door de stadsdelen vormde hiervoor een belangrijke basis. De gevolgde werkwijze
is vastgelegd in beknopte afspraken tussen DMO en stadsdelen. Wederzijds vertrouwen
en commitment stonden hierbij voorop. 

Vervolgens zijn de verschillende stadsdeel-PMI’s afgestemd met de verantwoordelijke
portefeuillehouders en in het Portefeuillehoudersoverleg Welzijn en Onderwijs
(PHOW&O) aan de orde geweest. Het is nu aan de stadsdelen om op basis van het
stadsdeel-PMI met bewoners en het maatschappelijke middenveld in gesprek te treden
en het eigen stadsdeel-PMI een bestuurlijke status te geven. Het Meerjaren Investerings-
programma Sociale Accommodaties (MIPSA) dat stadsdeel Zeeburg heeft gemaakt op
basis van het PMI is hiervan een goed voorbeeld. Met dit besluit worden de toekomstige
investeringen in sociale accommodaties verankerd.

1.3 Stappen om te komen tot het PMI

Maatwerk
Het opstellen van het PMI is maatwerk. Voor alle stadsdelen is een vraag-aanbod analyse
uitgevoerd voor maatschappelijke accommodaties. Soms op buurt, soms op wijk en
soms zelfs op stadsdeel (overstijgend) niveau. 

Het bestaande aanbod is door de stadsdelen geïnventariseerd. Om de theoretische vraag
naar voorzieningen te bepalen, heeft DMO het Voorzieningenmodel ontwikkeld. Dit
model berekent op basis van specifiek Amsterdamse referentiegetallen, de laatste
bevolkingsprognoses van Bureau O+S en/of woonmilieus, aan welke en hoeveel
accommodaties ‘theoretisch’ behoefte is. De verschillen tussen vraag en aanbod zijn
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1 Op 20 december 2004 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Welzijn ingestemd met

deze samenwerking. Het college van B&W heeft vervolgens het plan van aanpak voor het PMI goed-

gekeurd (op 16 januari 2005).



vervolgens geconfronteerd met de bestaande werkelijkheid, de financiële mogelijk-
heden en de ruimtelijke kansen. 

Toepassing van het Amsterdamse voorzieningenmodel
Met het PMI is het Amsterdamse voorzieningenmodel voor het eerst op grote schaal
toegepast. In veel gevallen waren de kengetallen bepalend voor de veranderopgave
(bijvoorbeeld voor jeugdcentra). Soms zorgden actuele beleidswijzigingen tussentijds
voor nieuwe aannames (bijvoorbeeld de verhoogde ambitie voor voorschoolse educa-
tie). In andere gevallen (bijvoorbeeld voor theaters en podia) is het niet eenvoudig
gebleken om goede kengetallen te bepalen. Daarnaast was er ook geregeld sprake van
clustering van functies of dubbel gebruik van ruimte (diensten- en gezondheidscentra),
waardoor het zeer lastig is om de geïnventariseerde m2 eenduidig aan één functie toe te
kennen. Ook zijn enkele normen te laag of te hoog (buurthuizen) of kunnen ze nog
specifieker op de Amsterdamse situatie worden afgestemd.

Beleidsmatige ambities uitgangspunt
In alle gevallen van twijfel zijn de beleidsmatige ambities als uitgangspunt genomen en
hebben de ruimtelijke kansen een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de verander-
opgave. In het PMI is dan ook sprake van een onderbouwde veranderopgave op maat per
stadsdeel en dit voor heel Amsterdam. Nu, na afronding van het PMI 2006-2010, zal op
basis van de ervaring met het PMI het Voorzieningenmodel waar nodig worden aange-
past. 

1.4 Stedelijk eindproduct PMI

Het eindproduct, het stedelijk Programma Maatschappelijke Investeringen  is de
opstelsom van de veertien stadsdeel-PMI’s, aangevuld met de grootstedelijke opgave
voor (binnen)sport en maatschappelijke opvang (deels). In februari 2006 komt de totale
grootstedelijke opgave voor maatschappelijke opvang en voortgezet onderwijs (herijking
Integraal Huisvestingsplan VO/VSO) beschikbaar. In het volgende hoofdstuk is de
veranderopgave per inhoudelijk speerpunt beschreven. In hoofdstuk vier staan de totale
investeringen en het onrendabele deel daarbinnen. Speciale aandacht gaat uit naar de
bijlagen. Hierin is per stadsdeel een factsheet opgenomen met daarin de investerings-
opgave, de projecten en de vraag-aanbod analyse. 
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Veranderopgave per 
speerpunt2

Veranderopgave per speerpunt 17

Voor het PMI is de veranderopgave gegroepeerd naar vier speerpunten: integraal jeugd-
beleid, wonen-zorg-dienstverlening, integratie/participatie, kunst, cultuur en sport.
Het gaat zoals gezegd om meer dan de rekenformule ‘huidig aanbod versus toekomstig
aanbod’. Per speerpunt is geschetst welke ontwikkelingen in de samenleving spelen, wat
de invloed hiervan is op het maatschappelijke vastgoed en welke combinaties in de
werkelijkheid mogelijk zijn. 

2.1 Integraal jeugdbeleid

Bij ‘Integraal jeugdbeleid’ gaat het om het organiseren en faciliteren van een zoge-
noemde doorgaande ontwikkelingslijn. Het individueel vooruitkomen begint vanaf
de wieg (of in zekere zin al daarvoor).

Om een doorgaande ontwikkelingslijn mogelijk te maken, moeten het aanbod van
voorzieningen en dienstverlenende organisaties op elkaar zijn afgestemd. Welzijn, zorg
en onderwijs moeten hiervoor steeds meer één samenhangend netwerk gaan vormen,
van waaruit snel en proactief ingespeeld wordt op individuele behoeftes, maar even zeer
op persoonlijke talenten. 

Het integrale jeugdbeleid vraagt om een reeks van maatschappelijke accommodaties,
uiteenlopend van ouderkindcentra, peuterspeelzalen/vroeg- en voorschoolse educatie
en kinderdagopvang voor nul tot vier jarigen, brede scholen voor 4 tot 12-jarigen,
community colleges (12-16) en de combinatie sport/onderwijs en tiener- en jongeren-
centra voor 12-jaar en ouder. De netwerkbenadering, die hiervoor vooral op organisato-
rische gronden is geschetst, vertaalt zich nu ook steeds meer in fysieke zin: zo veel
mogelijk diensten onder één dak. 

Ouderkindcentrum
Het ouderkindcentrum richt zich op het ondersteunen van ouders bij de opvoeding en
het vroegtijdig signaleren van medische, sociale en opvoedingsgerelateerde problemen.
Werd tot kort geleden verloskunde, kraamhulp, het consultatiebureau, opvoedings-
ondersteuning en soms zelfs jeugdgezondheidszorg alleen nog organisatorisch met
elkaar verbonden (netwerkstructuur), nu is er steeds meer sprake van huisvesting onder
één dak, waardoor de beschikbare ruimte beter benut kan worden. Stedelijk is afgespro-
ken dat elk stadsdeel minimaal één ouderkindcentrum realiseert. Deze operatie is volop
aan de gang. 

Huidige situatie: De PMI analyse laat een tekort zien aan meters voor zorg aan ouder en
kind. In het voorzieningenmodel wordt echter aangemerkt dat de gehanteerde norm
mogelijk aan de hoge kant is. Dit is in de praktijk bevestigd. Bij aanpassing van de norm
blijft er nog steeds een tekort aan meters over. Echter dit tekort (circa 4000 m2 BVO)
komt nagenoeg overeen met het aantal meters dat de komende jaren in de stadsdelen



wordt gerealiseerd. Een deel van de nieuw te realiseren meters is vervangende nieuw-
bouw. 

Opgave: In zes stadsdelen moet het OKC nog gerealiseerd worden. Het gaat hierbij om
zeven centra (van in totaal 3.650 m2 BVO). Het gaat hierbij zowel om uitbreiding als
effectiever gebruik van ruimtes. Wel lossen de stadsdelen de huisvesting van het OKC
op verschillende wijze op. Zo is het OKC in ZuiderAmstel onderdeel van het onlangs
geopende multifunctionele centrum Gelderlandplein, waar in Westerpark een zelfstan-
dig OKC wordt gerealiseerd. In de Baarsjes maakt de verloskundige zorg onderdeel uit
van het OKC en in Oost/Watergraafsmeer wordt ruimte gereserveerd voor een ‘echo-
kamer’ (=onderdeel verloskunde).

Brede basisscholen en voortgezet onderwijs 
Het begrip ‘brede school’ staat voor een ontwikkeling waarbij het basisonderwijs met
een aantal aanpalende diensten wordt verbreed. Bij de verbetering van het schoolsucces
van leerlingen met een maatschappelijke en onderwijsachterstand is taal de rode draad.
In de ’minimum’ vorm bestaat de brede school uit een basisschool met voorschool of
peuterspeelzaal. Vaak is er in de Brede School ook ruimte voor school maatschappelijk
werk, jeugdgezondheidszorg en ouderparticipatie. Daarbij worden ook steeds meer
allianties gesloten tussen welzijn, onderwijs en sport. In de maximum’ variant ontwik-
kelt de school zich tot dé centrale ontmoetingsplaats voor de buurt. Hierbij wordt zoveel
mogelijk dubbel gebruik gemaakt van ruimte, bijvoorbeeld in scholen. Het PMI richt
zich puur op de extra meters in scholen die nodig zijn voor welzijns- en zorgactiviteiten.
Commerciële voorzieningen als kinderdagverblijven en naschoolse opvang en de
reguliere ruimte voor onderwijs en gym worden in het investeringsprogramma niet
meegenomen. Deze kennen andere financieringsbronnen.

De brede school en voorzieningen voor peuters en kleuters
Huidige situatie: Wanneer we het aanbod in Amsterdam vergelijken met de behoefte uit
het voorzieningenmodel tekent zich het volgende beeld af: er is een overschot aan
reguliere peuterspeelzalen en een tekort aan voorschool peuterspeelzalen. Uit de meting
van 31 juli 2005 blijkt dat in totaal 1.924 doelgroeppeuters werden bereikt. In het
afgelopen half jaar is aanvullend een fors aantal voorschool peuterspeelzalen geopend.
Hiermee wordt de GOA doelstelling medio 2006 gehaald.2

In een groot aantal gevallen kiezen de stadsdelen ervoor reguliere peuterspeelzalen te
vervangen door voorschool peuterspeelzalen. In eerste instantie lijkt dit recht te doen
aan de constatering van het overschot aan reguliere peuterspeelzalen. Dit is echter in de
praktijk niet het geval. Allereerst neemt door de ombouw het bereik aan voorzieningen
voor peuters af. Zo heeft een voorschool peuterspeelzaal maar ruimte voor de helft van
de kinderen die op een reguliere peuterspeelzaal terecht kunnen. Daarnaast is geconsta-
teerd dat de norm voor de reguliere peuterspeelzalen in het voorzieningenmodel te laag
is voor Amsterdam. Verder is Amsterdam bezig onderling (DMO en stadsdelen) een
resultaatafspraak te maken over het percentage peuters dat minimaal een voorschoolse
voorziening (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool) moet bezoeken. Het is
verstandig vooruitlopend op deze resultaatsafspraken het aantal reguliere peuterspeel-
zalen minimaal intact te laten. Wel is eind 2005 de taakstelling voor de voorschool
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peuterspeelzalen vanuit het Rijk verhoogd. Deze afspraken moet nog vertaald worden
naar de Amsterdamse situatie. In 2010 moeten hierdoor in de maximum variant 3763
doelgroeppeuters worden bereikt. Om deze nieuwe doelstelling te halen, is een forse
uitbreiding van voorschool peuterspeelzalen (bij of in schoolgebouwen) noodzakelijk.

Aanbod in kindplaatsen op de voorschoolpeuterspeelzalen3

Opgave voorschool: Aanvullend op de vastgelegde en gefinancierde uitbreiding in de
stadsdelen houdt het PMI rekening met een verdere uitbreiding van de voorschoolse
peuterspeelzalen. In afwachting van de stedelijke afspraken zet het PMI, de facto, in op
het behoud van het bestaande aanbod reguliere peuterspeelzaal. In onder andere Nieuw
West wordt ook een aantal reguliere peuterspeelzalen ontwikkeld. De PMI verander-
opgave die met de stadsdelen is bepaald, richt zich op de realisatie van 25 nieuwe

voorschoolpeuterspeelzalen. Door dubbel gebruik (ochtend en middag groepen) is
hierin ruimte voor 750 kindplaatsen. In het kader van de recent verhoogde rijksambitie
zijn in de maximale variant nog ca. 18 extra accommodaties noodzakelijk (540 kind-
plaatsen).4

Brede school en ruimte voor welzijn en zorg 
In de ‘minimum’ variant van de brede school wordt ook ruimte gereserveerd voor
schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en ouderparticipatie. Daarbij
ontwikkelt de school zich steeds vaker tot dé centrale ontmoetingsplaats voor de buurt.
De exacte invulling van het brede schoolconcept verschilt per stadsdeel. In de geïnven-
tariseerde plannen per stadsdeel komt de volgende opgave naar voren.

Opgave: om in te spelen op de behoefte aan extra meters voor welzijn en zorg in de
scholen is de opgave van 10.500 m2 BVO opgenomen in het PMI.

De brede school en sport
Het verder versterken van de inhoudelijke, fysieke en financiële relaties tussen onder-
wijs en sport liggen voor de hand. Vanuit inhoudelijk oogpunt krijgt het brede school-
concept, maar ook de buurtsport hiermee verder vorm. Vanuit fysiek oogpunt gaat het
om het beter benutten van de schaarse ruimte en het efficiënter gebruik maken van de
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beperkt beschikbare bouwlocaties in Amsterdam. Verder wordt hiermee ook dubbel
gebruik van de gebouwde voorzieningen gestimuleerd. Als laatste, maar zeker niet
minder belangrijk, levert het samen optrekken van Sport en Onderwijs vanuit finan-
cieel oogpunt voordelen op. 

Huidige situatie: Uit de analyse voor het Sportaccommodatieplan (januari 2006) blijkt
dat de behoefte aan meters binnensportruimten in 2020 substantieel hoger is dan het
huidige aantal beschikbare meters. Hierbij is rekening gehouden met zowel de behoefte
van de georganiseerde als de ongeorganiseerde sport. In het sportaccommodatieplan is
dit tekort aan meters opgesplitst naar regio’s en wordt aangegeven waar er meters aan
sporthallen en -zalen moet worden toegevoegd. 

Capaciteit binnensport (in sporthal-equivalent)

Zoals eerder gesteld, is het cruciaal dat Onderwijs en Sport samenwerken om de capa-
citeit voor binnensportruimte te vergroten. Hiertoe dienen zich de komende jaren ook
kansen aan. Met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Voortgezet
(speciaal) onderwijs 2002-2006 wordt ruim € 250 miljoen euro in vijftig grotere
nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten geïnvesteerd. 32 projecten zijn de
afgelopen bestuursperiode gestart, waarvan een belangrijk deel ook is afgerond. Zo is
het opnemen van gedeelde binnensportruimte in scholen al op enkele plaatsen
toegepast (bijvoorbeeld in IJburg en Nieuwendam). Het PMI hanteert dan ook als
uitgangspunt dat uitbreiding van meters binnensport altijd in combinatie met de
(ver)bouw van een onderwijsaccommodatie plaatsvindt. Dit betekent concreet
financiering vanuit twee stromen (Onderwijs en Sport). Per initiatief wordt bepaald 
in welke verhouding beide sectoren bijdragen. 
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In het PMI-traject is met de stadsdelen ook gekeken naar concrete mogelijkheden om de
binnensportruimte te vergroten. Naast de plannen die in het sportaccommodatieplan
staan, kunnen ook uit de IHP’S van de stadsdelen voor het primair onderwijs kansen
worden afgeleid. In een aantal gevallen betekent het benutten van deze kansen dat er
meer meters komen dan strict noodzakelijk. Meters die na schooltijd ook toegankelijk
zijn. In het investeringsoverzicht van het PMI zijn deze kansen wel opgenomen. 

Opgave: In het PMI is de opgave meegenomen waarvoor nog geen dekking is geregeld.
Het gaat hier om de realisatie van vijf sporthallen (waarvan drie keer vervanging
–Verheij, Bredius en Elzenhage - en twee nieuwe hallen – Zeeburgereiland en Zuidas).
Verder zijn in het PMI negen sportzalen opgenomen. Hiermee komt het PMI ongeveer
vier sportzalen uit boven de minimale opgave die in het sportaccommodatieplan is
gedefinieerd. 

Tiener- en jongerencentra
Het jongerenbeleid in Amsterdam is aan het veranderen. De focus en beeldvorming zijn
niet meer uitsluitend gericht op jeugd en veiligheid en repressieve maatregelen. Steeds
meer aandacht gaat uit naar activiteiten die de ontwikkeling van competenties van
jongeren stimuleren, bijvoorbeeld via cultuureducatie en sport. 
Daarnaast zoekt elk stadsdeel fysiek naar een nieuw evenwicht tussen
■ kleinschalig aanbod in de buurt (huiskamers en tienercentra), net name gericht op
tieners en een vaak vaste groep van gebruikers per locatie; 
■ grootschalige centra, waarbij meer aandacht is voor empowerment en jeugdcultuur
voor de oudere jeugd, met een grotere diversiteit aan gebruikers; en 
■ speelplekken voor de jeugd, waaronder hangplekken en skatebanen. 
Algemene trend is om te investeren in de uitstraling van de jongeren- en tienercentra:
van introverte ‘bunkers’ naar uitnodigende en toegankelijke accommodaties. Hierbij
hebben stad en stadsdelen elkaar nodig en wordt gestreefd naar fysieke combinaties met
onderwijs- en sportaccommodaties (en soms commerciële voorzieningen). 

Huidige situatie: In Amsterdam zijn er momenteel 59 jongeren- en tienercentra met een
totale omvang van circa 17.500 m2 BVO. Uit de PMI analyse blijkt een klein tekort van
ongeveer 500 m2 BVO aan jongerenvoorzieningen dat zonder maatregelen de komende
jaren zal toenemen tot een tekort van circa 2.000 m2 BVO. 

Opgave: Programmatisch is de behoefte vertaald in twaalf nieuwe jongeren- en tiener-

centra en veertien verbouwingsprojecten. Het gaat voornamelijk om vervangende
nieuwbouw en in totaal zal zo’n 2.100  m2 BVO worden toegevoegd. De maatregelen
verschillen sterk per stadsdeel. 
■ Zo vervangt stadsdeel Zeeburg de oude en bovenal sterk versnipperde huisvesting in
de Indische buurt voor een kwalitatief hoogwaardige accommodatie en wordt in het
Oostelijk Havengebied een jongerencentrum toegevoegd;
■ Stadsdeel Oud-Zuid heeft juist behoefte aan kleinschaliger buurtvoorzieningen voor
jongeren in de Pijp en onderzoek hoe het gebruik van grootschalige voorziening kan
worden geoptimaliseerd (multifunctioneel gebruik);
■ In Amsterdam-Noord en ZuiderAmstel wordt de verbinding gelegd tussen jonge-
rencentra onderwijs en sport. Zowel organisatorisch als fysiek.
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2.2 Wonen-zorg-dienstverlening

Amsterdammers met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking kiezen er
steeds vaker voor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Om intensieve zorg thuis
te kunnen realiseren, vindt er een omslag plaats van intramurale zorg naar wonen met
diensten en zorg in buurten en wijken. Dit proces van zogenoemde extramuralisering of
vermaatschappelijking van de zorg neemt, zeker als gevolg van de vergrijzing, in een snel
tempo toe. 

Onder de noemer van ‘wonen-zorg-dienstverlening’ wordt in Amsterdam een samen-
hangend aanbod ontwikkeld. Hierbij gaat het om:
■ (aangepaste) woningen die geschikt zijn voor Amsterdammers met een zorgvraag;
■ voorzieningen voor 24-uurs zorg, zorg op afroep en zorg op afspraak;
■ goede welzijnsdiensten voor ondersteuning bij het dagelijks functioneren; en
■ een veilige wijk met sociale cohesie, toegankelijke winkels en openbaar vervoer.

Wonen-zorg-dienstverlening start bij de woonopgave. Dit betekent dat als uitgangs-
punt een woning of woonvorm wordt genomen. Hieromheen wordt de extramurale
zorg georganiseerd. In Amsterdam wordt deze zorg fysiek vanuit drie punten aangebo-
den: zorgsteunpunten, diensten en zorgcentra.

Zorgsteunpunten
Vanuit de zorgsteunpunten wordt de ‘ongeplande zorg op afroep’ georganiseerd. In een
straal van zo’n tweehonderd meter om de zorgwoningen moet een zorgsteunpunt
aanwezig zijn. Eén zorgsteunpunt bedient minimaal 33 tot 50 woningen en heeft een
belangrijke plek in de woonservicebuurt. 

Huidige situatie: In het Voorzieningenmodel is geen adequate norm opgenomen op
grond waarvan het aantal zorgsteunpunten is te voorspellen. De veranderopgave in 
het PMI volgt dan ook uit een praktische scan per stadsdeel. Hierbij is gekeken naar de
plek waar de woningen voor zorgbehoevende ouderen en mensen met een fysieke,
verstandelijke of psychische beperking worden gebouwd. Indien er in de directe
omgeving van de woningen geen bestaande ruimten (verpleeg of verzorgingshuizen)
zijn van waaruit de ongeplande zorg op afroep kan worden geleverd, is een nieuw
zorgsteunpunt gepland. 

Opgave: Het resultaat is dat er 28 zorgsteunpunten (circa 3.600 m2 BVO) moeten

worden toegevoegd. 

Diensten- en gezondheidscentra
De kloof tussen welzijn en zorg vervaagt in toenemende mate. Aanbieders van zorg- en
welzijnsdiensten treden steeds meer gezamenlijk naar buiten met een gezamenlijk of in
ieder geval een afgestemd aanbod van welzijn en zorg. Ook in fysieke zin worden de
functies steeds vaker aangeboden vanuit één gebouw. De verwachting is dat de invoering
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) deze tendens zal versterken.

De vorm waarin de verschillende aanbieders zich clusteren verschilt per stadsdeel en is
vaak situationeel bepaald (historie, ruimtelijke kansen, marktpotentieel). In hoofdlijnen
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onderscheiden we: Dienstencentra waarin het accent ligt op welzijn, maatschappelijke
dienstverlening, ontmoeting en sociaal culturele activiteiten en Gezondheidscentra
waarin het accent ligt op zorgdiensten: huisartsen, thuiszorg, fysiotherapie en apotheek. 

Ook de verpleeg- en verzorgingshuizen dragen steeds meer hun steentje bij. Letterlijk
en figuurlijk openen ze hun deuren in de buurt. De moderne verpleeg- en verzorgings-
huizen bieden ruimte aan bijvoorbeeld ouderensoosen, eettafels, spreekuren van
ouderenadviseurs, fysiotherapie, internetcafe’s en ontmoetingen voor de buurt. 

Huidige situatie: De PMI-analyse toont aan dat er in de stadsdelen op hoofdlijnen
voldoende aanbod is aan ruimten voor ontmoeting voor ouderen, sociaal-culturele
activiteiten en eettafels (25.000 m2 BVO). De veranderopgave in het PMI richt zich dan
ook niet op het netto toevoegen van meters. Waar in stenen wordt geïnvesteerd, gaat het
primair om de kwalitatieve verbetering van de gebouwen en het clusteren van diensten
op zo strategisch mogelijk gelegen plekken. Ook wordt nadrukkelijk aangedrongen op
het nog toegankelijker maken van de beschikbare ruimten in verpleeg- en verzorgings-
huizen. Een groot deel van de meters in de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn in het
PMI meegerekend als beschikbaar aanbod voor ontmoeting en andere activiteiten.

Verder dreigt er in veel stadsdelen op termijn een tekort aan huisartsen. De vervanging
van huisartsen die met pensioen gaan, is mede gecompliceerd door de problematiek
rond de huisvesting. Huisartsen willen steeds vaker in groepsverband opereren, maar
het vinden van betaalbare groepsruimten op aantrekkelijke locaties is een terugkerend
probleem. Met de realisering en financiering van de gezondheidscentra waar ook de
huisartsen deel van kunnen uitmaken, zal in de toekomst moeten blijken of deze
problemen zich blijven voordoen. In principe wordt aan de verantwoordelijkheids-
verdeling, overheid voor de cure en de zorg voor de care, vastgehouden. Tot op heden
wordt hier slechts in bijzondere gevallen op projectbasis vanaf geweken.

Voor de informatie en adviesfunctie (Maatschappelijke Dienstverlening: AMW, Sociale
raadslieden en ouderenadviseurs) geldt dat de PMI-analyse een tekort aan meters toont.
In totaal is er 30% minder aanbod dan in 2015 benodigd is. Het gaat hier om circa 4500
m2 BVO. Verder is de spreiding en clustering nog onvoldoende georganiseerd.

Alle plannen van de stadsdelen spelen hierop in. Waar zich ruimtelijk een kans voor-
doet, wordt het aanbod aan maatschappelijke dienstverlening wijkgericht georganiseerd
en geconcentreerd (in de vorm van zogenaamde Vraagwijzerloketten). Liefst in combi-
natie met de zorg. Deze clustering zorgt voor een efficiënter ruimtegebruik en een betere
dienstverlening aan de klant (één-loketgedachte). Verder zal de digitalisering van de
dienstverlening in het kader van de Wmo tot gevolg hebben dat voor een deel van de
dienstverlening (frontoffice) minder fysieke meters nodig zijn. De uitbreiding van het
aantal meters voor informatie en advies hoeft dus niet exact gelijk te zijn aan het
geconstateerde verschil in de PMI-analyse. In veel stadsdelen zie je dan ook dat het
aantal te realiseren meters grotendeels vervangende nieuwbouw is.

Opgave: Het PMI toont aan dat het kwalitatief verbeteren van de dienstverlening, in
fysieke zin een forse opgave betekent en een hoge financiële investering vergt. Het gaat
om de nieuwbouw en verbouwing van 40 diensten- en gezondheidscentra (circa

22.000 m2 BVO). De urgentie hiervan wordt bevestigd door de aanvragen in het kader
van Stenen voor Sociaal 2006. Vijf van de dertien aanvragen gaan over clustering en
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herhuisvesten van zorg- en maatschappelijke dienstverlening. In de bestaande stad zijn
dit voornamelijk kleinere verbouwingsprojecten (400 à  500m2 BVO), maar in de
stedelijke vernieuwingsgebieden gaat het om nieuwbouw van vaak grotere diensten- en
zorgcentra (1.500 m2 BVO per centrum). 

2.3 Integratie en participatie

Onder de noemer Amsterdams Burgerschap vallen diverse maatregelen gericht op het
versterken van de betrokkenheid van Amsterdammers. Bij elkaar, bij hun directe woon-
en leefomgeving én bij de stad als geheel. De inzet is niet zozeer om ‘modelburgers’ op te
voeden, maar om burgers te motiveren zich rekenschap te geven van het feit dat zij
samen leven in de stad. Achterliggend doel is om te voorkomen dat bepaalde Amster-
dammers buiten de samenleving vallen en/of radicaliseren. Amsterdam Burgerschap
richt zich op vele facetten, van het bevorderen van economische zelfstandigheid tot het
respecteren van en zich houden aan fatsoensnormen. 

Buurthuizen/community centra 
Het creëren van ontmoetingsplekken is één van de belangrijke schakels voor integratie
en participatie. Traditioneel zijn de wijk- en buurthuizen de centra voor ontmoeting,
ontspanning en vorming in de buurt. Dit beeld wijzigt. De vraag naar ontmoetingsplek-
ken is sterk gedifferentieerd naar leefstijlen en het aanbod in zowel de sociale als
commerciële sector is groot. Andere plekken waar mensen samenkomen (zoals scholen,
cultuurvoorzieningen, parken, sportgelegenheden en gezondheidscentra)  nemen steeds
meer de ontmoetingsfunctie over. 

Huidige situatie: Uit de PMI-analyse blijkt een fors tekort aan meters voor wijk- en
buurtcentra. Er is circa 40 tot 50% minder meters geïnventariseerd dan er volgens het
Voorzieningenmodel in Amsterdam moet zijn (circa 40.000 m2 BVO te weinig). Ook
indien de ontmoetingsruimten voor ouderen (vaak als onderdeel van dienstencentra of
verpleeghuizen) worden meegenomen, blijft er een tekort over van cica 30.000 m2

BVO. Een verklaring hiervoor is dat de aangehouden norm in het voorzieningenmodel
te hoog is, er in het voorzieningenmodel een te sterke functie aan de traditionele buurt-
huisgedachte wordt toegekend en de norm nog onvoldoende is afgestemd op Amster-
dam met haar veelheid aan mogelijkheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Dit verklaart echter maar een deel van het geconstateerde verschil. Aan de andere kant is
het aantal meters buurt- en wijkcentra als gevolg van opeenvolgende bezuinigingen de
afgelopen jaren verminderd en hebben de buurt- en wijkcentra veel van hun glans
verloren. De gebouwen voldoen niet aan de eisen van deze moderne tijd en het beheer
en exploitatie kan verder worden geprofessionaliseerd. Daarnaast dienen zich nieuwe
doelgroepen aan, bijvoorbeeld niet-westerse Amsterdammers, die een eigen ruimte
willen hebben of huren. Zij willen elkaar in ieder geval kunnen blijven ontmoeten in de
buurt. 

Stadsdelen zullen een evenwicht moeten vinden tussen het vergroten van het aanbod
(vraaggestuurd) en het beter inzetten en kwalitatief verbeteren van de bestaande
ontmoetingsruimten. Vooralsnog ligt de focus op het laatste. Stadsdelen ondernemen
hiertoe de volgende acties: het bevorderen van multifunctioneel gebruik, het verhogen
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van de bezettingsgraad, het professionaliseren van het beheer en het slim combineren
van buurt- en wijkcentra met andere voorzieningen. Dit varieert van onderwijs, tot
cultuur, sport en openlucht (denk aan de gedachte achter het community centrum). 

Opgave: Dat een kwaliteitslag moet worden geslagen, blijkt uit het grote aantal stads-
deelplannen. Maar liefst 31 projecten zijn in het PMI opgenomen. In totaal gaat het om
24.000 m2 BVO ver- en nieuwbouw. In de stedelijke vernieuwingsgebieden betreft het
voornamelijk de bouw van nieuwe multifunctionele wijkcentra. In de “bestaande” stad
gaat het in nagenoeg alle plannen om de verbouw van bestaande accommodaties. Het
32ste project is zeer specifiek en gaat om 10.000m2 BVO. Dit betreft het initiatief van
Stadsdeel Zuidoost om bestaande parkeergarages te verbouwen zodat deze door maat-
schappelijke organisaties kunnen worden gebruikt.

2.4 Kunst en cultuur

Uit de inventarisatie van initiatieven en projecten in het kader van het PMI blijkt dat
kunst en cultuur bij alle stadsdelen hoog op de agenda staat. Met laagdrempelige en
eigentijdse accommodaties op het gebied van kunst en cultuur beogen stadsdelen
talentontwikkeling te faciliteren en daarnaast sociale ontmoetingen, omgang en begrip
tussen diverse culturen te bevorderen. Ook bieden culturele voorzieningen de mogelijk-
heid voor stadsdelen om zich te profileren. 

In de stadsdelen is sprake van een duale aanpak. Enerzijds wordt ingezet op het behou-
den en versterken van het kleinschalige aanbod per stadsdeel, anderzijds op versterking
van het aanbod met zowel een grootstedelijke als wijk- en buurtgerichte oriëntatie. Alle
stadsdelen proberen een juist evenwicht te vinden tussen een passief aanbod – podia,
theater en expositie/tentoonstellingsruimten - en een actief aanbod - bibliotheek,
muziekschool, atelierruimten, bovenwijkse jongerencentra (Nowhere, Studio West) en
cultuureducatie op scholen.

Huidige situatie: Uit de PMI-analyse blijkt dat er in het voorzieningenmodel geen
adequate norm staat voor het passieve aanbod. Via de PMI-systematiek kan geen
veranderopgave voor podia, theater en expositie/tentoonstellingsruimten per stadsdeel
worden bepaald. De plannen die nu in de investeringsopgave van het PMI staan, zijn
voor 100% afgeleid uit het beleid van de stadsdelen. 

Voor het actieve aanbod geldt dat het aanbod aan meters bibliotheek in de stadsdelen
overeenkomt met de benodigde meters uit het Voorzieningenmodel (exclusief de
meters voor de centrale bibliotheek). Voor de muziekscholen lijkt de norm in het
Voorzieningenmodel te laag. Op grond van de PMI-analyse is er nagenoeg twee keer
zoveel meters beschikbaar dan nodig is. Dit lijkt niet in verhouding. Wel lijkt de conclu-
sie gerechtvaardigd dat het aantal meters muziekscholen en bibliotheken voldoende is
richting 2015. Er is geen uitbreiding nodig, wel mogelijk zijn kwalitatieve verbeteringen
of vervanging van ruimten.

Voor de atelierruimten wordt aangesloten bij het project Broedplaatsen. Dit project is
niet alleen voor de stadsdelen van groot belang, ook voor particulieren of groepen
kunstenaars die atelierruimten wensen. Het project Broedplaats Amsterdam werkt sinds
1999 aan betaalbare woon/werkruimte voor kunstenaars. In de afgelopen bestuurs-
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periode zijn ongeveer 700 ruimten gerealiseerd verspreid over de gehele stad. Uitgangs-
punt is een maximale huur van 50 euro per m2 VVO per jaar. In december 2005 heeft de
Gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het project tot 2010 voor te zetten en is
er nieuw geld beschikbaar gekomen voor 2006. Het komend jaar worden naar verwach-
ting de volgende projecten opgeleverd: 
■ Kunststad NDSM (8.000 m2 BVO);
■ Turbinestraat (6.000 m2 BVO);
■ Pakhuis Willem de Zwijger (2.350 m2 BVO);
■ Petersburg (1.500 m2 BVO);
■ Hendrick de Keijserschool (1.250 m2 BVO); en 
■ Echtenstein (600 m2 BVO).

Opgave: In het PMI komt geen grote claim voor de kunstsector naar boven. In totaal zijn
er tien initiatieven opgevoerd die te maken hebben met kunst en cultuur met een
totaal oppervlakte van 7.100 m2 BVO. Toch is de culturele sector volop in beweging.
De komende jaren komen veel initiatieven tot wasdom. Voor het merendeel van deze
projecten is de financiering rond of zijn commerciële partijen hiervoor verantwoorde-
lijk:  
■ Centrum realiseert in 2006 vier buurttheaters, 146 ateliers (Broedplaatsen), het
Nieuwe de la Mar en faciliteert creatieve industrie op het voormalig Stork terrein in de
Czaar Peterbuurt;
■ in Noord ontstaat Kunststad NDSM, Filmuseum en de Bibliotheek Waterlandplein; 
■ Stadsdeel Oud Zuid ondersteunt het Van Ostade theater, Filmhuis Rialto, en De
Badcuyp (wereldmuziek en restaurant) en realiseert een kunstverzamelgebouw;
■ Oost/Watergraafsmeer geeft het Polderweggebied een culturele identiteit (Huis van
de Dans, Brede school met kunstprofiel);
■ Zuidoost investeert in een Cultuuras (Heineken Music Hall en Getz), kleinschalige
podiumruimte Gaasperdam, MFC Ganzenhoef en Broedplaats Echtenstein;
■ Oud West krijgt cultureel centrum De Hallen en realiseert het Muzieklab; 
■ De Baarsjes heeft de Edelsmedenschool, multicultureel muziekcentrum Aslan, klein
podium voor flexibel gebruik bijv. door scholen (verglb. Club 8 en Argam);
■ in Bos en Lommer draait het multicultureel podium Mozaïek;
■ ZuiderAmstel krijgt initiatieven als het MFC Gelderlandplein, het Designmuseum,
Theater Joop van de Ende;
■ stadsdelen in Nieuw West hebben een uniek project als Studio West en de Meervaart; 
■ Zeeburg ontwikkelt het Gebouw Timorplein (hostel, eetcafé, 2 bioscoopzalen en 1
theaterzaal) en een nieuwe bibliotheek;
■ Westerpark heeft de Westergasfabriek,  cultuurpark en een aantal kleinschalige
instellingen en knapt het Polanentheather op.

2.5 Grootstedelijke voorzieningen

In de opdrachtomschrijving voor het PMI is aangekondigd dat wordt ingegaan op
grootstedelijke voorzieningen. Het gaat hierbij om de huisvesting voortgezet onderwijs,
sportvoorzieningen, wonen-zorg-dienstverlening, maatschappelijke opvang en kunst
en cultuur. Er is zoveel mogelijk getracht deze thema’s onder te brengen bij de verander-
opgave per speerpunt. 
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Huisvesting voortgezet (speciaal) onderwijs 
Op basis van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet (speciaal) onderwijs 2002-2006
is gestart met een forse kwaliteitslag. Kern is de aanpak van zo’n vijftig grotere nieuw-
bouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten, waarvoor ruim € 250 miljoen ter beschik-
king is gesteld. In de afgelopen bestuursperiode is met 32 projecten in het VO gestart.
Verder bevinden zich nog eens 36 in het VSO in verschillende stadia van voorbereiding.
Parallel aan het PMI wordt dit Huisvestingsplan Onderwijs geactualiseerd. De effecten
van deze ontwikkelingen op de huisvesting van het voortgezet onderwijs en financiële
onderbouwing zijn in februari/maart 2006 bekend. Een belangrijk knelpunt voor voort-
gezet onderwijs is de beperkte beschikbaarheid van (bouw)locaties. Afgelopen jaar heeft
een locatieonderzoek uitgewezen dat beschikbaarheid van locaties voor de bouw van
voortgezet onderwijs schril afsteekt tegen de geraamde behoefte. Van circa 250 poten-
tiële locaties blijken slechts vijf gebouwen en 23 bouwlocaties echt geschikt voor voort-
gezet onderwijs (zeven op korte termijn). 

Stedelijk sportaccommodatieplan 
In het PMI is al stilgestaan bij de behoefte aan sporthallen en -zalen. In het sportaccom-
modatieplan wordt ook de opgave bepaald voor veld- en buitensporten en bijvoorbeeld
zwembaden. Als laatste wordt, in het verlengde van het sportaccommodatieplan, aan-
dacht gevraagd voor de ongeorganiseerde sport. Een belangrijke fysieke opgave is de
ombouw van grasvelden naar kunstgrasvelden. Voor de realisatie/uitvoer van het
sportaccommodatieplan (in termen van partners, concepten, beheer en organisatie) zal
tegen de achtergrond van hierboven geschetste ontwikkelingen nog een slag gemaakt
moeten worden. De meerjarenraming voor de voorzieningen in IJburg vraagt om
bijzondere aandacht. Op IJburg zullen naast twee sporthallen (in combinatie met de
scholen voor voortgezet onderwijs) twee sportcomplexen worden aangelegd (Zee-
burgereiland en Diemerpark). Verder is er een zwembad in de voorzieningenstructuur
opgenomen. Omdat de realisatie van het sportcomplex Diemerpark en het zwembad na
2010 plaatsvindt, zijn deze voorzieningen buiten de raming van het PMI gelaten. Verder
is er voor het sportpark Zeeburgereiland sprake van financiering uit de grondexploitatie.
Wat direct voor de periode 2006-2010 moet worden geregeld en dus ook in het PMI is
opgenomen, is de bouw van de sporthal op het Zeeburgereiland. Dit in combinatie met
de school voor voortgezet onderwijs. Ook hier blijkt weer dat het verbinden van sport
en onderwijs cruciaal is om de uitbreiding van het binnensportaanbod mogelijk te
maken.

Wonen-zorg-dienstverlening 
De stedelijke stuurgroep Wonen-Zorg-Dienstverlening heeft als opdracht een samen-
hangend en vraaggericht aanbod op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening  te
realiseren (primair door goede afstemming). Binnen deze context is hiervoor in het PMI
de veranderopgave bepaald. Dit biedt belangrijke input voor de totstandkoming van de
in ontwikkeling zijnde monitor wonen-zorg-dienstverlening.

Maatschappelijke  opvang
In het eerste kwartaal van 2006 zal op basis van een ronde langs de stadsdelen een
bestuurlijke notitie worden geagendeerd waarin keuzes worden voorgelegd over de
spreiding van zorgvoorzieningen over de stad. In dit masterplan worden voorstellen
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gedaan om voorzieningen te spreiden naar nut en noodzaak (met oog voor de verande-
rende trends in drugsgebruik). Spreiding van voorzieningen leidt tot een verlichting van
de druk op de binnenstad en verruiming van het aanbod in regiogemeenten en stads-
delen met veel verslaafden. Vooruitlopend op het spreidingsplan is nu al duidelijk dat er
in Zuidoost een duidelijke behoefte is aan meer opvang. Bestuurlijk is besloten om de
beschikbare opvang in Zuidoost gefaseerd uit te breiden (met circa 80 plaatsen). De
investering bedraagt ongeveer vier miljoen euro.

Gebiedsvisies Kunst en Cultuur
In de stadsdelen is veel aandacht voor kunst en cultuur. Geconstateerd wordt dat op
grootstedelijk niveau er de komende bestuursperiode geen (grote) investeringen meer
noodzakelijk zijn. Alleen voor het Huis van de Dans en de broedplaatsontwikkeling
wordt op dit moment rekening gehouden met een grootstedelijke bijdrage. Voor het
maatwerk in de stadsdelen wordt aangesloten bij de veranderopgave zoals in dit PMI
bepaald.
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Dit hoofdstuk bevat de financiële uitwerking van het PMI, een totaalbeeld van de
benodigde investeringen in de periode 2006-2010. Ook wordt de onrendabele top
getoond waarmee de gemeente Amsterdam rekening moet houden. 

Indien het belang van maatschappelijke accommodaties wordt onderschreven en de
concrete investeringsopgave voor de periode 2006-2010 wordt gedeeld, is het van
belang dat de geraamde onrendabele top wordt gedekt. Het PMI krijgt hiermee een
budgetverwervende functie. Immers, ad hoc-financiering moet met een meerjarenplan
als het PMI voorkomen worden. Veel meer dan nu het geval is moet naar inhoudelijke,
maar zeker ook financiële dwarsverbanden worden gezocht. Tot op heden is de onren-
dabele top van maatschappelijke accommodaties vanuit diverse budgetten en fondsen
gefinancierd. 

Zo wordt de onrendabele top van de stadsdeelaccommodaties gefinancierd met
middelen uit het centraal stedelijke budget Stenen voor Sociaal. Om dit budget te
vullen, moet de gemeenteraad jaarlijks een nieuwe prioriteitsaanvraag honoreren. In de
periode 2001-2004 is zo’n € 27 miljoen via Stenen voor Sociaal geïnvesteerd in het
wegfinancieren van onrendabele toppen. Echter niet alle stadsdelen kunnen hiervan
gebruik maken. In het kader van het Grotestedenbeleid is er voor gekozen om de inzet
van dit budget te concentreren. Alleen de ontwikkelings- en aandachtsgebieden
(respectievelijk 6 en 4 stadsdelen) komen voor financiële ondersteuning in aanmerking.
Dit zijn gebieden met een grote stedelijke vernieuwingsopgave op zowel fysiek, econo-
misch als sociaal vlak. De basisgebieden (4 stadsdelen) zijn tot op heden gekwalificeerd
als gebieden met voldoende eigen ontwikkelpotentieel en komen niet in aanmerking
voor een financiële bijdrage. In het PMI is de veranderopgave opgenomen van alle
stadsdelen. Het is dan ook de uitdrukkelijke bedoeling dat de verdeelsystematiek voor
de middelen van Stenen voor Sociaal wordt aangepast.

Voor de dekking van de grootstedelijke projecten is de afgelopen jaren uit diverse
kleine en grote financieringsbronnen geput. Het Sportaccommodatiefonds als het gaat
om de sportvoorzieningen, het Integraal Huisvestingsplan als het gaat om voortgezet
(speciaal) onderwijs, incidentele moties (zoals Motie-Z) als het gaat om maatschappe-
lijke opvang en kredieten per voorziening als het gaat om kunst- en cultuurvoorzienin-
gen. Het PMI biedt waar mogelijk inzicht in de benodigde investeringen. Voor de
dekking lopen de grootstedelijke voorzieningen hun eigen besluitvormingstraject. 

3.1 Investeringsoverzicht 2006-2010

In totaal gaat het om een investeringsopgave van bijna € 251,2 miljoen en onrendabele
top van € 88 miljoen. Om deze onrendabele top te bepalen, zijn de functies geselecteerd
die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en die in aanmerking komen
voor het wegfinancieren van de onrendabele top. Hierbij is direct aangesloten bij de
huidige voorwaarden van Stenen voor Sociaal. Concreet betekent dit dat:



■ commerciële voorzieningen als kinderdagverblijven en naschoolse opvang niet in het
PMI zijn opgenomen;
■ binnen de zorg- en dienstencentra de welzijns- en zorgtaken zijn gescheiden.
Uitsluitend de welzijnstaken worden in de berekening van de onrendabele top meege-
nomen;
■ meters (ruimte) voor regulier onderwijs en gym niet zijn meegenomen vanwege
eigen financieringssystematiek (Integraal Huisvestingsplan (IHP)). Deels bepaald door
eigen beleid maar ook afhankelijk van rijksregelgeving. Wel meegenomen zijn de extra
m2 welzijn, ontmoeting en voorschoolse educatie in het kader van de brede school;
■ bij het onrendabele deel voor Sport wordt alleen het door Sport te financieren bedrag
meegenomen. Het overige deel van de investering bestaat uit de reguliere onderwijs-
bijdrage.

Als onrendabele top wordt beschouwd het deel van de stichtingskosten waarvoor de
reguliere middelen (huuropbrengsten) ontoereikend zijn. Om de onrendabele top voor
de welzijnsfuncties te bepalen, is uitgegaan van het verschil tussen een marktconforme
huur van € 135,- per m2 BVO per jaar en een minumum huur van € 85,- per m2 BVO
per jaar. Vervolgens is voor alle welzijnsfuncties een percentage van 35% aangehouden
als het onrendabele deel van de investering. Uit ervaring blijkt dat voor iedere sport-
voorziening die in samenwerking met onderwijs wordt gerealiseerd, circa 50% van de
totale investering als onrendabel kan worden beschouwd.

Totaal m2 Totale Onrendabele 
Investering investering

Integraal Jeugdbeleid
Welzijn (okc) 3963 5221500,- 1.493.989,-
Onderwijs (welzijn) 15486 35.808.825,- 12.521.204,- 
Welzijn (jeugd) 10844 15.438.409,- 5.265.689,- 

Wonen-zorg-dienstverlening
Zorg (diensten) 1375 25.689.460,- 8.002.892,- 
Zorg (gezondheid) 11856 24.056.212,- 3.643.972,- 
Zorg (steunpunten) 3410 11.040.240,- 0,-
Zorg (maatschappelijke opvang) Pm 5.500.000,- 5.500.000,-

Integratie en participatie
Welzijn (ouderen) 3249 5.498.051,- 1.935.568,-
Welzijn (algemeen) 38456 58.699.135,- 20.033.376,- 

Sport en kunst en cultuur
Sporthallen 23196 40.900.000,- 16.090.000,- 
Sportzalen 9847 18.046.263,- 8.465.839,-
Bewegen en speelplekken 2100 2.034.375,- 1.798.084,- 
K&C-activiteiten 4850 6.102.200,- 2.773.600,- 
K&C-podia 2295 2.680.250,- 430.500,- 

Totaal 145.063 € 251.214.920,- € 87.954.712,- 

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat het in deze fase van het PMI om een
raming op hoofdlijnen gaat. De ervaring met Stenen voor Sociaalmiddelen is dat het
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percentage onrendabel per project afhankelijk is van meerdere factoren, bijvoorbeeld:
■ of er sprake is van nieuwbouw of verbouw;
■ in hoeverre rekening wordt gehouden met een restwaarde voor het vastgoed;
■ de hoogte van toekomstige huur die een instelling kan betalen;
■ met welk Bruto Aanvangsrendement (BAR) de ontwikkelaar rekent;
■ welke markthuur volgt uit de daadwerkelijk stichtingskosten.
De financiële bijdrage vanuit Stenen voor Sociaal wordt jaarlijks per project op grond
van de meest actuele gegevens berekend. 

Financiële dwarsverbanden 
Op een aantal terreinen is de realisatie van grootstedelijke en stadsdeelaccommodatie
direct van elkaar afhankelijk (Onderwijs en Sport, Wonen-zorg-dienstverlening). Voor
twee van de speerpunten is nu al duidelijk dat indien de weg van samenwerking en het
combineren van beschikbare middelen niet worden ingeslagen, het ook daadwerkelijk
misgaat. Het eerste dwarsverband is het concept brede school. Voor zowel het primair-
als voortgezet onderwijs geldt dat indien het sportaccommodatiefonds niet meebetaalt
aan het upgraden van de gymzalen, er geen sportzalen en -hallen ontstaan bij de VO-
scholen. Nog sterker: er zullen ook netto minder sportzalen en -hallen worden gebouwd
omdat de gedeelde financiering met scholen niet wordt benut. Het tweede speerpunt is
wonen-zorg-dienstverlening. Hier ontstaat de mogelijkheid om publieke én private
middelen met elkaar te verbinden. Als gemeente moeten we in staat zijn om de kansen
die zich aandienen te benutten. Concreet moet er geld beschikbaar zijn voor het realise-
ren van dienstencentra voor ouderen.

Fasering
De verschillende projecten die in het PMI staan, zijn niet gelijk verdeeld over de plan-
ningsperiode (2006-2010). Met de stadsdelen is bepaald wanneer naar verwachting de
‘start bouw’ is. Uitgangspunt is dat de projecten uiterlijk drie jaar na start bouw worden
opgeleverd. 

Stadsdeel accommodaties Grootstedelijke accommodaties

Investering Onrendabel Investering Onrendabel

2006 37.311.818 10.998.828 1.001.600 728.601 
2007 75.616.556 22.779.926 13.872.880 10.548.525 
2008 28.091.195 9.180.954 24.300.000 3.700.000 
2009 25.719.540 9.106.931 20.900.000 13.490.000 
2010 20.029.548 5.832.234 4.371.783 1.588.713 

Totaal 186.768.657 57.898.873 64.446.263 30.055.839 

Planningsoptimisme
In de ruimtelijke ordening is de planning van de woningen en voorzieningen vaak
optimistisch. In werkelijkheid komen in het proces allerlei kinken in de kabel (bestem-
mingsplannen, verwervingen, onderhandelingen grondprijzen, etc). Hierdoor worden
projecten vaak later gerealiseerd dan gepland. Het voorstel is om hier in het PMI vooraf
rekening mee te houden. Dit kan door 10% van de totaalopgave te beschouwen als te
optimistisch gepland. 
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Bijdrage woningbouwcorporaties 
Een belangrijke ontwikkeling bij de financiering van sociale voorzieningen in de stads-
delen is de zich wijzigende positie van de woningcorporaties. Aansluitend bij de lande-
lijke discussie wordt ook in Amsterdam gezocht naar het verbreden van de verantwoor-
delijkheden van de woningcorporaties. Het ontwikkelen van sociale voorzieningen is
zo’n onderdeel dat direct bij de maatschappelijke doelstelling van de woningcorporaties
aansluit. In Parkstad zijn de onderhandelingen met de woningcorporaties in een verge-
vorderd stadium. Het beoogde resultaat is dat de corporaties het maatschappelijke
vastgoed ontwikkelen en voor een vooraf vastgestelde periode voor genormeerde huren
aanbieden. Hierbij nemen ze, onder bepaalde financiële randvoorwaarden, de onrenda-
bele top voor hun rekening (in PMI is € 21,5 miljoen opgenomen)5. Als tegenprestatie
verwachten de corporaties van de stadsdelen dat deze zich richten op de invulling 
van “het sociale programma” en zeker in de stedelijk vernieuwingsgebieden hierin 
ook substantieel investeren. In Parkstad wordt op dit moment een inhoudelijk “Kop-
programma Sociaal “ geformuleerd. In dit “Kopprogramma Sociaal” staan de activiteiten
die bovenop de reguliere activiteiten van de stadsdelen komen. Om dit “Kopprogramma
Sociaal“ te financieren leeft de gedachte om een Sociaal Investeringsfonds in te stellen.
Dit fonds zal voor de komende vier jaar met 40 miljoen euro moeten worden gevoed
(10 miljoen per jaar). Tijdens de onderhandelingen over het Bestuursakkoord moet er
een voorstel liggen waarin staat hoe de dekking van het Sociaal Investeringsfonds
geregeld kan worden. Eén van de gedachten is te overwegen om (een deel van) het
bedrag dat de gemeente normaal in de onrendabele top van maatschappelijk vastgoed
zou steken, nu te reserveren voor het sociale programma. Hiermee worden voor het-
zelfde geld twee doelen bereikt, te weten “stenen” en “programma”. 

3.2 Dekking investeringsopgave 2006-2010

Hieronder wordt beschreven hoe de totale investeringsopgave voor de periode 2006-
2010 gefinancierd kan worden. Als eerste wordt ingegaan op de stadsdeel-
accommodaties (en dekking voor het vernieuwde Stenen voor Sociaal). Vervolgens
komen de grootstedelijke voorzieningen en de bijbehorende diverse financierings-
bronnen aan de orde.

Vernieuwd Stenen voor sociaal 2006-2010
In het PMI is voor alle stadsdelen de veranderopgave bepaald. Het benodigde budget
voor het vernieuwde Stenen voor Sociaal 2006-2010 bedraagt maximaal 57,9 miljoen
euro (voor de financiering van de onrendabele top van stadsdeelaccommodaties). 

Vernieuwd Stenen voor Sociaal  2006-2010

Ontwikkelings- en aandachtsgebieden € 52,1 miljoen
Basisgebieden € 5,8 miljoen

Totaal € 57,9 miljoen
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Gecorrigeerd met het planningsoptimisme van 10%, resteert € 52,1 miljoen (waarvan
reeds € 7,4 miljoen gedekt is uit de aanvraag Stenen voor Sociaal 2006). Het verdient de
voorkeur van het vernieuwde budget Stenen voor Sociaal een reservering te maken dat
elk jaar structureel wordt gevuld met 10 á 11 miljoen euro. Het voordeel van een reser-
vering is dat de financiën gewaarborgd zijn voor Stenen voor Sociaal. Hiermee kan de
vrijval bij één project worden benut voor de financiering van een ander project. Daar-
naast worden stadsdelen voor het eerst echt in staat gesteld om meerjarig te plannen. 
De jaarlijkse onzekerheid of er wel of geen middelen ter beschikking komen, wordt door
de meerjarige reservering weggenomen. Stedelijke bijdrage voor de stadsdelen richt zich
alleen op de financiering van de onrendabele top (fysieke investering). De stadsdelen
blijven verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en programma.

Grootstedelijke accommodaties 2006-2010
Voorstel is om niet alleen voor stadsdeelaccommodaties (vernieuwd Stenen voor
Sociaal), maar ook voor grootsstedelijke accommodaties afscheid te nemen van de ad
hoc-financiering. Om dit te bewerkstelligen is het van groot belang dat in februari/
maart 2006 de financiële vertalingen van het Sportaccommodatieplan, de actualisatie
van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs, het spreidingsplan maatschappelijke
opvang en het meerjareninzicht Kunst en Cultuur gereed zijn. Zodat ook voor de
grootstedelijke accommodaties een garantie kan worden bedongen voor de meerjarige
financiering van de onrendabele top.

Grootstedelijke accommodaties

Binnensport Circa € 24,6 miljoen

Maatschappelijke Opvang Circa € 5,5 miljoen is reeds bekend (in februari 2006 
volgt het complete Spreidingsplan met raming)

Kunst en cultuur nader te bepalen

Onderwijs (VO/VSO) Februari 2006 Actualisatie IHP

Totaal benodigde investering
Het PMI laat een totale investering zien van circa € 251,2 miljoen, waarvan circa 64,4
miljoen voor grootsstedelijke voorzieningen en € 186,8 miljoen voor stadsdeelaccom-
modaties. In totaliteit gaat het om een onrendabele top van € 88 miljoen (grootstede-
lijke en stadsdeel accommodaties). In veel gevallen is de realisatie van stadsdeel en
grootstedelijke accommodaties direct van elkaar afhankelijk. Om de ambitie uit het PMI
te realiseren moet zodoende, naast het vernieuwde Stenen voor Sociaal 2006-2010,
ook een garantie worden bedongen voor de meerjarige financiering van de onrendabele
top bij grootstedelijke voorzieningen (die nog niet volledig bekend is).
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Vervolgstappem 35

Wat de planning en financiering van maatschappelijke accommodaties betreft, is 2006
een overgangsjaar. Een overgang van de jaarlijkse prioriteitsaanvraag voor ‘Stenen voor
Sociaal’ naar structurele planning op basis van het PMI. Én een overgang van parallelle
ontwikkeling van PMI en PRI (Programma Ruimtelijke Investeringen) naar (geleidelijke)
integratie van beide. Om deze overgang in goede banen te leiden worden drie sporen
gevolgd. Afspraken hierover moeten ook worden vastgelegd in een eventueel nieuw
bestuursakkoord tussen stad en stadsdelen.

Voorbereiden van verdelingssystematiek PMI voor begroting 2007
Toegewerkt wordt naar één planning- en financieringssystematiek voor het maatschap-
pelijke vastgoed voor de gehele stad. Dit betekent dat de huidige voorwaarden voor
Stenen voor Sociaal vanaf 2007 worden vervangen door een nog nader uit te werken
PMI-verdelingsystematiek. De PMI-verdelingsstematiek zal uitgaan van drie aandachts-
punten:
gebieden: de speciale problematiek in de stedelijke vernieuwingsgebieden;
thema’s: stadsbrede thema’s zoals de Brede School en Wonen-Zorg en Dienstverle-

ning die in alle stadsdelen spelen;
realisatie: bij toekenning van de middelen moet het helder zijn dat het project binnen

maximaal drie jaar is gerealiseerd en dat de beheer- en exploitatiemogelijk-
heden van individuele projecten bij aanvraag geregeld is.

In 2006 zullen de twee systematieken tijdelijk naast elkaar functioneren. Doordat de
meeste aannames van Stenen voor Sociaal ongewijzigd worden overgenomen in het
PMI, zal deze overgang soepel kunnen verlopen en dubbelingen worden voorkomen. 

Uitwerken van ‘verankeringsplan’ PMI 
Nu het eerste PMI is afgerond moet de opgedane kennis en methodiek verankerd en
gecontinueerd worden. In samenwerking tussen stad en stadsdelen zal een veranke-
ringsplan PMI worden opgesteld. Dit plan zal ingaan op de onderstaande punten:
■ de relatie tussen het PMI en het Programma Ruimtelijke Investeringen;
■ continuering van intensieve samenwerking tussen stad en stadsdelen op het gebied
van maatschappelijk vastgoed;
■ beheer van de PMI Database (en eventuele integratie met Basis Vastgoed Registratie);
■ participatie van externe partners zoals zorgverzekeraars en corporaties;
■ opzet voor een twee jaarlijkse update van het PMI en een vierjaarlijkse herziening; 
■ inhoudelijke verdieping van onderwerpen die zich richten op de afstemming sociaal-
fysiek (grondprijzen, beschikbare ruimte, flexibele bestemmingsplannen en gebruiks-
voorschriften).

Na het zomerreces van 2006 zal hierover worden gerapporteerd aan het college van
B&W. Voorstel is om het PMI om de twee jaar globaal bij te stellen op basis van voort-
schrijdend inzicht. Om de vier jaar, steeds voorafgaand een nieuwe collegeperiode,



wordt het PMI in het geheel herzien. Op deze wijze gaat het PMI parallel lopen aan het
Programma Ruimtelijke Investeringen (PRI), waarbij het voor de hand ligt om deze 
twee plannen op termijn te integreren. Einddoel is om het PMI bij de komende up-date
(in 2006) direct aan te laten sluiten op het PRI. Bij de gehele herziening van het PMI
voor de collegeperiode 2010-2014 wordt gestreefd het PMI en het PRI te integreren.

Ontwikkelen van accommodatiebeleid met alle stadsdelen
Het streven is dat in 2008 alle stadsdelen hun eigen accommodatiebeleid hebben vast-
gesteld. Zoals aangegeven beperkt dit eerste PMI zich tot het indiceren van de ruimte- 
en financiële behoefte als afgeleide hiervan. In samenwerking met de stadsdelen zal
worden onderzocht hoe het programmatische overzicht uit het PMI het beste kan
worden vertaald naar concrete projecten en professioneel accommodatiebeleid. Insteek is
dat de samenwerking tussen stad en stadsdelen hierbij wordt gecontinueerd. 
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Factsheet Stadsdeel Bos en Lommer

Kernteam Bos en Lommer
■ Paul van de Klundert (stadsdeel)
■ Joost Cornielje (stadsdeel)
■ Fred Lentz (Vastgoed adviseur Bureau Parkstad)
■ Jeroen van de Velden (PMI Coordinator Bureau Parkstad)
■ Jaap Storteboom (Voorzitter Werkgroep PMI Bureau Parkstad)
■ Joris Stok (PMI adviseur DMO)

Voor meer informatie
■ Paul van de Klundert: 020 58 12 711
■ Joris Stok: 020 552 3255

Speerpunten
Stadsdeel Bos en Lommer heeft ruim 31.000 inwoners. Voor de
grootschalige stedelijke vernieuwing van Parkstad is een sociaal
voorzieningenplan opgesteld: het Ruimtelijke Programma Sociaal.
Voor het PMI is dit programma vergeleken met de PMI-normen om
tot de definitieve veranderopgave 2006-2010 te komen (excl.
Onderwijs). Aanvullend is voor de het deel van Bos en Lommer dat
binnen de Ring ligt de veranderopgave bepaald. De totale veran-
deropgave (binnen en buiten de ring) is opgesplitst naar:
■ Breed en integraal jeugd- en onderwijsbeleid
■ Verstevigen oude sociale infrastructuur, maatschappelijke

activering, nieuwe kansen
■ Versterken van maatschappelijke dienstverlening en zorg

Stadsdeel Bos en Lommer

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Brede Schoolvoorzieningen Fatimaschool R. Scotbuurt 500 1.084.000 379.400 2009

■ 2 Welzijnsverzamelgebouw Kolenkit 2940 6373920 2.212.513 2007

■ 3 Mansveldschool (soc cultureel centrum) 1088 1.224.000 428.400 2007

■ 4 Zorgsteunpunt plus Kolenkit 200 433.600 112.002 2007

■ 5 Speelstraat Gribraltrar 1750 984.375 984.375 2008

■ 6 Vernieuwing kinderboederij (wachterlied plantsoen) 350 400.000 163.709 2006

totaal 6828 10.499.895 4.280.399
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Doelstellingen 

Speerpunt 1. Breed en integraal jeugd- en onderwijsbeleid

■ ontwikkeling Brede School: in alle scholen naast onderwijs 
ook welzijnsactiviteiten, zoals peuterspeelzalen, voorschool,
naschoolse activiteiten, ouderruimte, multifunctionele gym-
zalen, jeugd- en gezondheidszorg

■ uitbreiding huisvesting voor groeiende Islamitische basisscholen
■ uitbreiding voorschoolvoorzieningen tot 50% van de doelgroep,

peuterspeelzalen 20%
■ staat van onderhoud en uitstralingen alle scholen up to date

brengen (o.a. meerjarenonderhoudsplannen)
■ vernieuwen en renoveren enkele ontmoetingscentra jongeren

en een speeltuin

Speerpunt 2.  Verstevigen van de sociale infrastructuur, 
maatschappelijke activering, nieuwe kansen

■ bevorderen contacten tussen bevolkingsgroepen met uiteen-
lopende culturele achtergronden

■ daartoe investeren in ontmoetingscentra en een welzijns-
verzamelgebouw

■ naast multiculturaliteit ook bevorderen beleving van de eigen
culturen

■ ter versterking van het maatschappelijke middenveld ontwikke-
len van beter buurtbeheer, buurtparticipatie en accommodatie-
beheer zelforganisaties

■ ontwikkelen voldoende ruimte voor sportbeoefening
■ ontwikkelen en uitvoeren van plannen m.b.t. inburgering,

volwasseneducatie, ondersteuning van vrijwilligerswerk

Speerpunt 3.  Versterken van maatschappelijke 
dienstverlening en zorg

■ realiseren en/of op peil houden van een adequaat aanbod aan
basisvoorzieningen 1e lijnszorg

■ bundelen van van verschillende functies maatschappelijke
dienstverlening en zorg in dienstencentra

■ daaraan koppelen WMO-loketten

Bevindingen

■ tekort aan m2 basisonderwijs
■ theoretische tekorten 2005 en 2015 voor kinderdagverblijven en buiten-

schoolse opvang, maar de vraag blijft achter. Twee kinderdagverblijven
moesten daardoor afgelopen jaar sluiten. Marktwerking moet aanbod bepalen.

■ nu en in 2015 ruim voldoende aanbod peuterspeelzalen en voldoende
voorschool. Stadsdeel streeft naar een bereik van 50% voorschool, maar
scholen kiezen zelf soms bewust voor peuterspeelzaal

■ tekort aan m2 OKC
■ voldoende voorzieningen voor tieners/jongeren
■ theoretisch flink tekort nu en in 2015 aan speelveldjes/trapveldjes/skatebaan

etc. Echter meeste voorzieningen zijn nog niet geïnventariseerd en daardoor
niet meegenomen in telling

■ tekort aan wijkcentra/buurthuizen en centra voor ontmoeting ouderen. In de
berekening is nog niet 125 m2 meegerekend van centrum De Boeg

■ tekort in 2005 en 2015 aan sportvoorzieningen. Twee buurtsportscholen à
400 m2 (totaal) zijn echter nog niet meegerekend

■ flink theoretisch tekort aan m2 voor kunst en cultuur. Dit heeft mede te maken
met concentratie van voorzieningen in centrum Amsterdam. Nog niet meege-
rekend zijn 36 ateliers van gemiddeld 50m2

■ voldoende tentoonstellingsruimte 

■ in 2005 en 2015 theoretisch tekorten voor alle 1e lijns zorgfuncties (huisartsen,
tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en thuiszorg). Deze uitkomst
komt volgens stadsdeel niet overeen met de praktijk. Zo zijn huisartsen niet
overboekt en vrezen zij eerder meer concurrentie

■ klein tekort aan zorgsteunpunten en fors tekort aan woonruimte met zorg 
op afroep. Echter de inventarisatie die voor de telling is gebruikt was niet
compleet. Toevoegen: bestaande 85 wibo’s, 70 verpleeghuisplaatsen en 
een zorgsteunpunt (rond de Boeg) en bestaande 22 zorgwoningen voor
Surinaamse ouderen (J. van Stolbergenweg)

■ voldoende info en adviescentra voor ouderen
■ voldoende veiligheidsteunpunten en buurtservicepunten
■ tekort aan m2 Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
■ tekort aan ruimte voor opbouwwerk

Veranderopgave 

Stadsdeelbeleid
■ realiseren nieuwe en brede basisschool de Boomgaard, met o.a. peuterspeelzaal, multifunctionele gymzaal, ouderactiviteiten, naschoolse

activiteiten
■ uitbreiding Narcis Queridoschool, incl. ouderruimte, gymzaal wordt multifunctioneel
■ toevoeging multifunctioneel gymlokaal aan Bos en Lommerschool
■ inpassing OKC in voormalige bibliotheek van Tijl Uilenspiegelschool, met jeugd- en schoolgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en

een ouderkamer
■ herinrichting Multatulischool, waarbij dependance vrij komt voor Brede School-functies
■ op termijn (na 5-7 jaar): nieuwbouw Multaltulischool
■ oplevering vernieuwd Jongerencentrum de Ruyter
■ renovatie Speeltuin ALBO
■ sloop jongerencentrum de Horizon, onderbrengen jongerenactiviteiten in nieuwe locatie (Kolenkitbuurt)

Aanvullende investeringen PMI
■ nieuwbouw van Fatimaschool met Brede School voorzieningen (R. Scottbuurt)
■ speelstraat Gibraltarbuurt
■ vernieuwing Kinderboerderij

Stadsdeelbeleid
■ realisering 2 eigen ontmoetingsruimten voor Turkse en Marokkaanse ouderen
■ ontwikkeling van beheerorganisaties (incl. accommodatiebeheer) voor buurtbeheer en zelforganisaties in samenwerking met vrijwilligers
■ locatie zoeken voor Marokko-informatiecentrum
■ herhuisvesting 2 buurtsportscholen
■ in het kader van maatschappelijke activering worden een groot aantal plannen m.b.t. inburgering, volwasseneduactie en ondersteuning

vrijwilligerswerk ontwikkeld en uitgevoerd. Deze kunnen binnen de reeds bestaande en de reeds geplande accommodaties worden
uitgevoerd.

■ bouw nieuwe sporthal Sportparkstad plus jongerencentrum in samenwerking met het voortgezet onderwijs

Aanvullende investeringen PMI
■ realisering Welzijnsverzamelgebouw + onderwijs (Kolenkitbuurt), waarin naast Islamitische basisschool ook buurthuis de Schaffelaar,

Moeder-Kind Centrum, Sportschool Vathorst en Turkse jongerenvereniging MGT
■ renovatie multicultureel centrum Mansveldschool

Stadsdeelbeleid
■ realiseren geplande zorgwoningen: 24 wibo’s (Buskenblazerstraat), 40 zorgwoningen, 24 woningen 24-zorg (Kolenkitbuurt), 80 zorg-

woningen met zorgsteunpunt (Sportparkstad), 58 zorgwoningen met zorg op afroep (Rijpgracht en Leeuw van Vlaanderenstraat). 
Daarmee totaal B&L op 300 zorgwoningen en 3 zorgsteunpunten (incl. zorgsteunpunt investering PMI)

■ Invoeging WMO loket in multifunctioneel dienstencentrum aan vernieuwde Bos en Lommerplein

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren Zorgsteunpunt plus (Kolenkitbuurt)

Stadsdeel Bos en Lommer
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* Stadsdeel Bos en Lommer heeft de investeringsopgave bepaald voor vier beleidsprogramma’s en hanteert daarvoor niet de term speerpunten. 
Met het oog op een uniforme en heldere presentatie gebruiken wij hier de term speerpunten en hebben wij het beleidsprogramma 4 “Nieuwe kansen/maatschappelijke activering” ondergebracht bij speerpunt 2: “Verstevigen van de sociale infrastructuur”.
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Factsheet Stadsdeel Centrum

Stuurgroep
■ Rob Stam (Hoofd Welzijn)
■ José Kokken (Teamcoördinator team SO)
■ Remco Kappers (Stadsdeel projectleider)
■ Hanna Geerling (DMO projectleider)

Voor meer informatie
■ Remco Kappers 06 19618834
■ Rutger Krabbendam (DMO) 020 552 3638

Speerpunten
■ Jeugd en vrije tijd
■ Zorg
■ Cultuur
■ Sociale samenhang, leefbaarheid en sociale activering 
■ Sport

Stadsdeel Centrum

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Voorschool Parel/Pool 90 25.000 8.750 2006

■ 2 Huizen van de Buurt P.M. 1.000.000 350.000 2007

■ 3 Ontmoeting jongeren Westerdokseiland 200 450.000 157.500 2007

■ 4 OKC 230 230.000 80.500 2006

■ 5 Ontmoeting Ouderen 300 170.000 59.500 2008

■ 6 Vraagwijzer 40 20.000 7.000 2006

■ 7 Zorgsteunpunt Westerdokseiland 100 200.000 0 2007

Locatie onbekend

■ 8 Speelplekken P.M. 500.000 500.000 2007

totaal 960 2.595.000 1.163.250 
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Doelstellingen 

Speerpunt 1.  Jeugd en vrije tijd

■ de jeugd van goede en veilige basisvoorzieningen voorzien op
gebied van onderwijs, vrije tijd, sport en cultuur

■ activiteiten en (veilige) vrije tijd voorzieningen dichter bij de
jeugd brengen, o.a. door verschuiving activiteiten uit tiener-
centra en buurthuizen naar Brede Scholen

■ zorgen voor algemene voorzieningen op het vlak van participa-
tie en ondersteuning jeugd

■ realiseren preventieve voorzieningen voor kinderen of ouders
met problemen bij opgroeien en opvoeden

■ bestaande speelplekken beter en veiliger maken en optimaal
benutten

Speerpunt 2.  Zorg

■ bieden van ondersteuning en hulp en laagdrempelig toeganke-
lijk maken van informatie, diensten en producten op gebied van
zorg en welzijn voor ieder die dat nodig heeft

■ ouderenvoorzieningen voldoen aan Wet Maatschappelijke
Ondersteuning

■ modernisering en vermindering intramuraal, uitbreiding
extramuraal

■ woon-zorg voorzieningen, aanpassen leefomgeving
■ ontwikkelen vrijwilligerskader en mantelzorg
■ loketten zorg, welzijn, wonen
■ regelpunten met zorgfuncties en -producten, welzijnsaanbod,

huur-, woon-, en leefomgevingskwesties

Speerpunt 3.  Cultuur

■ mensen hebben in hun eigen buurt een kleinschalig cultureel
aanbod in aanvulling op gevestigde theaters en instellingen, ter
versterking van het buurtgevoel en verkleining van drempel
naar breder aanbod 

■ behouden en versterken culturele identiteit (o.a. momenten-
zorg)

■ bevorderen huisvesting culturele instellingen en atelierruimte
voor kunstenaars

■ bevorderen vestigingsklimaat creatieve industrie
■ kleinschalig cultureel aanbod in eigen buurt stimuleren
■ podia bieden voor scholen en amateurkunst
■ faciliteren cultuureducatie basisscholen (Brede School) en

stimuleren talentontwikkeling buiten scholen (buurthuizen)

Speerpunt 4. Sociale samenhang, leefbaarheid en sociale 
activering

■ mensen voelen zich betrokken bij hun buurt (participatie en
ontmoeting) en kunnen op één punt terecht met hun vragen
over welzijn, huur en leefomgeving (informatie en advies). Op
dit punt worden ook de zorgproducten en -diensten aangebo-
den.

■ meer mensen in een economisch en sociaal zwakke positie
kunnen meedoen aan de samenleving door ze te helpen bij
scholing en begeleiding naar werk, bij zorg, schuldhulpverlening
of een cursus.

■ voeren van regie bij matching cliënt naar activiteiten en
trajecten

Speerpunt 5.  Sport

■ voldoende toegankelijke en bereikbare sportaccommodaties
van goede kwaliteit en sportief ingerichte openbare ruimten

Bevindingen

■ aanbod buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven is groter dan de vraag
van het stadsdeel. Er zijn wachtlijsten, doordat kinderen uit andere stadsdelen
gebruik maken van het aanbod

■ overschot peuterspeelzalen vergeleken met theoretische vraag, ook per
gebied. Toch is ook hier sprake van wachtlijsten 

■ tekort aan m2 voorschool, met name op de Oostelijk Eilanden 
■ aanbod basisscholen groter dan theoretische vraag (waarschijnlijk door gebruik

uit andere stadsdelen). Vraag kan gaan afnemen tot 2015. Overtollige m2

worden  wél gebruikt (o.a. opvang bij verbouwing)
■ 3 brede scholen, maar in stadshart nog niet 
■ aanbod m2 ontmoeting jeugd/jongeren groter dan theoretische vraag. Vraag

blijft voorlopig gelijk. Spreiding goed, bezetting/benutting kan beter
■ er zijn ruim voldoende speelplekken in het stadsdeel, alleen laat de kwaliteit te

wensen over

■ aanbod m2 b.v.o. ontmoetingsruimte voor ouderen ruim voldoende, ook
wanneer vraag stijgt (ruimte verzorgings- en verpleeghuizen, centra geëxploi-
teerd door ouderen zelf en betaalbare commerciële ruimte)

■ aanbod m2 eerste lijn zorg is voorlopig in evenwicht met vraag
■ voldoende zorgsteunpunten voor de komende 10 jaar. Uitzondering is

Westerdokseiland. Bij uitvoering bestaande ruimtelijke plannen komen er
voldoende woningen met zorg op afroep voor komende 10 jaar

■ aanbod consultatiebureau/OKC dekt slechts gedeeltelijk de vraag. De vraag
zal de komende tien jaar licht dalen

■ ruimte voor actieve uitoefening kunst en cultuur schiet tekort voor theoretische
vraag, vooral atelieruimte en repetitieruimte. Vraag blijft komende 10 jaar
gelijk

■ aanbod voor passieve beoefening kunst en cultuur (theaters, concertzalen) is
ruim voldoende voor theoretische vraag (commercieel en grootstedelijke
aanbod niet meegerekend)

■ theoretisch tekort in 2005 en 2015 aan wijkcentra/buurthuizen
■ tekort aan ruimte voor de functie algemeen maatschappelijk werk

■ tekort (binnen)sportaccommodaties, maar voldoende commercieel aanbod om
dit op te heffen

■ stadsdeel: binnenstad leent zich niet voor veel en grote sportzalen
■ bij programmering activiteiten en bij inrichting openbare ruimtes (zoals

speeltuinen) wordt sportieve element meegenomen

Veranderopgave

Stadsdeelbeleid
■ samenwerking tussen PSZ de Kraai en Basisschool de BOE om op Oostelijke Eilanden een extra voorschoolgroep op te zetten (geen

ruimtelijke consequenties)
■ plannen uitvoeren voor opzetten Brede School in stadshart (samenwerking tussen verschillende organisaties)
■ voorschoolse voorzieningen PSZ/VVE worden ingepast in Brede Scholen
■ stadsdeel overweegt uitbreiding jongerencentra vanaf 12 jaar op Westerdokseiland

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren voorschool voor peuters bij Brede Schoolgebouwtje de Parel/Pool (kleine technische aanpassingen)
■ 200 m2 b.v.o. voor ontmoeting jeugd/jongeren op Westerdokseiland realiseren (huur of nieuwbouw)
■ opknappen en verbeteren speelplekken jongeren vanaf 12 jaar (uitvoeren beleidsnota hierover)

Stadsdeelbeleid
■ uitvoering doelstellingen Notitie Wonen met Zorg en Dienstverlening (inventarisatie en planning tot 2015 en 2028) 
■ daarbij zorgen dat zorgsteunpunten beschikbaar blijven en geen welzijnsfuncties verloren gaan bij verbouwingen verzorgings- en

verpleeghuizen
■ stadsdeel wil aanvullende voorzieningen ontmoeting i.v.m. veroudering (geen nieuwbouw), ouderen moeten zelf initiatief nemen
■ in 2006 (na verbouwing van één consultatiebureau-zie onder) zijn er twee Ouder Kind Centra (OKC). Deze dekken vraag komende 10 jaar

(rekening gehouden met wederzijds gebruik OKC’s over stadsdeelgrenzen heen)

Aanvullende investeringen PMI
■ mogelijke verbouwing 300 m2 bestaande ruimte voor ontmoeting ouderen
■ zorgsteunpunt realiseren op Westerdokseiland (huur of nieuwbouw)
■ verbouwing consultatiebureau Prinsengracht tot OKC

Stadsdeelbeleid
■ stadsdeel heeft uitgewerkte plannen (Cultuurnota) om actieve uitoefening kunst en cultuur aan te pakken en voert actief beleid. Aanpak

betreft nieuwbouw, herbestemming, opkopen leegkomende gebouwen, fiscale maatregelen, samenwerking met woningbouwverenigin-
gen (financiën al gereserveerd)

■ stadsdeel wil in 2006 vier buurttheaters in bedrijf hebben (financiën voor verbouwingen en herbestemming beschikbaar)
■ stadsdeel schept goede voorwaarden voor creatieve industrie (komende jaren geen extra kosten)

Aanvullende investeringen PMI
■

Stadsdeelbeleid

■ het stadsdeel wil verspreid over de stad zgn. ‘Huizen van de buurt’ opzetten. ‘Huis van de buurt’ clustert functies: informatie & advies
(vraagwijzer), participatie, ontmoeting en maatschappelijke dienstverlening (zie onder)

■ voorlopig alleen Vraagwijzer loket WMO in de Czaar Peterstraat. Uitbreiding nadat WMO-consequenties helder zijn.
■ uitvoeren bestaande plannen coördinatiepunt activering (sociale marktplaats) en laagdrempelige locaties voor activiteiten. Geen extra

investeringen, men maakt gebruik van bestaande locaties en zoekt aansluiting bij Huizen in de buurt

Aanvullende investeringen PMI
■ eenmalige investering voor kleine ingrepen die nodig zijn om Huizen in de buurt te realiseren in bestaande ruimtes 
■ voor Vraagwijzer voorlopig alleen kleine ingreep binnen Dienstencentrum in de Czaar Peterstraat

Stadsdeelbeleid
■ ingrijpende plannen niet noodzakelijk
■ sportieve element meenemen bij de programmering van activiteiten en bij de inrichting van de openbare ruimtes (zoals speeltuinen) 

Aanvullende investeringen PMI
■

Stadsdeel Centrum
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Factsheet Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Kernteam Geuzenveld-Slotermeer
■ Fred Berkholtz (stadsdeel)
■ Kees Lindhoud (trekker PMI stadsdeel)
■ Fred Lentz (Vastgoed adviseur Bureau Parkstad)
■ Jeroen van de Velden (PMI Coordinator Bureau Parkstad)
■ Jaap Storteboom (Voorzitter Werkgroep PMI Bureau Parkstad)
■ Joris Stok (PMI adviseur DMO)

Voor meer informatie
■ Joris Stok: 020 552 3255

Speerpunten
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer heeft ruim 40.000 inwoners. Voor
de grootschalige stedelijke vernieuwing van Parkstad is een sociaal
voorzieningenplan opgesteld: het Ruimtelijke Programma Sociaal.
Voor het PMI is dit programma vergeleken met de PMI-normen om
tot de definitieve veranderopgave 2006-2010 te komen (excl.
Onderwijs). Hierbij wordt aangetekend dat er tijdens de analyse
soms spanning was tussen de theoretische benadering vanuit het
voorzieningenmodel en de sociale werkelijkheid in het stadsdeel.
Bij de vertaling van programma naar projecten is speciale aandacht
noodzakelijk voor de problematiek van beheer en exploitatie. De
veranderopgave is uitgesplitst in:
■ zorg
■ educatie, opvoeden en opvang
■ wonen, leefbaarheid, veiligheid, participatie, informatie & advies
■ sport & spelen
■ kunst, cultuur en sociaal-cultureel werk

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Immanuelschool, dienstencentrum ouderen 525 1.138.200 396.403 2010

■ 2 Brede School, Koggeschip 690 1.495.920 523.281 2006

■ 3 Brede School Timotheus, kdv 640 1.387.520 483.417 2007

■ 4 Welzijnslokalen Timotheus 460 997.280 349.048 2007

■ 5 Activiteiten en ontmoetingscentrum De Brug 300 650.400 227.640 2006

■ 6 Buurt Activiteiten Ruimte (Noordoever) 200 433.600 151.760 2010

■ 7 Buurt Activiteiten Ruimte (Slotermeer Noord) 200 433.600 151.760 2010

■ 8 Buurt Activiteiten Ruimte Oost (Slotermeer Noord) 200 433.600 151.760 2010

■ 9 Buurt Activiteiten Ruimte (Slotermeer Zuid) 200 433.600 151.760 2010

■ 10 Buurt Actviteiten Ruimte West (Slotermeer Zuid) 200 433.600 151.760 2010

■ 11 Jongerencentrum 250 542.000 91.030 2010

■ 12 Tienercentrum 300 650.400 227.640 2010

■ 13 Immanuelschool, dienstencentrum ouderen 1209 2.621.112 625.961 2010

■ 14 Dienstencentrum ouderen 1208 2.834.996 623.669 2010

■ 15 Zorgsteunpunt A.H. Gerhardhuis 250 542.000 140.003 2010

Locatie onbekend

■ 16 Zorgboerderij 250 542.000 140.003 2010

totaal 7082 15.569.828 4.586.895
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Doelstellingen 

Speerpunt 1. Zorg

■ realiseren en in stand houden adequaat basispakket zorg-
voorzieningen(huisartsen, verloskundigen, tandartsen, wijk-
verpleegkundigen, kraamzorg, consultatiebureau)

■ realiseren basisplusvoorzieningen specifieke doelgroepen
■ ondersteunen en stimuleren zelfredzaamheid ouderen en

werklozen door samenhangend zorg- en welzijnaanbod

Speerpunt 2. Educatie, opvoeden en opvang

■ realiseren en in stand houden adequaat basispakket basis-
scholen, kinderopvang en naschoolse opvang

■ investeren in cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen 0-12 jaar en in betrokkenheid van ouders bij
schoolcarrière kinderen

■ hiertoe samenwerking/samenhang in beleid en acties preven-
tieve en basiseducatie, opvoeding, naschoolse activiteiten en
jeugdgezondheidzorg

■ monitoren schoolcarrière 13-17 jarigen ter voorkoming van
voortijdig schoolverlaten

■ begeleiden overgang 18-23 jarigen naar arbeidsmarkt

Speerpunt 3. Wonen, leefbaarheid, veiligheid, participatie, 
informatie & advies

■ goede infrastructuur van (buurt)voorzieningen, wijkbudgetten
en buurtbeheer voor stimulering uitwisseling en integratie
tussen leeftijdsgroepen (intergeneraliteit) en tussen bevolkings-
groepen van verschillende etnische afkomst (multiculturaliteit)

■ stimuleren sociale participatie en maatschappelijke integratie
mensen in achterstandspositie

■ tegengaan van sociaal isolement/eenzaamheid ouderen
■ behouden van middengroep in leeftijdsamenstelling
■ aantrekken midden- en hogere inkomensgroepen

Speerpunt 4. Sport en spelen

■ realiseren en in stand houden adequaat basispakket voor-
zieningen sport en spel

■ ondersteunen en stimuleren zelfredzaamheid ouderen en
werklozen met meervoudige problematiek door koppelen 
sport- en spelactiviteiten aan zorgvoorzieningen

Speerpunt 5. Kunst, cultuur en sociaal-cultureel werk

■ realiseren en in stand houden adequaat basispakket voor-
zieningen actieve en passieve beoefening kunst- en cultuur

■ ondersteunen en stimuleren zelfredzaamheid ouderen en
werklozen met meervoudige problematiek door koppelen
sociaal-culturele activiteiten aan zorgvoorzieningen

Bevindingen

■ eerstelijnszorg buiten beschouwing gelaten (gegevens incompleet)
■ in 2005 en 2015 tekort aan consultatiebureaus. Op 1 december 2005 is wel

een samenwerking gestart tussen verloskundigen, kraamzorg, consultatiebu-
reau en opvoedsteunpunt. Nog niet in één pand gevestigd

■ in 2005 tekort woonruimte met zorg op afroep, dit wordt ingelopen vóór 2015.
Nu aanwezige wibo’s en miva’s zijn niet meegenomen in de telling, i.v.m.
definitiekwestie. Betreft uitsluitend verzorgingshuisplaatsen

■ theoretisch in 2015 een overschot aan basisscholen (bijzonder speciaal onder-
wijs buiten beschouwing gelaten). Echter: enkele scholen hebben stadsdeel-
overstijgende onderwijsfunctie. Het grote aantal kinderen met hoog leerling-
gewicht en de noodzakelijk kleine groepen zorgen ervoor dat er fysiek meer
scholen nodig zijn. Geuzenveld geeft aan dat de geplande nieuwe scholen
ervoor zorgen dat vraag en aanbod op elkaar gaan aansluiten

■ theoretisch in 2005 én 2015 aanzienlijk tekort buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijven. In de praktijk staat een kinderdagverblijf leeg, omdat
bewoners weinig gebruik maken van kinderopvang. Marktwerking moet
bepalend zijn voor aanbod

■ nu en in 2015 theoretisch overschot Voorschoolse Educatie (VVE) en peuter-
speelzalen (PSZ). In praktijk wel wachtlijsten voor PSZ

■ in 2005 en 2015 flink tekort wijkcentra/buurthuizen
■ op dit moment klein tekort ontmoetingscentra voor ouderen. Mede door

decentraal gebruik kan overschot m2 in ene buurt niet gebruikt worden voor
andere buurt

■ flink tekort aan voorzieningen voor ontmoeting jeugd/jongeren nu en in
toekomst, met name in Slotermeer. Tijdelijk opgelost met jongerenbus, echter
niet meegeteld qua m2

■ tekort aan sportvoorzieningen: gymzalen PO, sporthal en sportzalen

■ overschot aan m2 bibliotheek. Nu 2 relatief kleine vestigingen. Samenvoeging
in 1 grotere voorziening is voorlopig politiek niet haalbaar

■ vrijwel geen aanbod algemeen toegankelijke kunst- en cultuuractiviteiten en
podia

Veranderopgave

Stadsdeelbeleid
■ realiseren ca. 300 woningen met zorg op afroep bij 4 (reeds geplande) zorgsteunpunten (reeds gefinancierd)
■ aanvullende voorzieningen voor mensen met fysieke functiebeperking en maatschappelijk gehandicapten (psychiatrische patienten)

Aanvullende investeringen PMI
■ nieuwbouw van zorgsteunpunt A.H. Gerhardhuis
■ realiseren zorghotel in dienstencentrum Confuciusplein (zie ook speerpunt 3)
■ realiseren zorgboerderij

Stadsdeelbeleid
■ arbeidsmarkt participatiebevordering grote groep inactieve werklozen met sociaal-economische achterstandspositie d.m.v.

(vrijwilligers)werk, inburgering en taalcursussen

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren Brede School ’t Koggeschip plus kinderopvang (Geuzenbaan) en Thimotheus plus kinderdagverblijf (Dudokbuurt)

Stadsdeelbeleid
■ overschot m2 centra voor ouderen inzetten voor dienstencentra ouderen (volgens Kansenkaart)
■ tekort wijkcentra/buurthuizen opgeheven door reeds geplande realisatie van Buurt Activiteiten Ruimtes (BAR’s) en door bouw Jan

Loutercomplex (na 2010)
■ tegemoet komen aan toenemende vraag naar tienervoorzieningen (zoals buurthonk)

Aanvullende investeringen PMI
■ realisering Welzijnslokalen Timotheus (Dudokbuurt) en Activiteiten- en Ontmoetingscentrum De Brug (Geuzenbaan)
■ realiseren dienstencentra ouderen Immanuelschool (Lod. van Deijssel Buurt) en Confucius (Dudokbuurt)
■ bouw jongerencentrum (Slotermeer Zuidwest)

Stadsdeelbeleid
■ afronding realisatie Sportcentrum De Eendracht Nieuwe Stijl – multifunctioneel centrum voor o.a. indoorsport (reeds gefinancierd)

Aanvullende investeringen PMI
■

Stadsdeelbeleid
■ aanbod toegankelijke kunst- en cultuuractiviteiten en podia is beperkt. In Parkstad verband is namelijk afgesproken dat het zwaartepunt

voor kunst en cultuur in stadsdeel Osdorp ligt

Aanvullende investeringen PMI
■

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer*
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* Het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer hanteert meer uitgesplitste functionaliteiten en gebruikt in dat kader niet de term “speerpunten”. 
Met het oog op een uniforme presentatie en vergelijkbaarheid tussen de stadsdelen hebben wij de functionaliteiten geclusterd en hanteren wij in deze factsheet de term speerpunt.
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Factsheet Stadsdeel Noord

Stuurgroep
■ Paul Strijp (sectormanager)
■ Paul Ruijs (adj. manager LSB)
■ Ellie Miedema (hoofd Welzijn)
■ Paul Lankamp (Stadsdeel projectleider)
■ Rutger Krabbendam (DMO projectleider)

Voor meer informatie
■ Ellie Miedema 020 634 9223
■ Rutger Krabbendam  020 552 3638

Speerpunten
■ Integraal Jeugdbeleid
■ Wonen, Zorg en Dienstverlening
■ Integratie en participatie
■ Leefbaarheid en veiligheid

Stadsdeel Noord

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Sporthal Elzenhage* 3300 5.000.000 3.400.000 2009

■ 2 Sportzaal Banne* 705 1.200.000 400.000 2010

■ 3 Sportzaal Nieuwendam* 1456 3.000.000 1.400.000 2007

■ 4 Sportzaal Bongerd* 705 1.200.000 400.000 2010

■ 5 Wijkcentrum de Banne 2000 4.400.000 1.540.000 2010

■ 6 Buurtcentrum 't Anker 300 150.000 52.500 2006

■ 7 Jongerencentrum Buikslotermeer/Can 250 562.500 196.875 2009

■ 8 Jongerencentrum Molenwijk 150 168.750 59.063 2007

■ 9 Jongerencentrum De Dijk 190 213.750 \ 2006

■ 10 Jongerencentrum De Valk 1555 875.465 306.413 2007

■ 11 Jongerenfaciliteiten NDSM 400 450.000 157.500 2007

■ 12 Jongerencentrum Scorpio 500 1.125.000 393.700 2006

■ 13 Ontmoetingsruimte ouderen Ananasplein n.v.t.

■ 14 Ontmoetingsruimte ouderen 't Schouw n.v.t.

■ 15 Loket Vraagwijzer Open Vaart 50 25.000 8.750 2006

■ 16 Loket Vraagwijzer Aldebaranplein 50 25.000 8.750 2006

■ 17 Zorgcentrum Waterlandplein 1752 3.504.000 1.226.400 2008

■ 18 Dienstencentrum Kadoelerbreek 3000 6.000.000 2.100.000 2009

■ 19 Zorgsteunpunt de Bongerd 100 200.000 0 2008

■ 20 Zorgsteunpunt Can 100 200.000 0 2010

Locatie onbekend

■ 21 Brede school ontmoetingsruimten 565 1.130.000 395.500 2007

■ 22 Brede school peuterspeelzaal (2vve & 2 psz) 630 1.260.000 441.000 2007

■ 23 Brede school voorschoolse educatie (15 groepen) 1800 3.600.000 1.260.000 2007

■ 24 Kindlinten 0 150.000 150.000 2009

totaal 19558 34.439.465 13.896.451
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Doelstellingen 

Speerpunt 1. Integraal jeugdbeleid

■ het bieden van kansen voor ontplooing, het tegengaan van
(taal)achterstanden en het creeëren van een veilige omgeving

■ het realiseren van een sluitende keten en het aanbieden van
activiteiten rond de thema’s opvoeden, brede school en vrije
tijdsbesteding

■ OKC (-9 mnd. – 6 jr): het realiseren van een samenwerkings-
verband tussen verloskundigen, kraamverzorgenden, consul-
tatie-bureaus en aanbieders van opvoedingsondersteuning

■ Voorschool/PSZ (2,5 jr – 4 jr): naast spelen, ontmoeten,
ontwikkelen en signaleren peuters ook ondersteunen bij taal- en
ontwikkelingsachterstanden (VVE)

■ Brede School het combineren van welzijnswerk, ontmoeting en
schoolactiviteiten en het stimuleren van dubbel ruimtegebruik  

■ (Brede) VO-school: voorbeeld combinatie VO-scholen, jonge-
rencentrum, sportgelegenheden en culturele ruimten 

■ Vrijetijdsbesteding jeugd/jongeren: kleinschalig aanbod in de
buurt (huiskamers, speel- en hangplekken, skatebanen) met
name gericht op tieners en daarnaast voor de oudere jeugd
grootschalige centra, waarbij meer aandacht is voor empower-
ment en jeugdcultuur

Speerpunt 2. Wonen, Zorg en Dienstverlening

■ ouderen, gehandicapten en ander zorgbehoevenden zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen 

■ aansluiten bij de extramuralisering die landelijk en stedelijk
wordt voorgestaan

■ consolidatie van het aantal verpleeghuisplekken
■ het terugdringen van het aantal verzorgingshuizenplekken
■ het vinden van de juiste afstemming tussen aangepaste

woningen, het aanbod aan zorg- en welzijndiensten en winkels
en openbaar vervoer in de buurt. (woonservicezone)

Speerpunt 3. Integratie en participatie 

■ het behouden/versterken van de sociale samenhang en het
voorkomen van verdere segregatie door het creëren van
ontmoetingsplekken

■ plekken waar combinaties van voorzieningen samen komen en
waar verschillende bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten en
sociale verbanden ontstaan 

■ specifieke accommodaties per doelgroep zijn verleden tijd. Alle
toekomstige gebóuwen moeten voor verschillende bevolkings-
groepen toegankelijk zijn

Speerpunt 4. leefbaarheid en veiligheid

■ bevorderen leefbaarheid en veiligheid in de buurten
■ het creëren van veiligheidssteunpunten in de buurten
■ aandacht aan de fysieke uitstraling “Schoon, heel en veilig” 

Veranderopgave

Stadsdeelbeleid
■ Noord vervangt 5 scholen en bouwt 5 nieuwe scholen in vernieuwingsgebieden. Daarvan 6 in de periode tot 2010 (gedekt uit onderwijs-

vergoeding stadsdeelfonds) 
■ voor elke nieuwe basisschool het concept Brede School hanteren (zie ook aanvullende investeringen PMI)
■ uitbreiding van de KDV en NSO opvangplaatsen te verwachten in uitbreidinggebieden CAN, de Bongerd, Shell en Buiksloterham
■ uitbreiden jongerenprogramma Twiske (bijv. door ruimte te claimen in Speeltuinvereniging ’t Twiske)
■ zo doelmatig mogelijk verbouwen jongerencentra ’t Crat (op termijn nieuwe locatie) en nieuwbouw Scorpio in combinatie met VMBO

Bernard Nieuwentijt
■ realiseren jongerenvoorziening in de Buiksloterham (pas na 2015 actueel)
■ voortzetten tieneractiviteitencentra de Banne
■ de Rietwijker verbouwen voor toekomstige huisvesting P10 (de Banne)
■ voor het realiseren van m2 binnensport is het nodig aan te sluiten bij nieuw te bouwen schoolvoorzieningen (zie ook aanvullende investe-

ringen PMI). Reeds in de planning: vervanging gymzaal Brede School Shellterrein door sportzaal
■ voor nieuwe locatie van sporthal De Weeren proberen aan te sluiten bij toekomstplannen zwembad

Aanvullende investeringen PMI
■ toevoegen van minimaal 250 m2 aan elke nieuwe Brede School voor nevenactiviteiten: 130 m2 voor ontmoeting (50m2 ouderruimten en

80 m2 ontmoetingsruimten) en 120 m2 voor PSZ/VVE
■ realiseren 15 nieuwe ruimten VVE in aanvulling op de VVE ruimten bij de zes nieuw te bouwen Brede Scholen (totaal 21)
■ nieuw jongeren(activiteiten)centrum in combinatie met ROC/Bredero en Sporthal Elzenhage (Buikslotermeer/CAN-gebied)
■ realiseren tijdelijk jongerencentrum Molenwijk (in toekomst aansluiten bij nieuwbouwplannen Wijkcentrum Molenwijk)
■ zo doelmatig mogelijk verbouwen jongerencentrum de Dijk (op termijn nieuwe locatie)
■ aanpassen bovenwijkse voorziening de Valk en handhaven de Keet (Driehoek/Vuurschip)
■ realiseren jongerenfaciliteiten NDSM-terrein i.s.m. centrale stad: stadsdeel moet een besluit nemen over de mate van participatie
■ vervangen gymzalen door grotere sportzalen bij Brede Scholen de Bongerd en de Banne
■ in Nieuwendam de gymzalen van twee Brede Scholen samenvoegen tot één grotere sportzaal
■ realiseren nieuwe sporthal Elzenhage in samenwerking met nieuwbouw Bredero en het ROC

Stadsdeelbeleid
■ het komende jaar wijkposten ombouwen tot Vraagwijzer loketten. Twee wijkposten huisvesten in nieuw te realiseren Dienstencetra

ouderen (Waterlandplein en Kadoeler Breek). De overige centra blijven op huidige plek en worden licht aangepast (zie ook aanvullende
investeringen PMI).

■ realiseren nieuwe zorgsteunpunten op Shellterein, Waterlandplein, Kadoeler Breek en het Schouw (zie ook aanvullende investeringen PMI)
■ realiseren betere spreiding en beter gebruik ontmoetingsruimten voor ouderen. Daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij wijk- en buurtcen-

tra. Realiseren specifieke ontmoetingsruimte  in nieuw Dienstencentrum in Kadoeler Breek
■ toename clustering zorgdiensten en maatschappelijke dienstverlening
■ realiseren nieuw zorgcentrum op het Shellterrein (1e lijnszorg)

Aanvullende investeringen PMI
■ kleine verbouwingen wijkposten tot Vraagwijzerloketten locaties Aldebaranplein en Open Vaart
■ realiseren 3 nieuwe zorgsteunpunten in De Bongerd (1) en Can (2)
■ realiseren specifieke ontmoetingsruimten voor ouderen in WIBO complex Ananasplein en uitbreiding ontmoetingsruimte ’t Schouw
■ realiseren nieuw breed zorgcentrum Waterlandplein  (Nieuwendam) met 1e lijnszorg, maatschappelijke dienstverlening, consultatiebureau

en diverse andere zorgdiensten
■ realiseren nieuw breed dienstencentrum Kadoeler Breek (de Banne) met 1e lijnszorg, maatschappelijke dienstverlening en ontmoetings-

ruimte voor ouderen

Stadsdeelbeleid
■ in Noord West moet Molenhuis buurthuisfunctie gaan vervullen en programma hierop aanpassen
■ speeltuingebouw ’t Twiske verder benutten voor ontmoeting in de wijk
■ de Bongerd krijgt 75 m2 aan nieuwe ontmoetingsruimte in de brede school 
■ BC Gouwe verdwijnt en m2 ontmoeting gaan naar Wijkcentrum Waterlandplein
■ in basisscholen worden extra mogelijkheden voor ontmoeting gecreeërd
■ in CAN voor ontmoeting combinatie zoeken met m2 die worden gebouwd voor school, sport en jongerencentra 
■ duidelijk is dat alle nieuwe plannen niet het tekort aan m2 compenseren. Dit is ook niet de bedoeling: ontmoeting wordt bewust ook op

andere “weefplekken” georganiseerd, zoals in Brede Scholen, gezondheidscentra, culturele voorzieningen, parken, etc.

Aanvullende investeringen PMI
■ lichte verbouwing buurtcentrum ’t Anker. BC Ons Huis verdwijnt mogelijk, ’t Anker komt hier voor terug
■ realiseren nieuw wijkcentrum in de Banne 

Stadsdeelbeleid
■ instellen van veiligheidssteunpunten met buurtconcierges in de buurten
■ aandacht geven aan fysieke uitstraling van openbare ruimte, omgeving, gebouwen en veilige fiets- en loop routes (zie aanvullende

investeringen PMI)
■ wegnemen van overlap in activiteiten en het optimaliseren van ruimtegebruik
■ voor realiseren van wijkveiligheidpunten zo veel mogelijk fysiek aansluiting zoeken bij nieuwbouw verzamelgebouwen, waar ook opbouw-

werk en maatschappelijke dienstverlening een plek krijgen

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren van een web van zgn. kindlinten: fiets- en wandelroutes, waarlangs kinderen en ouders zich veilig kunnen verplaatsen in de wijk.

Langs deze routes kunnen ook vrijetijdsvoorzieningen voor de oudere jeugd liggen en bankjes voor oudere mensen

Stadsdeel Noord

Bevindingen

■ OKC: het aantal m2 is voldoende
■ VVE: het huidige aanbod aan m2 VVE komt niet overeen met wat er in 2015

moet zijn. Verdere uitbreiding van het aantal VVE’s is nodig
■ het totaal aan m2 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang blijft flink

achter bij de gehanteerde norm in het voorzieningenmodel 
■ het aantal m2 basisschool in Amsterdam Noord is lager dan volgens de norm in

het voorzieningenmodel in 2005 aanwezig zou moeten zijn 
■ het aantal m2 voor ontmoetingsruimte voor jongeren en tieners is in 2005

nagenoeg conform de norm. In 2015 ontstaat door toename van het aantal
jongeren een tekort van circa 450 m2 b.v.o.

■ spreiding van de buurtgebonden jongerencentra is niet optimaal en een aantal
voorzieningen is sterk verouderd, verder kan de bezettingsgraad beter

■ substantieel te weinig m2 binnensportruimte (aanwezig 2 sporthallen). Op
grond van het aantal inwoners moet Noord 3,5 sporthal tot haar beschikking
hebben. Tevens zijn de 2 sporthallen oud en aan vervanging toe

■ het leveren van informatie en advies aan ouderen is in Amsterdam-Noord goed
gespreid. Op vier punten kunnen ouderen in wijkposten terecht voor Alge-
meen Maatschappelijke Werk, Sociaal raadslieden en Ouderen-adviseurs. Op
één andere plek verleent de wijkpost haar diensten op locatie (Stellingflat -
Molenwijk). Verder zijn er afspraken met de verzorgings- en verpleeghuizen
over spreekuren

■ gezien de woonopgave (zorgwoningen) in Noord is het noodzakelijk dat er
nieuwe zorgsteunpunten worden georganiseerd

■ het aanbod aan ontmoetingsruimten voor ouderen overstijgt de vraag, maar
slecht gespreid. Ontmoetingsruimte in verpleeg- en verzorgings-huizen is niet
in alle gevallen beschikbaar voor de ouderen in de buurt   

■ voor de 1e lijn geldt, dat de komende jaren tot 2010 zes huisartsen hun
praktijk beëindigen. Tot 2015 zullen nog eens zes huisartsen dit doen

■ m2 traditionele wijk/buurtcenta kent tekort in Noord ( 5000 á 6000 m2 in 2015).
Neemt verder toe richting 2015 

■ de bezettinggraden (niet slecht) kunnen worden verbeterd
■ het aantal m2 aan speelruimte blijft achter bij de de behoefte in 2015. In de

nieuwe plannen moet hier dan ook volop aandacht voor zijn
■ de speeltuinenverenigingen hebben veel m2 aan opstallen die breder kunnen

worden ingezet 
■ het aantal m2 beschikbaar voor culturele activiteiten sluit nauw aan bij norm.

Muziekschool en bibliotheken in Amsterdam Noord zijn ruim behuisd. Beide
kunnen belangrijke rol spelen bij versterken  maatschappelijke participatie

■ m2 veiligheidsteunpunten zijn voldoende en goed gespreid. Qua uitstraling en
kwaliteit voorzieningen kan het beter
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Factsheet Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Stuurgroep
■ Antoinet Tanja (portefeuillehouder Welzijn)
■ Ron Stokvis (sectormanager Welzijn, Onderwijs, Sport)
■ Marianne Bouw (hoofd Welzijn)
■ Engelien Hengeveld (programmamanager PMI)
■ Joris Stok (DMO projectleider)

Voor meer informatie
■ DMO: Joris Stok 020 552 3255
■ Stadsdeel: Engelien Hengeveld  020 774 4008

Speerpunten
Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer is in 1998 ontstaan door de
samenvoeging van ‘Oost’ en ‘Watergraafsmeer’ en heeft ruim
58.000 inwoners. Qua sociaal economische samenstelling zijn deze
twee gebieden nog steeds herkenbaar.Op hoofdlijnen geldt dat de
sociaal economische situatie in Watergraafsmeer beter is dan in
Oost. Na een analyse van het sociaal beleid in het stadsdeel zijn de
volgende speerpunten benoemd:
■ waarborgen doorgaande ontwikkelingslijn (kinderen en jongeren)
■ versterken integraal jeugdbeleid
■ verbinden van wonen, zorg en dienstverlening
■ kunst en cultuur

Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Sportzaal Don Bosco 1456 3.000.000 1.400.000 2008

■ 2 Brede school Don Bosco 430 967.500 338.625 2008

■ 3 BC Transvaal 350 196.875 68.906 2007

■ 4 MFC 500 1.125.000 393.750 2010

■ 5 Intensiveren Mart Stamflat 160 90.000 31.500 2009

■ 6 JOT BC Transvaal 130 1.462.500 51.188 2007

■ 7 Jongerencentrum WGM 200 450.000 157.500 2010

■ 8 OKC* 850 1.300.000 277.217 2007

■ 9 Servicepunt Transvaal 150 168.750 59.063 2007

■ 10 Servicepunt Betondorp* 200 75.000 37.500 2007

■ 11 Hoed 2e Oosterparkstraat 1000 1.000.000 175.000 2006

■ 12 Gezondheidscentrum WGM 500 1.000.000 175.000 2010

■ 13 Wethouder Verheij (SAP) 3300 5.000.000 3.400.000 2009

■ 14 HOED Jeruzalem* 270 297.000 95.888 2007

Locatie onbekend

■ 15 Voorscholen (ouderkamers) 300 1.687.500 59.063 2006

totaal 9769 17.820.125 6.720.200
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Doelstellingen

Speerpunt 1.  Waarborgen doorgaande ontwikkelingslijn

■ Er wordt gestreefd naar een sluitende kindketen
■ Gelijkwaardige aandacht voor sociale competenties 

(w.o. cultuureducatie), cognitieve- en lichamelijke ontwikkeling

Speerpunt 2.  Versterken Integraal Jeugdbeleid

■ Er is een overlap met ‘de doorgaande ontwikkelingslijn’
■ Specifiek aandacht voor de veiligheids-, sport en vrijetijds-

aspecten van het jeugdbeleid

Speerpunt 3. Verbinden van wonen, zorg en dienst-
verlening

■ In het verlengde van de vermaatschappelijking van de zorg
(wmo, awbz) is een nieuw arrangement van wonen, zorg en
welzijn noodzakelijk

■ Inzet op de realisatie van vijf wijkservicepunten met voldoende
zorgwoningen ondersteund door twee Loketten Vraagwijzer 

■ Toekomstbestendige 1e lijns zorg is voorwaarde voor het
verbinden van Wonen Zorg en Dienstverlening

Speerpunt 4.  Kunst en cultuur

■ Streven om bestaande aanbod in stand te houden
■ De ambitie om de kunst en cultuur accommodaties met een

grootstedelijke uitstraling (KIT, Artotheek, Broedplaats, Huis van
de Dans) vast te houden en waar mogelijk uit te breiden

Bevindingen

■ Tekort aan ruimte voor ouder en kind zorg met matige kwalitatieve beoorde-
ling van het huidige consultatiebureau

■ Volgens het Amsterdamse voorzieningenmodel is er voldoende ruimte voor
peuterspeelzalen (regulier en voorschool). In het voorzieningenmodel is de
gewijzigde rijksambitie nog niet verwerkt

■ In Oost zijn er ‘wachtlijsten’ op de reguliere peuterspeelzaal, in Watergraafs-
meer ‘overschotten’. Voor heel het stadsdeel neemt het aantal peuters af

■ Volgens het voorzieningenmodel is er kwantitatief voldoende ruimte voor
basisscholen. De kwalitatieve beoordeling en de spreiding is matig tot slecht

■ Ruimte voor scholen kan, door kleinschaligheid of functionele beperkingen,
niet optimaal benut worden. Veel kinderen moeten buiten het stadsdeel naar
school

■ Het huidige overschot aan tiener- en jongerenaccommodaties, slaat om in
evenwicht tussen vraag en aanbod door groei aantal jongeren

■ De jongerenvoorzieningen zijn niet gelijk verdeeld over het stadsdeel (veel in
oost en weinig in watergraafsmeer)

■ De accommodaties worden kwalitatief vrij goed beoordeeld (in enkele
gevallen is wel renovatie nodig).  In de avonduren en in het weekend kan de
bezetting geoptimaliseerd worden

■ Uit stadsdeel analyse blijkt voldoende aanbod en spreiding van ‘openbare’
speelruimte. Dit aanbod is nog niet optimaal verdeeld over de doelgroepen en
het stadsdeel

■ Er is nog een aanzienlijke woonopgave voor het stadsdeel (WIBO’s en
woningen met zorg op afroep)

■ Voor informatie, advies en dienstverlening is voldoende m2 in vergelijking met
het voorzieningenmodel

■ Er dreigt een tekort aan huisartsen (dat bij realisatie van de geplande HOEDen
ondervangen kan worden) 

■ Er is een tekort voor buurt- en ontmoetingsruimte (dat gedeeltelijk gecompen-
seerd wordt door een overmaat aan specifieke ontmoetingruimte voor
ouderen)

■ Er is aanvullend aanbod van migratenorganisaties en speeltuinverenigingen
(waarbinnen ook ontmoeting plaatsvindt)

■ De openstelling van de buurtcentra is goed. Qua bezetting lijkt nog een
optimalisering mogelijk

■ Er is voldoende ruimte voor het actief bezig zijn met kunst en cultuur (biblio-
theken, ateliers, enz.)

■ Voor ateliers is er een ongelijke spreiding tussen Oost (veel) en Watergraafs-
meer (weinig)

■ Het aanbod van podia en expositieruimte laat een fors overschot ziet. Dit kan
verklaard worden door het grote aanbod aan grootstedelijke voorzieningen

Veranderopgave

Beleidsmatig:
■ Sporthal Wethouder Verheij wordt verplaatst naar een andere plek op het polderweggebied (zoals ook opgenomen in het stedelijk

sportaccommodatieplan)
■ Uitbreiding van het aantal voorschoolplaatsen is gedekt vanuit de stadsdeelbegroting
■ Het nieuwe basisscholen plan moet worden uitgevoerd om de noodzakelijk kwaliteits- en kwantiteitslag te maken

Aanvullende investering PMI:
■ Realiseren OKC bij voorkeur in het Polderweggebied
■ Realiseren van vier ouderkamers bij (bestaande of geplande) voorscholen
■ Middelgrote sportzaal Don Bosco

Beleidsmatig:
■ Speelruimteplan zet in op verschuiving van speelruimte met versterking van ruimte voor 6-11 jarigen en jongeren rond VO-scholen/

winkelcentra
■ Keuze om specifieke ontmoetingsruimte voor doelgroepjongeren zo veel mogelijk (fysiek) te verbinden met het reguliere buurtwerk om

stigmatisering te voorkomen
■ Jongerencentrum JACO verhuist binnen het project Amstelcampus
■ In Brede School Don Bosco wordt een jongerenvoorzieningen opgenomen
■ De kinderboerderij verhuist /verplaatst
■ Gezocht wordt naar kansen voor de clustering van reguliere en commerciële jongerenvoorzieningen (met het oog op de verhuizing van

ISH)

Aanvullende investering PMI
■ Opnemen van JOT in Buurtcentrum Transvaal
■ Opknappen Buurtcentrum Transvaal
■ Jongerencentrum in Watergraafsmeer (Overamstel)

Beleidsmatig
■ Doorgaan met realisatie van de projecten Glauberweg, Joubertstraat en het ’s Gravensandeplein 
■ Benutten van kansen voor clustering van servicepunten, Loketten Vraagwijzer (informatie en adviesbalies) en veiligheidssteunpunten,

waardoor ruimtes effectiever benut kunnen worden
■ Instandhouding van het brede vrijwilligersnetwerk in Oost/Watergraafsmeer is van belang om de exploiteerbaarheid van de ontmoetings-

ruimte in het stadsdeel te kunnen waarborgen
■ De ontwikkeling van twee HOEDen is reeds financieel gedekt (door het stadsdeel of particulier)

Aanvullende investering PMI:
■ Realiseren servicepunt transvaal
■ Realiseren servicepunt betondorp
■ Intensiveren Mart Stamflat
■ HOED 2e Oosterparkstraat
■ Gezondheidcentrum Watergraafsmeer (Overamstel)
■ MFC Watergraafsmeer (Overamstel)

Beleidsmatig:
■ Uitvoeren van de cultuurplannen voor het Polderweggebied, waarbij het stadsdeel veel waarde hecht aan het tot ontwikkeling brengen

van het Huis voor de Dans
■ Hierbij moet gekeken worden naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen het Huis van de Dans en de buurttheaters
■ Het stadsdeel stimuleer de vestiging van een tweede broedplaats in het stadsdeel

Aanvullende investering PMI:
■ Geen aanvullende investeringen

Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer
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Factsheet Stadsdeel Osdorp

Kernteam Osdorp
■ Karin Reilingh 
■ Martine Koehein
■ Fred Lentz (Vastgoed adviseur Bureau Parkstad)
■ Jeroen van de Velden (PMI Coördinator Bureau Parkstad)
■ Jaap Storteboom (Voorzitter Werkgroep PMI Bureau Parkstad)
■ Wilma Wentholt (PMI adviseur DMO)

Voor meer informatie
■ Karin Reilingh: 020 5180 830
■ Wilma Wentholt: 020 552 3252

Speerpunten
Stadsdeel Osdorp heeft ruim 44.000 inwoners. Voor de grootscha-
lige stedelijke vernieuwing van Parkstad en een sociaal voorzienin-
genplan opgesteld: het Ruimtelijke Programma Sociaal. Voor het
PMI is dit programma vergeleken met de PMI-normen om tot de
definitieve veranderopgave 2006-2010 te komen (excl. Onderwijs).
De vernaderopgave is opgesplitst in:
■ zorg en gezondheid
■ Brede scholen
■ jeugd
■ ontmoeting en ontwikkeling
■ leefbaarheid en sociale veiligheid

Stadsdeel Osdorp

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Brede School + zorg de Punt (Dijkgraafplein) 765 1.658.520 580.604 2006

■ 2 Brede School El Amien 740 1.604.320 561.149 2006

■ 3 St Lucas Brede School 180 390.240 137.176 2009

■ 4 Brede school De Globe en Johannes 180 390.240 136.584 2006

■ 5 Brede School + zorg de Punt (Dijkgraafplein) 97 210.296 52.585 2006

■ 6 St Lucas Brede School 500 1.084.000 281.218 2009

■ 7 Brede school De Globe en Johannes 567 1.229.256 0 2006

■ 8 Brede School + zorg de Punt (Dijkgraafplein)*/** 1200 1.001.600 728.601 2006

■ 9 Activiteiten volwassenen en ouderen Dijkgraafplein 699 1.515.432 530.401 2007

■ 10 Zorgsteunpunt Reimerswaalbuurt 150 325.200 84.002 2009

■ 11 Buurtruimte en dienstenwinkel 500 1.084.000 379.400 2006

■ 12 Bastion (welzijnverzamelplint) 500 1.084.000 395.894 2006

■ 13 Multifunctioneel centrum 385 834.680 269.596 2006

■ 14 Activiteiten jongeren (de Aker) 924 1.777.594 622.158 2007

■ 15 Activiteiten jongeren Osdorp Midden Noord 200 433.600 151.760 2009

■ 16 Bastion (welzijnverzamelplint) 1200 2.784.507 760.117 2006

■ 17 Multifunctioneel centrum 700 1.333.397 448.159 2006

■ 18 Bastion (Welzijnsverzamelplint) 300 650.400 0 2006

■ 19 Zorgsteunpunt deelgebied C 150 325.200 84.002 2006

totaal 9937 19.716.482 6.203.406
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Doelstellingen 

Speerpunt 1.  Zorg en gezondheid

■ bereikbaar houden voorzieningen door realiseren kleinschalige
voorzieningen in de buurt (front offices) 

■ waar nodig zorgsteunpunten koppelen aan dienstencentrum
en/of ontmoetingsruimte

Speerpunt 2. Brede Scholen

■ ontwikkeling van alle basisscholen tot Brede Scholen op maat,
waarbij minimum-variant naast onderwijs de volgende functies
bevat: peuterspeelzaal, verlengde schooldagactiviteiten of
naschoolse opvang, schoolmaatschappelijk werk, sport en spel,
ouderencurssussen en jeugd- en schoolgezondheidszorg

■ flexibele inrichting en vormgeving van Brede Schoolvoorzienin-
gen om pieken en veranderende vraag op te vangen

■ evenredige spreiding basisonderwijs 
■ toename aantal kinderopvangplaatsen in nabijheid van

gebruikers

Speerpunt 3.  Jeugd

■ opstellen en uitvoeren Programma Jeugdbeleid, inclusief
speelruimtebeleid

■ creëren van een (extra) klein- en een grootschalig activiteiten-
centrum: schaal en kwaliteit belangrijker dan gebiedsgebonden-
heid

■ samenwerking met basisscholen en bij nieuwbouw van basis-
scholen invoegen van (jeugd)voorzieningen in Brede School

Speerpunt 4.  Ontmoeting en ontwikkeling

■ ontwikkelen activiteiten en plekken voor volwassenen met
accent op participatie, ontwikkeling en ontmoeting (naast
ontmoetingsplekken voor jeugd- zie speerpunt 3)

■ daarbij goede spreiding nastreven
■ voorzieningen voor volwassenen op elkaar afstemmen
■ voorzieningen afstemmen op de activiteiten van doelgroepen 
■ in verband met vernieuwing Osdorp centrum wellicht uitbrei-

ding van functie Kunst & Cultuur

Speerpunt 5.  Leefbaarheid en sociale veiligheid

■ nader in te vullen door stadsdeel

Bevindingen

■ huisartsenzorg redelijk op orde, groeiwensen en overdraagbaarheid huis-
artspraktijken nog niet in beeld 

■ tekort tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen
■ tekort zorgsteunpunten
■ tekort aan woonruimte met zorg op afroep
■ algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) in Osdorp in 3 multifunctionele centra

(stadsdeelkantoor en gezondheidscentra). Die meegerekend is er geen tekort
■ overschot aan centra voor ouderen, info en advies, mobiele zorgloket nog niet

meegerekend
■ er zijn 3 consultatiebureaus gevestigd in gezondheidscentra en brede school

op basis van medegebruik met andere voorzieningen. Theoretische tekort m2,
in praktijk niet

■ opvoedwinkel Zuid West Kwadrant voldoet aan vraag
■ gevolgen van de WMO zijn nog niet meegenomen

■ in 2015 licht tekort aan m2 basisscholen, maar te weinig voor nieuwe school 
■ in 2005 en 2006 worden eerste twee nieuwe Brede Scholen in Osdorp Midden

Noord en Zuid West Kwadrant opgeleverd
■ in 2005 enorm tekort buitenschoolse opvang
■ aanbod  m2 kinderdagverblijven theoretisch te klein. In praktijk echter

overcapaciteit. Eén groot kinderdagverblijf staat al 3 jaar leeg. Twee kinder-
dagverblijven gepland in (nieuwe) Brede Scholen Osdorp Midden Noord en
Zuid West Kwadrant

■ op dit moment tekort VVE en overschot peuterspeelzalen

■ tekort aan m2 voor tieneropvang en huiskamer
■ zowel in 2005 als 2015 overschot aan jongerencentra inclusief oefenruimte, dit

biedt mogelijkheden om tekort aan tieneropvang/huiskamer op te heffen
■ overschot aan m2 gymzalen voor Primair Onderwijs
■ tekort aan m2 ruimte binnensport (sporthal/sportzalen)

■ flink tekort wijkcentra en buurthuizen
■ tekort centra voor ouderen 
■ gevolgen van de WMO zijn nog niet meegenomen
■ theoretisch tekort aan ruimte voor activiteiten kunst en cultuur, maar deze

vinden hoofdzakelijk plaats in buurthuizen en dienstencentra ouderen, voor
jongeren in Studio West

■ fors tekort aan ateliers, er zijn alleen woon-werk woningen. Stadsdeel heeft
nog geen beleid t.a.v. atelierruimte

■ overschot m2 bibliotheek, overschot m2 muziekschool, m2 theater in vergelijking
met vraag stadsdeel. Niet vreemd, want deze voorzieningen hebben regio-
functie 

■ overschot m2 muziekpodia, deels door regiofunctie Meervaart. Dienstencentra
de Sloterkerk en Studio West worden ook gebruikt voor muziekuitvoeringen

■ er is voldoende tentoonstellingsruimte

■ overschot m2 veiligheidssteunpunten en buurtservicepunten. Bestaande
veiligheidssteunpunten verhuizen naar nieuwe multifunctionele accommodaties

■ theoretisch tekort aan m2 opbouwwerk, maar bewonersvergaderingen
wijkorgaan vinden plaats in de wijk, bijv. in buurthuizen. Uitbreiding volgens
stadsdeel niet nodig

Veranderopgave

Stadsdeelbeleid
■ groeiwensen en overdraagbaarheid huisartspraktijken nader in kaart brengen
■ bestaande plannen realiseren om in nieuwbouw woon-werkwoningen te realiseren voor doelgroepen tandartsen, fysiotherapeuten en

verloskundigen
■ verloskundigen gaan ruimte huren in Brede School Zuidwest Kwadrant
■ er ontstaan meer dan voldoende zorgsteunpunten na oplevering van Leo Polakhuis, Onder de Pannen, de Lijfwachters, het Multi-

functionele Centrum, Activiteitencentrum in de Punt, Vrankendijke en Zorgsteunpunt Osdorp Midden Noord
■ realisatie woonruimte met zorg op afroep afgestemd op realisatie zorgsteunpunten
■ gevolgen WMO in kaart brengen

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren zorgsteunpunten in Midden Noord en in Zuid West Kwadrant
■ realiseren multifunctioneel centrum in Zuid West Kwadrant

Stadsdeelbeleid
■ ontwikkeling invulling nieuwe/vernieuwde Brede Scholen (zie hieronder), waarbij tekorten m2 basisschool, buitenschoolse opvang,

kinderdagverblijven, VVE en ouderkamers worden opgelost

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren nieuwbouw Brede School El Amien in Midden Noord
■ realiseren nieuwbouw St. Lucas Brede School plus kinderdagverblijf in Midden Noord
■ realiseren Brede School De Globe en Johannes
■ realisering Brede School in De Punt plus zorgaanbod

Stadsdeelbeleid
■ plannen aanbod jongerenactiviteiten in nieuwe en vernieuwde activiteitencentra 
■ tieneropvang/huiskamer opzetten in bestaande buurthuizen en in toekomstig geplande jongerencentra (zie hieronder)
■ overcapaciteit geplande nieuwbouw sporthal Caland (zie onder) wordt ingevuld met binnensportfunctie voor regio en buurt

Aanvullende investeringen PMI
■ ombouw bestaand buurthuis tot activiteitencentrum De Aker (De Punt)
■ oprichting activiteitencentrum voor jongeren (en tieners) in Osdorp (Midden Noord)

Stadsdeelbeleid
■ bij wijkcentra en buurthuizen zijn de nieuw te realiseren activiteitencentra Zuid West Kwadrant en de Punt en welzijnsruimte bij brede

scholen niet meegerekend. Inclusief die voorzieningen is er overcapaciteit
■ gevolgen WMO in kaart brengen
■ beleid t.a.v. atelierruimte opzetten

Aanvullende investeringen PMI
■ realisering ruimte voor ontmoetingsfunctie volwassenen en ouderen De Punt
■ realiseren buurtruimte en dienstenwinkel Midden noord

Stadsdeelbeleid
■ bestaande veiligheidssteunpunten verhuizen naar nieuwe multifunctionele accommodaties

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren Welzijnsverzamelpunt in Plint Bastion

Stadsdeel Osdorp
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Stadsdeel Oud Zuid

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 OKC 600 675.000 236.250 2007

■ 2 Zorgsteunpunt en ontmoetingsruimte Olympiaplein 270 540.000 0 2006

■ 3 Zorgsteunpunt Schinkelhaven 200 400.000 0 2007

■ 4 Alternatief Wijkpost Ouderen Olympiaweg en nieuwe locatie stg Zuid 400 450.000 157.500 2007

■ 5 Transformatie bestaande voorzieningen de Pijp (Smaragdplein) 1500 1.687.000 590.450 2006

Locatie onbekend

■ 6 Twee huiskamersopvang (jeugd optie A) 240 270.000 94.500 2007

■ 7 Eén publieksgericht jongerencentrum (jeugd optie A) 500 562.500 196.875 2007

■ 8 Activiteitenruimte ouderen 100 200.000 70.000 2007

■ 9 Drie HOEDEN 1500 1.687.500 295.313 2008

■ 10 OKC 2 600 675.000 236.250 2007

totaal 5910 7.147.000 1.877.138
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Factsheet Stadsdeel Oud Zuid

Kernteam
■ Paul Parree (hoofd Welzijn)
■ Jan Dusaar (hoofd Vastgoed)
■ Karin de Moes (beleidsmedewerker Vastgoed)
■ Erik Kaal (Stadsdeel projectleider)
■ Wilma Wentholt (DMO projectleider)

Voor meer Informatie
■ Erik Kaal: 020 678 1 678
■ Wilma Wentholt: 020 552 3252

Speerpunten
In het stadsdeel is voor onderstaande speerpunten de verander-
opgave bepaald. In het stadsdeel PMI worden verschillende alterna-
tieven benoemd. In dit factsheet is de maximale investeringsvariant
opgenomen. Voor de verschillende alternatieven wordt verwezen
naar het stadsdeel PMI.
■ Jeugd 
■ Zorg en ondersteuning
■ Maatschappelijke participatie 
■ Sociale samenhang (cultuur, sport en vrije tijd)
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Doelstellingen 

Speerpunt 1.  Jeugd

■ ondersteunen ouders bij de opvoeding, bevorderen sociale-
en cognitieve ontwikkeling van het kind en een aantrekkelijke
speelomgeving 

■ versterken samenhang reguliere voorzieningen en sluitende
aanpak o.a. via OKC’s (ouder kind centra)

■ aanbieden voorschoolse educatie gekoppeld aan initiatieven
voor opvoeding en ondersteuning

■ goede aansluiting van zorg bij basisschool
■ voldoende aanbod voor het werken aan sociale competenties,

naschoolse opvang, sport- en cultuur in het basisonderwijs
■ stimuleren Brede Schoolontwikkeling. Kwaliteit onderwijs-

gebouwen verbeteren en verbeteren toegankelijkheid minder-
valide

■ aanbod van sport, cultuur & collectieve activiteiten aan 12+
jongeren, bevorderen ontwikkeling naar verdergaande 
zelfstandigheid 

■ creëren van veilige vindplaatsen en aanpak van risicojongeren
(individueel en als groep)

■ behalen startkwalificatie arbeidsmarkt, gebiedsgerichte aanpak
problemen

Speerpunt 2. Zorg en ondersteuning

■ uitbreiden aantal voor ouderen geschikte woningen
■ realiseren nieuwe accommodaties (dienstencentra en zorgsteun-

punten) die extramuralisering  mogelijk maken 
■ creëren goede infrastructuur aan diensten en voorzieningen,

zodat ouderen voldoende mogelijkheden hebben voor contact
en deelname activiteiten 

■ bestaande zorgcentra en dienstencentra ontwikkelen tot kernen
van nieuw te vormen woonservicebuurten

■ realisering zorgloket (niet alléén voor ouderen)
■ rekening houden met diversiteit (financiële draagkracht en

wensen ouderen) bijv: allochtone ouderen de mogelijkheid
bieden om onder elkaar te zijn

■ aandacht voor toegankelijkheid van de openbare ruimte en
gebouwen voor gehandicapten (o.a. basisscholen)

■ stimuleren deelname gehandicapten aan sport- en recreatie
■ eerste lijnsgezondheidszorg: het aantrekkelijk maken van

vestiging nieuwe huisartsen. Wenselijk is om deze vraag in de
vorm van geclusterde praktijken (HOED) en gezondheidscentra
te realiseren

Speerpunt 3. Maatschappelijke participatie

■ bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale
samenhang vanuit wijkopbouwcentra, buurthuizen en wijk-
servicepunten

■ wijkservicepunten bij voorkeur instellen als onderdeel van
multifunctionele buurtcentra met een breed aanbod passend 
bij de vraag van de wijk

■ ondersteunen vrijwilligersorganisaties, incl. allochtonen-
organisaties

■ accommoderen van flexibele activiteiten en netwerken:
laagdrempelige, deels zelfstandig te gebruiken locaties voor
ontmoeting, ad-hoc initiatieven vanuit de gemeenschap en bijv.
cursorische activiteiten in het kader van sociale activering

Speerpunt 4.  Sociale samenhang (cultuur, sport en vrije tijd)

■ stimuleren vestiging culturele ondernemers door faciliterend
vastgoedbeleid en realisatie kunstverzamelgebouw

■ bevorderen samenwerking met/tussen primair en voortgezet
onderwijs, kunst- en cultuurprofielscholen, kunst- en cultuur-
instellingen en kunstenaars uit stadsdeel (o.a. erfgoededucatie)

■ ondersteunen aantal culturele voorzieningen met buurtfunctie
(o.a. van Ostadetheater, filmhuis Rialto, de Badcuyp)

■ evenwichtige en transparante verdeling van sport- en recreatie
voorzieningen van goede kwaliteit

■ verhogen sportparticipatie bij de jeugd, senioren, gehandicap-
ten en allochtonen, o.a. door inspelen op veranderende vraag
naar sportvoorzieningen

Bevindingen

■ het stadsdeel heeft 2 consultatiebureaus in aparte gebouwen en wil deze
upgraden tot volwaardige OKC’s

■ vraag en aanbod VVE en PSZ in evenwicht. Aantal voorschoolplaatsen is
momenteel 132. Bijna alle voorscholen (5) ondergebracht in basisscholen

■ klein overschot kindopvangplaatsen in het stadsdeel. Deel plaatsen worden nu
opgevuld met kinderen van buiten het stadsdeel (markt zorgt voor oplossing) 

■ theoretisch flink overschot aan basisscholen in 2005 en 2015. Verklaring:
basisscholen trekken vee-l kinderen van buiten stadsdeel (38%) 

■ er is één fysieke brede school (community school), vier andere scholen bieden
verlengde schooldag aan en werken samen met  instanties rondom ouder en
kind

■ overschot m2 jongerencentra,  met name in de Pijp. Groot jongerencentrum
(Cinetol) functioneert als activiteitencentrum voor tieners/jongeren uit
omliggende buurt. In de Vondelpark-Concertgebouwbuurt geen jongerencen-
trum, wel veel voorzieningen in openbare ruimte. Jeugd maakt in deze
welvarende wijk gebruik van commerciëel aanbod 

■ tekort aan kleinschalige accommodaties voor huiskamerprojecten, ten behoeve
van jongeren die extra ondersteuning nodig hebben (bijv. risico jongeren,
allochtonen meisjes etc. ) Dit tekort is het grootst in de Pijp, Stadion/Apollo-
buurt en Vondelpark-Concertgebouwbuurt

■ op dit moment tekort aan ontmoetingsruimte voor ouderen indien de in gang
gezette plannen niet worden meegeteld, tekort vooral in de Willemsparkbuurt

■ voldoende informatie en adviespunten voor ouderen, niet alleen in speciale
wijkposten voor ouderen maar ook ondergebracht in buurthuizen of verzor-
gingstehuis in de vorm van spreekuren. Wijkpost voor ouderen Olympiaweg in
zeer slechte staat

■ allochtone ouderen over het algemeen sociaal minder mobiel, zij hebben
behoefte aan opvang/ontmoeting in de eigen, veilige en vertrouwde om-
geving, met mogelijkheden voor eigen initiatief

■ voldoende huisartsen (41), werken vooral vanuit solo- en duopraktijken. Slechts
twee HOEDen (huisartsen onder een dak). Over een aantal jaren wijzigt deze
situatie. De stichting  ”Eerste Lijn” verwacht dat er in 2010 een instroom nodig
is van 21 huisartsen

■ aanbod m2 buurthuizen veel lager dan de theoretische vraag
■ deels te verkaren doordat men in welgestelde wijken gebruik maakt van

commerciële voorzieningen
■ spreiding van buurthuizen over de buurten is onevenwichtig: relatief te veel

aanbod in de Pijp en fors te weinig in de Diamantbuurt (ondanks activiteiten in
nabijgelegden Cinetol)

■ bezetting buurthuizen is soms matig met name door beperkte openstelling
i.v.m. hoge beheerkosten. Gebruikers met name kinderen

■ tekort aan m2 opbouwwerk: er zijn 3 zelfstandige wijkopbouwcentra en
4 wijkservicepunten, waarvan één met tijdelijke nevenfunctie in Diamantbuurt

■ allochtone groepen hebben behoefte aan eigen ontmoetingsruimten en
mogelijkheden voor eigen organisatie van activiteiten

■ tekort aan atelierruimte en centra voor (actieve) kunst- en cultuuractiviteiten
■ in de inventarisatie zijn grootstedelijke voorzieningen niet meegenomen

(Concertgebouw, musea, muziek- en dansscholen)
■ er zijn enkele culturele voorzieningen met buurtgerichte functie, zoals theaters,

een poppentheater en een filmhuis
■ kwaliteit van Ostadetheater voldoet niet, behoefte aan een verbeterde of

nieuwe plek
■ tekort aan m2 bibliotheken. Vestiging Roelofhartplein is krap bemeten.

Vestiging Bertelmanplein is leeggekomen door verhuizing naar ruimere locatie
in Olympisch Kwartier met groter dienstverleningsgebied

■ aanbod m2 voor sportbeoefening is groot: 3 sporthallen met meerdere zalen,
plus hoog aantal gymzalen door grote aantal scholen primair en voortgezet
onderwijs (veel leerlingen van buiten het stadsdeel)

Veranderopgave

Stadsdeelbeleid
■ wegens VVE wordt aantal PSZ plaatsen teruggebracht  233. Na stedelijke afspraken 2006  mogelijk wijziging
■ naschoolse opvang: bij verwachte opleving markt zijn plannen voor uitbreiding mogelijk, zoals aan het Bertelmanplein (wanneer het

buurthuis leeg komt) en op de Th. de Bockstrook (nieuwbouw brede school)
■ uitvoeren bestaand plan voor bouw van één nieuwe brede school (incl. peuterspeelzaal) in de Th. de Bockstrook. Deze school komt in de

plaats van twee bestaande buurtscholen, die reeds werken vanuit een brede schoolconcept
■ voor de Marathon- en Hoofddorppleinbuurt zijn nieuwe jongeren centra voorzien ter vervanging van bestaande

Aanvullende investeringen PMI
■ upgraden twee consultatiebureaus tot volwaardige OKC’s (voorbehoud: mocht uit bouwkundig onderzoek blijken dat het verbouwen

van het huidige consultatiebureau in de Pijp te kostbaar wordt dan is het zaak om een alternatieve locatie te zoeken)
■ ontmoetingsplaatsen voor jongeren: optie A: realiseren 2 huiskameropvang en een publieksgericht jongerencentrum handhaven/

vervangen of optie B: realiseren twee middelgrote jongerencentra in de Diamantbuurt en de H. Seghers/Van Goghbuurt en Cinetol
afstoten

Stadsdeelbeleid
■ continueren lopende projecten voor ouderen in de Apollo/Stadionbuurt en de ontmoetingsruimte voor ouderen in de Th. De Bockstrook

Hiermee wordt voorzien in de huidige en toekomstige behoefte aan ontmoetingsruimte en aan (zorg)woningen met nabijgelegden
zorgsteunpunten en dienstencentra

■ op Andreas terrein (stadsdeel Slotervaart) komen WIBO woningen en een Dienstencentrum voor ouderen 
■ buurtcentrum Lydia/ De Coenen richt zich meer op ouderen. Vanaf eind 2005 start een advies- en informatiefunctie “Vraagwijzer” 

Ook zijn er activiteiten voor/door zelforganisaties van ouderen
■ eind 2005 gaan 9 huisartsen naar 2 HOEDEN in de Kuipersstraat/Rustenburgerstraat

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren alternatieve locatie voor de wijkpost voor ouderen aan de Olympiaweg. Stichting Zuid wil deze wijkpost graag combineren met

haar hoofdkwartier. De voorkeur gaat uit naar de Stadion/Marathonbuurt
■ voorkomen tekort huisartsen door uitbreiding met 3 HOEDen/gezondheidscentra 
■ realiseren zorgsteunpunt Baarsstraat (Schinkelhaven) dat onderdeel uitmaakt van WIBO complex
■ in combinatie met zorgwoningen zorgsteunpunt en ontmoetingsruimte realiseren voor ouderen in dienstencentrum Olympia bij het

Olympisch Stadion (vrijkomen pand op de lange baan geschoven)
■ realiseren ontmoetings- en activiteitenruimte voor ouderen in Brede School Th. De Bock 

Stadsdeelbeleid
■ aandachtspunt is spreiding van voorzieningen
■ realisering twee nieuwe buurtcentra. Buurthuizen Bertelmanplein en Discus verhuizen naar multifunctioneel centrum Hygiëaplein
■ ontwikkeling naar meer multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties. Buurtcentrum Lydia ontwikkelt zich tot multifunctioneel

centrum met accent op voorlichting, informatie & advies en cliëntenondersteuning. Ook is hier ruimte voor vestiging van het meldpunt
zorg en overlast en het wijkservicepunt Vondelpark-Concertgebouwbuurt

■ ontwikkeling naar meer samenhang in beleid en dienstverlening van wijkopbouwwerk en andere instellingen, zoals Combiwel. Legt basis
voor meer gezamenlijk gebruik accommodaties

Aanvullende investeringen PMI
■ transformatie bestaande voorzieningen De Pijp: volledige renovatie Smaragdpleinschool tot multifunctioneel centrum. Daarbij o.a.

aandacht voor een jongerencentrum

Stadsdeelbeleid
■ project “kunstverzamelgebouw” is in afwachting van resultaten haalbaarheidsonderzoek. Hetzelfde geldt voor van de verbouwen of

vernieuwing van het van Ostadetheater
■ Filmtheater Rialto wil verder utbreiden in samenwerking met de Centrale Stad.
■ Verder onderzoeken mogelijkheden initiatief vestiging Arabisch Cultureel Centrum
■ Het stadsdeel wil een aantal culturele functies onderbrengen in het stedelijk gemeenetarchiefgebouw aan de Amstel

Aanvullende investeringen PMI
■ nog niet bekend (plannen in ontwikkeling)

Stadsdeel Oud Zuid
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Factsheet Stadsdeel Slotervaart

Kernteam Slotervaart
■ Margot Lammers (stadsdeel)
■ Roland Baumgarten (stadsdeel)
■ Kees Lindhoud (trekker PMI stadsdeel)
■ Fred Lentz (Vastgoed adviseur Bureau Parkstad)
■ Jeroen van de Velden (PMI Coördinator Bureau Parkstad)
■ Jaap Storteboom (Voorzitter Werkgroep PMI Bureau Parkstad)
■ Wilma Wentholt (PMI adviseur DMO)

Voor meer informatie
■ Roland Baumgarten: 020 798 9111
■ Wilma Wentholt: 020 552 3252

Speerpunten
Stadsdeel Slotervaart heeft ruim 44.000 inwoners. Voor de groot-
schalige stedelijke vernieuwing van Parkstad en een sociaal voor-
zieningenplan opgesteld: het Ruimtelijke Programma Sociaal. Voor
het PMI is dit programma vergeleken met de PMI-normen om tot de
definitieve veranderopgave 2006-2010 te komen (excl. Onderwijs).

Stadsdeel Slotervaart

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Welzijnsmeters in Brede School Einstein 500 1.084.000 398.277 2007

■ 2 Zorgmeters in Brede School Einstein 300 650.400 0 2007

■ 3 Sportzaal bij Brede School Einstein* 910 372.880 248.525 2007

■ 4 Welzijnsmeters in Brede school El Kadisa 390 845.520 302.753 2007

■ 5 Welzijnsmeters in Brede school Jan de Doper 1250 2.710.000 952.356 2007

■ 6 Zorgmeters in Brede school Jan de Doper 300 750.400 0 2007

■ 7 Welzijnsmeters in Brede School Pro Rege 350 758.800 228.263 2010

■ 8 Dienstencentrum ouderen Hart Delfland 2300 4.986.400 1.813.896 2007

■ 9 Dienstencentrum ouderen Hart Delfland 193 418.424 112.334 2007

■ 10 Dienstencentrum ouderen Hart Delfland 572 1.240.096 0 2007

■ 11 Dienstencentrum ouderen Hart Staalmanplein 1200 2.828.869 990.104 2007

■ 12 Gezondheidscentrum Hart Delfland 300 650.400 168.003 2007

■ 13 Gezondheidscentrum Hart Staalmanplein 300 650.400 0 2007

■ 14 Huiskamerproject Andreasensemble 100 216.800 75.800 2006

■ 15 Huiskamerproject Andreasensemble 2 100 216.800 75.800 2006

■ 16 Kinderdagverblijf Andreas 360 780.480 0 2006

■ 17 Maatschappelijke voorzieningen Zuidblok 800 1.734.400 607.040 2007

■ 18 MFC Allebé 1050 2.276.400 834.631 2007

■ 19 MFC Allebé 171 370.728 100.316 2007

■ 20 MFC Allebé 1706 3.698.608 0 2007

■ 21 Zorgsteunpunt Andreas met welzijnsruimte 325 740.600 182.004 2006

■ 22 Zorgsteunpunt Zuid/Riekerhof 150 325.200 84.002 2007

■ 23 Zorgsteunpunt, huiskamer Delfland 50 108.400 28.001 2006

■ 24 Zorgsteunpunt, huiskamer Noordstrook 100 216.800 75.880 2006

■ 25 Jongerenvoorziening Quado 150 325.200 113.820 2007

Locatie onbekend

■ 26 Huiskamer Slotervaart Noord 100 216.800 75.880 2010

■ 27 Zorgsteunpunt Slotervaart Noord 180 390.240 100.802 2010

■ 28 Zorgsteunpunt Nieuw Sloten 150 325.200 0 2008

■ 29 Zorgsteunpunt Antaris/De Drie Hoven 150 325.200 0 2008

totaal 14507 30.214.445 7.568.487
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Doelstellingen 

Speerpunt 1. Zorg

■ zoveel mogelijk gecombineerd aanbieden van dienstencentra,
zorgsteunpunten en aangepast wonen in de wijken

■ daarmee tegemoet komen aan trend extramuralisering
■ clustering van instellingen voor gezondheidszorg in gezond-

heidscentra, bijv. Huistartsen onder één dak (HOED)
■ goede spreiding van gecombineerde voorzieningen over de

wijken

Speerpunt 2.  Educatie

■ ontwikkeling van Brede Scholen, waarbij voor- en naschoolse
opvang en opvoedingsondersteuning gekoppeld worden aan
het basisonderwijs

■ goede spreiding van de Brede Scholen over de wijken

Speerpunt 3.  Buurtservice

■ zoveel mogelijk gecombineerd aanbieden van buurtservice-
punten en veiligheidssteunpunten in de wijken

■ goede spreiding van deze geconcentreerde voorzieningen over
de wijken

Speerpunt 4. Buurtontmoeting

■ clusteren van activiteitencentra en buurtontmoetingsruimten
■ daarbij goede spreiding over de wijken

Speerpunt 5.  Overig: maatschappelijke dienstverlening, 
sport, kunst en cultuur

■ voorzieningen als maatschappelijke dienstverlening, sport, kunst
en cultuur, waar mogelijk, koppelen aan één van bovenstaande
gecombineerde voorzieningen of tot eigen cluster maken

■ deze keuze hangt af van fysieke mogelijkheden en aanwezige
randvoorwaarden voor clustering ( inhoudelijke versterking,
voordelen multifunctioneel gebruik, beheer en/of kosten)

■ uitbreiding van het totale aanbod in lijn met bevolkingsgroei
van 16% tot 2015

Bevindingen

■ tekort zorgsteunpunten
■ ruim voldoende/zelfs overschot aan woonruimte met zorg op afroep
■ theoretisch tekort aan huisartsen, in praktijk hebben meeste huisartsen nog

ruimte over. Oorzaak: 43% inwoners niet geregistreerd bij huisarts in eigen
stadsdeel

■ tekort thuiszorg
■ klein tekort verloskundigen
■ stimulering brede gezondheidscentra blijkt lastig. Deelnemende partners

vrezen hoge huren en concurrentie. Daarnaast onzekerheid door ontwikkelin-
gen in de zorg (WMO, nieuw zorgstelsel)

■ tekort consultatiebureau. Dit wordt in praktijk niet ervaren, volgens GGD
eerder overschot

■ overcapaciteit van basisonderwijs
■ theoretisch tekort aan buitenschoolse opvang. Volgens stadsdeel loopt markt

terug en is dit niet zorgelijk
■ overschot kinderdagverblijven 
■ aantal voorschoolplaatsen iets beneden taakstelling, aantal kindplaatsen

peuterspeelzalen voldoet aan behoefte stadsdeel

■ voorbehoud: nog te weinig juist uitgesplitste gegevens beschikbaar
■ tekort m2 algemeen maatschappelijk werk (AMW) en opbouwwerk
■ tekort veiligheidssteunpunt/buurtservicepunt. Via buurtbeheer wordt in iedere

wijk wijkgericht gewerkt
■ eventueel tekort opbouwwerk kan komen door werkwijze Eigenwijks, die

vanuit eigen centrale kantoor activiteiten organiseert in wijk/buurtcentra

■ tekort aan wijkcentra
■ voldoende sociaal-culturele ontmoetingsruimte voor ouderen/eettafels, maar

wel onevenwichtig gespreid over stadsdeel. Dit klopt (nu nog) met bevolkings-
opbouw van de wijken

■ theoretisch tekort jongerencentrum/tieneropvang (aanwezige grootstedelijke
voorzieningen niet meegerekend). Goede spreiding: in elke wijk kleinschalige
voorzieningen aanwezig. Daarnaast beperkt Streetcornerwork. Met name het
tekort voor tieners (huiskamers) is een probleem

■ overschot gymzalen primair onderwijs
■ tekort sporthallen en -zalen
■ fors tekort m2 kunst- en cultuuractiviteiten, met name centra voor kunst en

cultuur en atelierruimte 
■ klein tekort m2 bibliotheek, echter inwoners Nieuw-Sloten kunnen gebruik

maken van bibliotheek Osdorpplein

Veranderopgave

Stadsdeelbeleid
■ huidige verzorgingshuisplaatsen verdwijnen voor groot deel, daarvoor in de plaats zorgsteunpunten en woonruimte met zorg op afroep

(realiseren opgave Bureau Parkstad) 
■ stimuleren brede gezondheidscentra vooral in nieuwe wijken
■ huidig consultatiebureau Hageland en OKC Jan Tooropstraat worden vervangen door twee nieuwe OKC’s (totaal oppervlak blijft gelijk)
■ stimuleren vorming HOED’s o.a. door aantrekken jonge huisartsen en huren ruimtes van corporaties

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren nieuwe zorgsteunpunten met toereikend zorgaanbod: Delflandplein, Andreas/Lelylaan, Zuid/Riekerhof, Sloterparkwijk
■ realiseren gezondheidscentra Delflandpleinbuurt en Staalmanpleinbuurt
■ realiseren zorg-welzijn-dienstencentrum MFC Allebé in Overtoomse Veld

Stadsdeelbeleid
■ stadsdeel wil niveau kinderdagverblijven handhaven, maar deel verplaatsen naar nieuwe brede scholen. Daar worden ruimten multi-

functioneel ingezet en ev. aangewend voor peuterspeelzalen en VVE

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren Brede Scholen Jan de Doper, El Kadisia, Pro Rege en Einstein
■ realiseren Huizingaschool in Sloterparkwijk
■ realiseren Kinderdagverblijf Andreas

Stadsdeelbeleid
■ op diverse locaties komen  Wonen/Zorg/Welzijn spreekuren (o.a. in nieuwe MFC Allebé zie speerpunt 1)
■ functie info en advies ouderen neemt toe door vestiging van nieuwe zorgsteunpunten en dienstencentra

Aanvullende investeringen PMI
■ opening nieuw Vraagwijzerloket
■ vestiging van zorgsteunpunten (zie speerpunt 1) en dienstencentra ouderen Delflandpleinbuurt en Staalmanpleinbuurt

Stadsdeelbeleid
■ het tekort aan wijkcentra wordt deels opgelost door realiseren (reeds geplande) buurtontmoetingsruimte en een ouderenruimte in

Overtoomse Veld

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren maatschappelijke voorzieningen Delflandpleinbuurt
■ realiseren huiskamervoorziening tieners in Delflandpleinbuurt (Noordstrook), Lelylaan, Sloterparkwijk
■ realiseren jongerenvoorziening Quado

Stadsdeelbeleid
■ beleid stadsdeel is dat iedere school een eigen gymzaal heeft (en houdt). Verhuur van gymzalen aan buitenschoolse verenigingen wordt

gestimuleerd.
■ tekort m2 kunst en cultuur deels opgelost door overlap met wijkcentra. Eén zaal wijkcentrum wordt gebruikt voor culturele activiteiten,

exposities en muziekpodium
■ optie: uitbreiding aantal broedplaatsen (atelierruimten)

Aanvullende investeringen PMI
■ realiseren vergrote gymzaal Einstein

Stadsdeel Slotervaart*
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* stadsdeel Slotervaart werkt met de vijf hoofdclusters 1) Zorg, 2) Educatie, 3) Buurtservice, 4) Buurtontmoeting en 5) Overig. Deze indeling komt overeen met de speerpunten van veel andere stadsdelen. 
Ten behoeve van een uniforme presentatie kiezen we hier voor de term “speerpunt”. De PMI bevindingen m.b.t. Kunst en cultuur hebben wij ondergebracht bij speerpunt 5: Overig.
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Factsheet West binnen de Ring
(De Baarsjes, Westerpark, Oud-West)

Stuurgroep
■ Lizette Ploeg (Sectormanager De Baarsjes)
■ Marijke Meijer (Sectormanager Oud West)
■ Evelyne van Wijk (Sectormanager Westerpark)
■ Bart van Dijk (Stadsdeel projectleider)
■ Joris Stok (DMO projectleider)

Voor meer informatie
■ Joris Stok 020 552 3255

Speerpunten
In totaal wonen in deze 3 stadsdelen ruim 90.000 mensen. 
Grote delen van West binnen de Ring hebben een centrumrand
woonmilieu, wat duidt op een goede sociaal economische situatie.
Naarmate de afstand tot het centrum groter wordt zijn ook (zeer)
kwetsbare gebieden aanwezig. Na een analyse van het sociale
beleid per stadsdeel zijn de volgende speerpunten/samen-
werkingskansen benoemd:
■ Wonen, zorg en dienstverlening
■ Maatschappelijke Participatie
■ Integraal jeugdbeleid en sport
■ kunst en cultuur

West binnen de Ring

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Isoleren Multicultureel Muziekcentrum Aslan* 600 452.200 226.100 2006

■ 2 Bibliotheek (in de Hallen) 1000 1.800.000 630.000 2006

■ 3 Cultuurwerkplaats Westerpark 200 250.000 87.500 2008

■ 4 Laagdrempelig podium / Muzieklab (verbouwing) 1000 1.125.000 393.750 2007

■ 5 Polenentheater* (verbouwing) 1095 1.450.250 0 2006

■ 6 Brede School E. Wolfstraat (incl 1 VVE groep) 511 574.875 201.206 2007

■ 7 Bredius Sportcentrum* 2121 5.000.000 3.400.200 2007

■ 8 Sportzaal WbdR (nieuwbouw)** 705 3.000.000 1.400.000 2009

■ 9 Opknappen + uitbouw Chassé* (uitbouw) 40 44.000 34.373 2006

■ 10 Sportontmoetingsruimte Westerpark 287 385.700 95.416 2006

■ 11 Jeugdcentrum WP (Spaarndammer/Houthavens) (nieuwbouw) 200 450.000 157.500 2010

■ 12 Koperen Knoop* (verbouwing) 1325 662.500 332.666 2007

■ 13 Vraagwijzer Oud-West (mogelijk in de hallen) 100 225.000 78.750 2007

■ 14 OKC Oud West (in gebouw Plexat) 400 800.000 280.000 2007

■ 15 Satelliet vraagwijzer Westerpark (de Bogt/de Werf) 100 112.500 39.375 2006

■ 16 Talencentrum Westerpark 80 168.000 45.312 2006

■ 17 Gezondheidscentrum Houtrak* 861 335.672 335.672 2006

■ 18 HOED OW-de Baarsjes (reservering) 500 1.000.000 175.000 2009

■ 19 Zorgsteunpunten (10) 1000 500.000 0 2008

■ 20 OKC Westerpark* (gebouw 2) 833 641.500 68.772 2006

Locatie onbekend

■ 21 Aanvullende opgave 6 groepen VVE 750 750.000 262.500 2008

■ 22 Vraagwijzer de Baarsjes 100 225.000 78.750 2007

totaal 13808 19.952.197 8.322.842
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Doelstellingen 

Speerpunt 1. Wonen, zorg en dienstverlening

■ Door de extramuralisering worden nieuwe eisen gesteld aan de
woonomgeving en de voorzieningen

■ Woonservicebuurten worden ontwikkeld, met daarin woningen
met zorg op afroep, ontmoetingsmogelijkheden, 1e lijns
gezondheidszorg en een toegankelijke woonomgeving

■ De Baarsjes heeft relatief veel ontwikkelingsmogelijkheden
(Chassébuurt en ontwikkelingslocatie)

■ in Oud West zijn beperkte fysieke ontwikkelingsmogelijkheden.
Het Stadsdeel grijpt de kansen die zich voordoen

■ in westerpark een accent op de twee woonservicewijken rond
de informatie en adviesfunctie

Speerpunt 2. Maatschappelijke participatie

■ Een vraaggericht en laagdrempelig aanbod aan ontmoetings-
ruimte is wenselijk (waarbij ontmoeting in De Baarsjes altijd
gekoppeld wordt aan specifieke programma’s)

■ Specifieke aandacht voor kwetsbare groepen en mensen met
een psychiatrische achtergrond

Speerpunt 3. Integraal jeugdbeleid en sport

■ Er moet een doorgaande ontwikkelingslijn ontstaan voor
kinderen van 0 tot 12+

■ Beleid van 0-4: is gericht op vroegtijdige signalering, onder-
steuning van ouder en kind en aanpakken achterstanden

■ Beleid 4-12 is gericht op voorzetten van de aanpak van
achterstanden (in de Brede School)

■ Beleid 12+ is gericht op het bevorderen of ontwikkelen van
verdergaande zelfstandigheid 

■ Voor sport en bewegen richten de stadsdelen zich op alle
inwoners, met specifieke inzet voor stimulering sportdeelname
van kinderen en jongeren door BOS driehoek en sportbuurt-
werk. 

Speerpunt 4. Kunst en cultuur

■ Door middel van versterkte samenwerking willen de stadsdelen
het cultureel aanbod voor volwassenen, jongeren en kinderen
versterken

■ Het culturele imago van de stadsdelen en het stimuleren van de
creatieve industrie/atelierruimte zijn accenten

■ Op termijn zijn komen er drie (fysieke) pijlers: Cultuurpark
Westergasfabriek, Edelsmedenschool en De Hallen

Bevindingen

■ De drie stadsdelen hebben gezamenlijk nog een aanzienlijke bouwopgave
voor zorgwoningen (nog niet kwantificeerbaar en gelijk verdeeld) 

■ Door het veranderende woonaanbod ontstaat er – op termijn – een theoretisch
tekort aan zorgsteunpunten

■ Er is een (klein) overschot aan specifieke ontmoetingsruimte voor ouderen
(kwetsbare groepen), die in principe een bredere functie kan krijgen in de
buurt

■ De ruimte voor informatie en advies is in evenwicht met de huidige behoefte.
Nog zonder de loketten Vraagwijzer

■ In de stadsdelen is in de praktijk een evenwicht in vraag en behoefte naar
eerstelijns zorg (huisartsen). Richting 2015 ontstaat een theoretisch tekort,
waarbij huisvesting een knelpunt is

■ Er is een theoretisch tekort aan buurtcentra (ontmoetingsruimte) in de drie
stadsdelen samen. Een deel van dit tekort wordt gecompenseerd door het
forse aanbod aan ontmoetingsruimte voor ouderen. Daarnaast zijn er diverse
andere voorzieningen gericht op maatschappelijke participatie (speeltuin-
verenigingen en activiteitenruimten voor doelgroepen) die een deel van de
behoefte opvangen

■ In Oud West is het tekort wat groter dan in de andere stadsdelen
■ Stadsdelen ervaren (naast bestaande plannen) geen tekort. Alleen voor

zelforganisaties en kwetsbare groepen (psychiatrie) is er beleidsmatige
behoefte

■ De meeste accommodaties bevinden zich in goede technische staat en zijn
(relatief) gebruikersvriendelijk. De integrale toegankelijkheid is wel nog een
aandachtspunt

■ Er is sprake van relatief goede bezetting van de buurtcentra. In de avonden en
in de weekenden is e.e.a. nog te optimaliseren

■ Er is een tekort aan ruimte voor ouder en kind zorg. Alleen De Baarsjes heeft
een fysiek OKC (de andere stadsdelen hebben plannen)

■ Er is een beperkt theoretisch overschot aan ruimte voor onderwijs. Deze
ruimte is in de praktijk meestal ingevuld met aan de school verwante brede
activiteiten. Ook hebben de oude schoolpanden in West binnen de Ring
relatief veel ‘loze’ ruimte die niet voor onderwijsdoeleinden kan worden
gebruikt. Wel zijn er (relatief) beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Voorschool
e.d. en andere brede ruimtes worden vaak ook organisatorisch aan de brede
school verbonden (netwerk)

■ Er is een theoretisch tekort aan voorscholen en reguliere peuterspeelzalen bij
meting op 31 juli 2005. In het kader van het nieuwe bestuursakkoord zullen de
prestatieafspraken waarschijnlijk verhoogd worden. Dit kan leiden tot een
aanvullende opgave. De reguliere peuterspeelzalen krijgen beleidsmatig een
minder grote rol dan in de PMI aannames 

■ Er zijn geen signalen over wachtlijsten op de reguliere peuterspeelzaal en
kinderdagverblijven

■ Er is sprake van evenwicht in vraag een aanbod voor tiener en jongerencentra.
Deze centra zijn echter niet uitwisselbaar. Voor tieners/buurtgerichte voor-
zieningen is er wel een (klein) tekort.  In Oud West is er wel een tekort (als het
stedelijk Argan niet wordt meegerekend). De spreiding van voorzieningen
vraagt om aandacht

■ Voor de drie stadsdelen is er een tekort aan ruimte voor binnensport. Het
grote aanbod in Westerpark compenseert de tekorten in De Baarsjes en Oud
West niet volledig. Er is behoefte aan een middelgrote sportzaal voor deze
laatste twee stadsdelen 

■ Er is een groot aanbod aan kunst en cultuurvoorzieningen in de drie stads-
delen (zeker na oplevering van de in ontwikkeling zijnde projecten zoals de
Edelsmedenschool) 

■ Sommige panden hebben behoefte aan (grootschalig) onderhoud
■ Er is beleidsmatig behoefte aan een laagdrempelig podium (voor buurt-

organisaties)

Veranderopgave

Beleidsmatig
■ Waar mogelijk clusteren van (elkaar) versterkende functies (soms ook buiten wonen, zorg en dienstverlening)
■ Daarbij wel instandhouding van een goed/fatsoenlijk gespreid netwerk
■ Via satellieten van de informatie en adviesfunctie (loketten Vraagwijzer) kan betere spreiding gerealiseerd worden, waarbij samenwerking

tussen de stadsdelen essentieel is (ivm voldoende draagvlak)

Aanvullende investering PMI
Tot ontwikkeling brengen van tien woonservicebuurten (vier in De Baarsjes, twee in Oud West en vier Westerpark), waarvan de woonservice-

buurt voor de Houthavens pas na 2010 gerealiseerd wordt. Het gaat om de volgende sociaal fysieke ingrepen:
■ opknappen/-plussen bestaande zorgsteunpunten (6)
■ realisatie nieuwe zorgsteunpunten (3)
■ opknappen gezondheidscentrum Houtrak (ook met info en advies functie voor Wonen, zorg dienstverlening)
■ realisatie 3 loketten Vraagwijzers (elk stadsdeel één)
■ claimen ruimte voor gezondheidscentrum in De Baarsjes/Oud-West

Beleidsmatig
■ Minder kiezen voor traditionele buurtcentra en meer kiezen voor (functionele) ontmoetingsruimte op logische weefplekken (brede school,

gezondheids- en dienstencentrum, sportvoorzieningen);
■ Oud West: Bij fysieke Brede Scholen wordt in Oud West welijns(ontmoetings) ruimte toegevoegd (bestaand project)
■ Verder geen (grote) uitbreiding van de m2 voor ontmoeting
■ Wel wordt een zo hoog mogelijke bezetting nagestreefd

Aanvullende investering PMI
■ De Baarsjes: Buurtcentrum Chassé wordt aangepast/opgeknapt en iets uitgebreid
■ Westerpark: realiseren van een talencentrum (bij nieuwe Bibliotheek)

Beleidsmatig
■ De stadsdelen zetten primair in op een uitbreiding van de voorschool. In De Baarsjes en Oud West wordt gekozen voor een klein aanbod

op de reguliere peuterspeelzaal. Eventuele aanvullende behoefte zal opgepakt moeten worden vanuit de commerciële voorzieningen
(kinderdagverblijf). In Westerpark blijft wel een aanzienlijk aanbod aan reguliere peuterspeelzalen

■ Ten aanzien van het (facilitair) beheer (en exploitatie) van sportvoorzieningen willen de stadsdelen intensief samenwerking. Hiermee kan
o.a. de bezettinggraad verhoogd worden

■ Alle stadsdelen onderzoeken mogelijkheden voor beperkte extra ontmoetingsruimte bij Brede Scholen
■ Toegankelijkheid van gymzalen kan versterkt worden
■ De Baarsjes kiest specifiek voor de Netwerk Brede School

Aanvullende investering PMI
■ Openen van enkele voorschool(peuter)groepen in De Baarsjes, Oud West en Westerpark. Hiermee moet blijvend aan de beleidsdoel-

stelling voldaan worden en wordt segregatie op de voorschool voorkomen. Het aanbieden van een voorschoolprogramma op de
commerciële kinderopvang behoort tot de mogelijkheden. Bij afnemend aantal reguliere peuterspeelzalen neemt het totaal aantal
bereikte kinderen voor heel West binnen de Ring af

■ De Baarjes: Ontwikkelen van een middelgrote sportzaal voor De Baarsjes Oud-West, die ook gebruikt kan worden voor basisonderwijs
■ Oud West: realiseren van een OKC in Oud West (locatie nog onbekend)
■ Oud West: Realiseren middelgroot jongerencentrum dat specifiek gericht is op de buurt/wijk. Het stedelijke Argan zal medio 2008/2009

vertrekken (naar het Jan van Galenpark)
■ Westerpark: Realiseren van een OKC in het pand ”Westerpark 2”
■ Westerpark: Meewerken aan kleinschalige tiener voorzieningen voor de Houthavens waarbij het initiatief moet liggen bij commerciële

partners (mogelijk na 2010)
■ Westerpark: Herbouw van het Bredius Sportcentrum

Beleidsmatig
■ Verdere samenwerking (ook met Bos en Lommer) het culturele imago & klimaat verder te versterken
■ Beleidsmatig Faciliteren van betaalbare atelierruimte (broedplaatsen)
■ Westerpark: Realiseren Cultuurwerkplaats conform stadsdeelbeleid

Aanvullende investering PMI
■ De Baarjes: Isoleren muziekcentrum Aslan (De Baarsjes)
■ Oud West: De realisatie van een laagdrempelig podium voor De Baarjes/Oud West (MuziekLab)
■ Oud West: De Hallen heeft mogelijk nog een onrendabele investering
■ Westerpark: Renoveren Polanentheater (geen onrendabele top conform Stenen voor Sociaal)

Stadsdeel West binnen de Ring (De Baarsjes, Oud West en Westerpark)
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Factsheet Stadsdeel Zeeburg

Kernteam
■ Barbara Dijkgraaf (projectleider)
■ Merel Werner (deel-projectleider)
■ Marc van Gemert (projectleider MIPSA)
■ Wilma Wentholt (DMO)
■ Theo van Wijk (Hospitality Consultants)
■ Tim van Asch (Hospitality Consultants)

Voor meer informatie
■ Marc van Gemert: 020 6080 828
■ Wilma Wentholt: 020 552 3252

Speerpunten
Het totale aantal inwoners van Zeeburg bedraagt 40.915. IJburg
maakt daar echter ook deel van uit, maar is niet in het PMI traject
meegenomen. Exclusief IJburg bedraagt het inwonertal 39.464. 
Het lokale welzijnsbeleid van Zeeburg kent twee centrale doelstel-
lingen: het tegengaan van achterstand-situatie en het bevorderen
van sociale cohesie. Na een analyse van het sociaal beleid van het
stadsdeel zijn voor het PMI vier speerpunten benoemd. Vanuit deze
speerpunten is voor het PMI de sociaal-fysieke veranderopgave
bepaald. De speerpunten zijn:
■ Opvoeding en ontwikkeling (0-12 jaar)
■ Jongeren (12-23 jaar)
■ Ouderen en kwetsbare groepen
■ Bevorderen sociale cohesie
■ Volwassen (lage sociale economische participatie).

Het PMI Zeeburg is nader uitgewerkt in het Meerjaren Investerings-
programma Sociale Accommodaties (MIPSA). Dit programma
betreft de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Voor
IJburg wordt door het stadsdeel gewerkt aan een herijking van het
bestaande voorzieningenplan.

Stadsdeel Zeeburg

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Jongerenvoorziening Indische buurt (Karrewiel) 1650 1.200.000 380.916 2007

■ 2 Jongerencentrum Oostelijk havengebied 414 650.000 227.500 2006

■ 3 Jeugdland (1) 940 2007

■ 4 Buurtsportzaal Oostelijk Havengebied 600 300.000 300.000 2008

■ 5 Sporthal Zeeburgereiland 3000 2.900.000 290.000 2009

■ 6 Uitbreiding Multifunctioneel Centrum ouderen Indische buurt 180 65.000 22.750 2006

■ 7 1e lijns gezondheidscentrum Oostelijk Havengebied 600 1.200.000 210.000 2009

■ 8 Bibliotheek 1660 1.000.000 350.000 2008

■ 9 Buurtcentrum Meevaart 1760 1.812.075 61.371 2008 

Locatie onbekend

■ 10 Optimaliseren bestaande voorzieningen 1000 1.187.925 415.774 2008

■ 11 Ouder Kind Centrum 450 900.000 315.000 2007

■ 12 Jongerenwerkplaats 500 500.000 175.000 2006

■ 13 Wijkservicepunten voor ouderen (Indische buurt en OHG) 250 600.000 210.000 2009

■ 14 WMO-loket/vraagwijzer 50 150.000 52.500 2006

■ 15 Maatschappelijke opvang p.m. 500.000 500.000 2007

totaal 13055 12.965.000 3.510.811
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Doelstellingen

Speerpunt 1.  Opvoeding en ontwikkeling (0-12 jaar)

■ vroegsignalering risicojongeren in de jonge leeftijd. (Ouder
Kind Centrum)

■ koppeling PO-onderwijs, jeugdhulpverlening en welzijnswerk
(o.a. ouderkamers voor opvoedingsondersteuning)

■ Brede schoolontwikkeling en voorschool

Speerpunt 2.  Jongeren (12 tot 23 jaar)

■ onderscheid tussen jongerenwerk gericht op positieve vrijetijds-
invulling en probleem- en risicojongeren

■ behoefte hebben aan eigen veilige plekken voor ontmoeting en
vrijetijdsbesteding (jongerencentra)

■ belang sport voor jongeren- samen met het onderwijs sport-
stimuleringsprogramma

■ jongeren bewust maken kansen en mogelijkheden (empower-
ment)

■ jeugd en veiligheid (JAT’s), arbeidsmarkttoeleiding

Speerpunt 3.  Ouderen en kwetsbare groepen 

■ ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren
■ een ondersteunend netwerk in het leven roepen (voornemen in

kader WMO) 
■ voorzieningen in het kader van wonen zorg en dienstverlening

en het aanbieden van een adequate zorginfrastructuur
■ evenwichtige spreiding van dienstencentra (ontmoeting,

informatie, advies, dienstenaanbod, zorgloket)
■ nieuwe aangepaste woningen voor ouderen en bijpassend

aanbod van zorgsteunpunten worden gerealiseerd in IJburg 

Speerpunt 4.  Bevorderen sociale cohesie

■ het stadsdeel wil sociale cohesie bevorderen door samenvoe-
gen van allerlei maatschappelijke functies op één locatie zodat
er ‘ontmoetingsplekken’ ontstaan 

■ het zoveel mogelijk multifunctioneel inzetten van accommoda-
ties

■ ondersteunen ontspanningsverenigingen en vrijwilligers-
organisaties 

Speerpunt 5. Volwassenen (lage sociale economische 
participatie)

■ het vergroten economische zelfstandigheid middels activerings-
programma’s en arbeidsmarkttoeleiding 

■ (sociaal investeringsprogramma GSB)
■ een belangrijke doelgroep van Zeeburg zijn vrouwen en meisjes

vanaf 16 jaar
■ economische zelfstandigheid vergroten door de arbeidspartici-

patie onder vrouwen te verhogen en/of door het verbeteren van
startcompetenties

■ Activeren, signaleren, bruggen slaan en ontwikkelen

Bevindingen

■ voorzieningen technisch en functioneel voldoende/goed, fijnmazig netwerk
kleinschalige accommodaties Indische Buurt, Doordat voorzieningen  in elkaars
nabijheid gehuisvest zijn is  samenwerking relatief eenvoudig

■ aanbod- PO korte termijn tekort (OHG). Op lange termijn overschot (ontgroe-
ning OHG)

■ Buitenschoolse opvang is vooral geconcentreerd in het OHG. Aanbod staat
licht onder druk. Geldt ook voor kinderopvang. Er ontstaat de komende jaren
een overschot door ontgroening stadsdeel 

■ klein overcapaciteit peuterspeelzalen o.a. ten gevolge van de voorschool-
ontwikkeling. Stadsdeel stoot aantal peuterspeelzalen af. Voorscholen
vervangen PSZ

■ OHG geen voorziening jeugdgezondheidszorg. Indische Buurt consultatie-
bureau voldoet niet aan de (ruimtelijke) eisen van een OKC

■ Zeeburg kent al een tweeledig aanbod voor jongeren. Voor vrijetijdsbesteding
is er het grootstedelijke Nowhere in de Indische buurt aangevuld met een
aantal kleine accomodaties met verschillende soorten programma’s vooral
gericht op de z.g. empowerment voor jongeren

■ In de Indische Buurt correspondeert het aantal benodigde m2 voor jongeren
met het huidige aanbod. Er is wel sprake van een versnippering van het
aanbod

■ In OHG ontbreekt jongerencentrum. Op basis van kengetallen is centrum hier
wenselijk

■ Behoefte aan buurtsportvoorzieningen. Vanuit het jongerenwerk bezien is het
openstellen van schoolgymzalen buitenschooltijden wenselijk. Huidige maat
gymzalen zorgt voor gelimiteerd gebruik

■ Het stadsdeel krijgt te maken met een aanzienlijke vergrijzing. Naar verwach-
ting neemt vooral het aantal oudere bewoners (50 +) in het OHG met meer
dan 100 % toe

■ In het Oostenlijk Havengebied zijn er momenteel helemaal geen speciale
voorzieningen voor ouderen. Op basis van de bevolkingsprognoses zou er
voldoende draagvlak zijn voor het realiseren van ouderencentra. Aantal oudere
bewoners (50 +) in het OHG neemt met meer dan 100 % toe in 2015 

■ in de Indische buurt gaat het om kleinere aantallen en percentages. Op dit
moment zijn er in de Indische Buurt twee dienstencentra voor ouderen
(Multifunctioneel Ouderen Centrum en het Flevohuis)

■ Behoefte ouderen zal gezien bevolkingssamenstelling verschillen in OHG en
Indische Buurt

■ 1e lijnszorg: Er is momenteel geen tekort aan huisartsen. Over een aantal jaren
kan dit anders zijn omdat dan een aantal huisartsen met pensioen gaat

■ De activiteiten in het Ankeroog (opvang verslaafden) moeten op termijn
verhuizen naar een andere locatie omdat het gebouw in zeer slechte staat
verkeerd en er behoefte bestaat aan een professionele laagdrempelige
verslaafdenopvang

■ Vooral in de Indische Buurt bestaat een fijnmazig netwerk van relatief kleine
accommodaties voor ontmoeting. De bezettingsgraad van deze accommoda-
ties is hoog . Ze lijken te voorzien in een behoefte. Deze accommodaties
hebben over het algemeen een weinig multifunctioneel karakter. In de praktijk
hebben veel vrijwilligersorganisaties hun “eigen” ruimte 

■ Gering aanbod buitensport. Wel zijn er op Zeeburgereiland en IJburg-
ontwikkelingen gaande zijn om aanbod te creëren

■ Dubbelgebruik gymzalen nog niet mogelijk

■ het bestaande aanbod voldoet en zijn er geen fysieke ingrepen noodzakelijk
■ In het Oostelijk Havengebied is geen specifiek aanbod voor volwassenen met

een lage sociaal-economische participatie. Dit wordt echter ook niet nodig
geacht gezien de bevolkingssamenstelling

■ in acht genomen dat er in 2005 een Vrouwen Empowerment Centrum in de
Gerardus Majella kerk is  gerealiseerd

Veranderopgave

Ruimtelijke investeringen
■ ontwikkeling  OKC
■ uitbreiding PO scholen (gezien ontgroening liefst flexibel bouwen) in OHG
■ op termijn herontwikkelen peuterpeelzalen en kinderopvang (combinatie met zorgsteunpunten ouderen)

Ruimtelijke investeringen
■ bestaande gymzaal aanpassen of bouw sportzaal bij nieuwe scholen in het OHG (stimuleren buurtsport)
■ één nieuw jongerencentrum in het OHG onderzoeken of er behoefte is aan een satelliet en of dit fysiek en financieel haalbaar is 
■ versnippering van het aanbod jongeren in de Indische Buurt afbouwen. Er komt één multifunctioneel jongerencentrum in de Indische

Buurt met een satelliet

Ruimtelijke investeringen
■ in OHG een wijkservicepunt (ouderenadviseur, spreekuur ouderenwerk, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke diensten, etc) instellen

Er vindt nog onderzoek plaats in hoeverre het wenselijk is één centraal wijkservicepunt in te stellen of met satellieten 
■ multifunctioneel Ouderen Centrum en het Flevohuis gaan functioneren als volwaardige wijkservicepunten
■ in 2006 zal er een AHOED worden geopend in het Oostelijk Havengebied 
■ er wordt een locatieonderzoek gestart voor een laagdrempelige verslaafdenopvang, waarbij samenwerking gezocht wordt met stadsdeel

Oost Watergraafsmeer 

Ruimtelijke investeringen
■ het fijnmazige netwerk van voorzieningen in de Indische Buurt kan efficiënter/multifunctioneler ingezet worden door het maken van een

optimalisatie en transformatieslag (doorschuifoperatie) 
■ in de beleidsnota subsidiering en huisvesting vrijwilligersorganisaties wordt een nieuwe wijze van huisvesting voorgesteld, waardoor er

flexibeler en transparanter met de vraag naar ruimte omgegaan kan worden
■ ontspanningsverenigingen gaan ruimte delen daar waar de ruimte nog niet efficiënt gebruikt wordt
■ het buurthuis de Meevaart wordt gerenoveerd tot een eigentijds modern buurthuis
■ onderzocht wordt welke investeringen nodig zijn om gymzalen ook voor naschoolsgebruik in te zetten 

Ruimtelijke investeringen
■

Stadsdeel Zeeburg
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Factsheet Stadsdeel Zuidoost (Gaasperdam)

Kernteam 
■ Sylvia Kneefel (Stadsdeel Zuidoost)
■ Marjolein Gerards (stadsdeel Zuidoost)
■ Theo van Wijk (Hospitality Consultants)
■ Luud Wieringa (Hospitality Consultants)
■ Marianne Volkers (DMO projectleider)

Voor meer Informatie
■ Sylvia Kneefel / Marjolein Gerards: 020 252 5000
■ Joris Stok (DMO): 020 552 3255

Speerpunten
Voor het PMI is primair gekeken naar het gebied Gaasperdam 
(dat grofweg ten zuiden van de A9 ligt). In Gaasperdam wonen 
ruim 33.000 mensen. Het gaat hierbij voornamelijk om gezinnen 
en minder alleenstaanden. Ten opzichte van het Amsterdamse
gemiddelde wonen er relatief veel niet-westerse allochtonen, maar
minder dan bijvoorbeeld in de Bijlmer. In onderstaand schema zijn
op basis van gegevens van het stadsdeel ook de investeringen voor
de vernieuwing van de Bijlmer & Driemond opgenomen.

Stadsdeel Zuidoost (Gaasperdam)

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Expositieruimte bibliotheek 50 30.000 10.500 2007

■ 2 Podium Reigersbos 150 75.000 26.250 2008

■ 3 Centrum Holendrecht - VVE, BSO & PSZ 500 2.210.420 773.647 2008

■ 4 Centrum Holendrecht - activiteiten+podium 100 1.131.000 395.850 2008

■ 5 Centrum Holendrecht - jongeren+muziekstudio 50 630.000 220.500 2008

■ 6 Muziekstudio JS Subway 50 105.000 36.750 2006

■ 7 Wijkservicepunt "De Drecht" 600 540.000 189.000 2006

■ 8 Aanpassing Gezondheidscentrum 448 2.017.667 353.092 2007

■ 9 Aanpassing Gezondheidscentrum 448 2.017.667 353.092 2007

■ 10 Aanpassing Gezondheidscentrum 448 2.017.667 353.092 2007

■ 11 Centrum Holendrecht - samenvoegen gymzalen 1200 3.000.000 1.400.000 2008

■ 12 Verenigingsgebouw Bijlmerpark 2000 3.500.000 122.500 2007

■ 13 Ombouw Community Centra (Gaasperdam) 448 229.160 80.206 2006

448 229.160 80.206 2006

448 229.160 80.206 2006

■ 14 Ombouw Community Centra (Bijlmermeer) 1325 1.500.000 525.000 2006

1325 1.500.000 525.000 2006

1325 1.500.000 525.000 2006

1325 1.500.000 525.000 2006

■ 15 Renovatie parkeergagages voor maatsch. Org. 10000 11.000.000 3.850.000 2009

■ 16 CBK 590 1.800.000 680.000 2008

■ 17 Bijlmer Sportcentrum 8175 18.000.000 600.000 2008

■ 18 MFA Driemond 231 415.800 145.530 2007

Locatie onbekend

■ 19 Welzijnsmeters in brede scholen 1556 3.500.000 1.225.000 2007

■ 20 Ontmoetingsruimte bij gymzalen 160 256.000 89.600 2008

■ 21 Huisvesting Madi & vraagwijzerloket 1000 1.800.000 630.000 2007

■ 22 Maatschappelijke opvang p.m. 5.000.000 5.000.000 2007

totaal 34400 65.733.700 19.897.520
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Doelstellingen 

Speerpunt 1. Doorgaande ontwikkelingslijn

■ in kader integraal jeugd- en jongerenbeleid doorgaande
ontwikkelingslijn creëren in opvoeding en onderwijs jongeren
van 0-18

■ vernieuwen bestaande schoolgebouwen t.b.v. onderwijs-
vernieuwing

■ Brede School ontwikkeling in alle wijken (nu alleen in Gein)
■ uitbreiding Voorschool
■ ontwikkeling Ouder-Kind Centra (OKC), gezondheidszorg,

opvoedingsondersteuning en participatie

Speerpunt 2. Jeugd en jongeren

■ in kader integraal jeugd- en jongerenbeleid een sluitende
aanpak realiseren m.b.t. participatie en ontmoeting van
jongeren van 0-18

■ sportstimulatie jeugd en jongeren
■ faciliteren ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren

Speerpunt 3. Ontmoeting en participatie

■ realiseren passend aanbod voorzieningen voor participatie en
ontmoeting (jong)volwassenen van 19 tot 55-65 jaar 

Speerpunt 4. Cultuur als linking pin

■ cultuur, culturele activiteiten en bijbehorende accommodaties
inzetten als bindmiddel tussen diverse bevolkingsgroepen

■ hiermee sociale weefsel (cohesie) Gaasperdam versterken 

Speerpunt 5. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) als totaalpakket

■ beleid, accommodaties en financiering aanpassen aan WMO
■ bieden van goede ‘eerste lijns zorg’ infrastructuur als randvoor-

waarde bij extramuralisering
■ faciliteren van goede zorginfrastructuur (met wijkservicepunten)
■ anticiperen op verschuiving van intramuraal wonen naar

extramuraal wonen (van verzorgingscentrum naar zelfstandig
wonen)

Bevindingen

■ goed gespreid aanbod scholen Primair Onderwijs (incl. gymlokalen)
■ aanbod PO scholen overstijgt behoefte
■ relatief te klein aanbod scholen Voortgezet Onderwijs wordt gecompenseerd

door scholen in Bijlmermeer en daarbuiten
■ capaciteit kinderopvang sluit redelijk aan op vraag, spreiding ook goed,

behalve in Nellestein (geen kinderopvang, maar vraag ook klein). Totale
aanbod is ook gericht op kinderen buiten Gaasperdam

■ aanbod en bezetting Buitenschools Opvang (BSO) blijven achter bij vraag,
mede door beperkte financiële mogelijkheden ouders

■ tekort ontmoetingsruimte jongeren
■ huidige aanbod ontmoetingsruimte biedt functioneel te weinig mogelijkheden

voor de jeugd
■ er ontbreekt jongerenaccommodatie in Gein
■ oppervlakte binnensportaccommodaties voldoende (sluit redelijk aan op

behoefte)
■ in Nellestein voor onderwijs teveel gymzalen, maar deze worden benut door

verenigingssport en sportstimulering 
■ gymzalen beperkt functioneel en niet geschikt voor competitiesport en

ontmoeting gerelateerd aan sport
■ sporthal Reigersbos gebruikt voor sportstimulering (niet meegenomen in PMI)
■ toekomstige Bijlmer sportcentrum krijgt brede functie voor stadsdeel (ev. ook

voor Gaasperdam)
■ voldoende groen en speelvoorzieningen, goede spreiding, recent nog

buitenvoorzieningen toegevoegd

■ aanbod voorzieningen voor ontmoeting (activiteitencentra) onder PMI norm
■ ontmoetingsruimte ouderen nog traditioneel in intramurale centra
■ functionaliteit ruimten onvoldoende voor breder aanbod, waaronder bijv.

dansvormen en meditatie (beweging)
■ ontmoetingsruimte Nellestein particulier eigendom en niet beschikbaar voor

gesubsidieerde welzijnsactiviteiten

■ er is in Gaasperdam geen ruimte voor kunst en cultuur. Podia, expositieriumte
en ateliers ontbreken geheel

■ alleen de bibliotheek heeft een culturele functie, maar deze heeft geen extra
ruimte voor aanvullende activiteiten, zoals exposities

■ bekeken vanuit de vraag (gewenste voorzieningen PMI) is er zodoende een
fors tekort aan culturele accommodaties

■ er zijn ook vele relatief kleine verenigingen/groepen die vragen om een
podium. In Gaasperdam zijn mogelijkheden aanwezig voor kleinschalige
ontwikkeling. Dit kan naast grootschalig aanbod dat zich concentreert in de
Bijlmer

■ ruim en goed gespreid aanbod van huisartsen en overige eerste lijns zorg in
vijf (wijk)gezondsheidscentra

■ tandartsen geconcentreerd in Reigersbos
■ kwalitatieve beperking bij gezondheidscentra (volgens Gezondheids-

instellingen Amsterdam Zuid Oost - GAZO)
■ aanzienlijk en gespreid aanbod van intramurale zorgcomplexen, woonzorg-

complexen (wozoco’s en wibo’s) en groepswonen voor ouderen (50+), die
deels voorzien in behoefte van buiten stadsdeel

■ intramurale zorginstellingen bieden wijkgerichte service, maar zijn nog geen
volwaardige zorgsteunpunten voor de wijk. Verbeteren door opname wijk-
servicepunten in verzorgingshuizen Hellestein en Eben Haezer (reeds gepland)

■ Holendrecht/Reigersbos moeten nog vergelijkbare plannen opstellen

Veranderopgave

Stadsdeelbeleid
■ uitvoering van Integraal Huisvestingsplan (IHP) moet leiden tot afname totale oppervlakte  Primair Onderwijs
■ doorzetten Brede School ontwikkeling Gaasperdam
■ Brede School Gein realiseren (project loopt, financiering is rond)
■ aanpassen bestaande scholen om goede werk- en leeromgeving te realiseren
■ aantal peuterspeelzalen wordt door stadsdeel afgestemd op ruimtelijke mogelijkheden scholen

Aanvullende investeringen PMI
■ ontwikkeling van een Brede School Holendrechtplein (door samenvoeging twee bestaande panden)
■ clustering van bestaande voorschoolse voorzieningen op één locatie Holendrechtplein (voorschool, BSO, peuterspeelzaal)

Stadsdeelbeleid
■ prioriteit uitbreiding jongerencentra en verbetering van functionaliteit bestaande jongerencentra, o.a.: realisatie jongerencentrum Gein 

(al gepland en gefinancierd) en toevoegen podia en muziekstudio’s
■ sportstimulering

Aanvullende investeringen PMI
■ vervangende nieuwbouw en opknappen bestaande jongerencentra Holendrecht (JC Royal) en Reigersbos (JC Subway)
■ muziekstudio en podium toevoegen aan JC Reigersbos (bij de andere JC’s is dit al ingepland)
■ in Holendrecht samenvoegen twee bestaande gymzalen tot één sportzaal

Stadsdeelbeleid
■ nader uitwerken invulling Community Centres in samenhang met bestaande sociale infrastructuur
■ in Community Centres meerdere functies integreren, zoals buurtservicepunt, loketfunctie (informatie en advies), ontmoeting en 

activiteiten, faciliteren vrijwilligersorganisaties en bewonersgroepen 
■ herinrichting/onderhoud Oase in Nellestein (initiatief en uitvoering primair bij private partners)
■ betaalbare ruimte regelen voor zelforganisaties en veiligheidssteunpunten
■ sport/bewegen inzetten voor maatschappelijke participatie

Aanvullende investeringen PMI
■ bestaande activiteitencentra Reigersbos en Gein ombouwen tot wijkgerichte Community Centres 
■ vervangende nieuwbouw bestaand activiteitencentrum Holendrecht tot Community Centre
■ toegankelijkheid en functionaliteit (twee) gymzalen verhogen door toevoegen ontmoetingsruimten

Stadsdeelbeleid
■ infrastructuur voor kunst en cultuur geleidelijk ontwikkelen
■ naast ruimtelijke investeringen (zie onder) aandacht voor versterken van cultuureducatie, programma’s voor scholen, bevorderen aandeel-

houderschap (d.m.v. amateurkunstbeoefening, activeren participatie burgers)
■ meer muziekstudio’s en podia jeugd/jongeren (zie speerpunt 2)
■ podium verzorgingstehuis Ebenhaezer (reeds ingepland)
■ realisatie podia plus voorzieningen in kantine Scholengemeenschap Reigersbos (herinrichting) en door toevoeging aan project Holend-

rechtplein met functie voor nieuwe Brede School, jongerencentrum en Community Centrum
■ toevoeging bewegingszaal met culturele functie aan Sporthal Reigersbos (afhankelijk van feitelijke vraag en na 2010)

Aanvullende investeringen PMI
■ toevoegen expositieruimte aan bibliotheek (herinrichting) en huur ruimte voor expositie op andere locaties (Brede Scholen, gezondheids-

centra, wijkservicepunten, zorginstellingen)
■ benutten vrijkomende ruimte zorgcomplexen voor ateliers (mogelijk verbouwing en bijdrage in huur)

Stadsdeelbeleid
■ bevorderen zelfstandig wonen d.m.v. aanpasbare woningen in nabijheid voorzieningen en tussen andere (leeftijds)groepen
■ aanbod ontwikkelen voor participatie en ontmoeting (vraaggericht)
■ inbouw wijkservicepunten in zorgcomplexen, daarbij samenwerken met zorgpartners
■ gezondheidscentra optimaliseren door betere toegankelijkheid, combineren zorg en dienstverlening, kostenbeheersing en integratie met

OKC (0-4 jaar)

Aanvullende investeringen PMI
■ samenvoeging kleine gezondheidscentra Holendrecht mogelijk in combinatie met OKC (particuliere plannen)
■ wijkservicepunt voor Holendrecht/Reigersbos opnemen in plint serviceflat ‘De Drecht’ (ingrijpende verbouwing)

Stadsdeel Zuidoost (Gaasperdam)
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Stuurgroep
■ Margreet Muller (sectormanager)
■ Erwin Agassi (hoofd projectbureau)
■ Jeannette Nijboer (hoofd Welzijn)
■ Dick Leijen (Hospitality Consultants)
■ Henriëtte van der Breggen (stadsdeel projectleider) 
■ Diana Schoenmaker (projectsecretaris)
■ Rutger Krabbendam (DMO projectleider)

Voor meer informatie
■ Diana Schoenmakers: 020 5464665
■ Rutger Krabbendam 020 552 3255

Speerpunten
Zuideramstal heeft ruim 46.600 inwoners. De meeste mensen
wonen in de Scheldebuurt, gevolgd door Buitenveldert-West, 
de Rijnbuurt, Buitenveldert-Oost, de Ijsselbuurt en Prinses
Irene/Zuidas. Het Stadsdeel is relatief welvarend, maar is sterk
vergrijsd. Het aandeel niet-westerse allochtonen is relatief laag. 
Na een analyse van het sociaal beleid van het stadsdeel zijn voor
het PMI vier speerpunten bepaald. Vanuit deze speerpunten is 
voor het PMI de sociaal-fysieke veranderopgave bepaald:
■ Kinderen en jongeren
■ Ouderen (Wonen, Zorg en Dienstverlening)
■ Sociale samenhang
■ Verhogen efficiency/bezettingsgraad

Zuideramstel

Veranderopgave

project Totaal m2 investering onrendabel planning

■ 1 Van gymzaal naar sporthal 3300 5.000.000 5.000.000 2009

■ 2 Bredeschool Rivierenbuurt 500 1.000.000 350.000 2009

■ 3 Accommodatie jeugdcultuur 600 2.250.000 787.500 2008

■ 4 Zorgsteunpunt 70

Locatie onbekend

■ 4 2 zorgsteunpunten 140 400.000 0 2007

totaal 4610 8.650.000 6.137.500
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Doelstellingen

Speerpunt 1. Kinderen en jongeren (0 -18 jaar)

■ integraal jeugd- en jongerenbeleid: activiteiten cultuur,
onderwijs, sport, welzijn en zorg op elkaar afstemmen en
sluitende aanpak 0 – 18 jaar realiseren

■ aanbieden recreatieve en culturele activiteiten in samenwerking
met derden (onderwijs, verenigingen, etc.)

■ activiteiten aanbieden vanuit accommodaties die aansluiten bij
de leef- en bewegingswereld van doelgroep (kinderen/ tieners
buurtgericht; jongeren op stadsdeelniveau)

■ sportstimulering voor de hele doelgroep
■ hulp en preventieve aanpak van risicojongeren 

Speerpunt 2. Ouderen

■ netwerk voorzieningen realiseren om ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen

■ aanbod voldoende aangepaste woningen
■ zorgsteunpunten die ongeplande zorg aan huis leveren
■ evenwichtige spreiding dienstencentra (ontmoeting, informatie,

advies, dienstenaanbod, zorgloket)
■ gezondheidscentra met meerdere aanbieders van 1e lijnzorg

realiseren, waaronder Huisartsen Onder Een Dak (HOED)
■ ouderen sportstimulering aanbieden en interesseren voor

vrijwilligerswerk
■ financiële consequenties onderzoeken Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (o.a. voor activiteiten woonzorgcentra) 

Speerpunt 3. Sociale Samenhang

■ behouden/versterken sociale samenhang door realiseren
“weefplekken’: gecombineerde  voorzieningen, waar bevol-
kingsgroepen elkaar ontmoeten 

■ combineren voorzieningen rond kinderen: Brede School en
Ouder Kind Centra (OKC)

■ combineren voorzieningen rond gezondheid: HOEDen,
dienstencentra, zorgsteunpunten, ontmoetingsruimten ouderen

■ combineren voorzieningen rond groen/buitenruimte: speelplek-
kenplan en geplande aanpassingen parken uitvoeren

■ combineren voorzieningen rond sociaal-culturele/culturele
accommodaties

■ opbouwen goed vrijwilligerskader

Speerpunt 4. Verhogen efficiency/bezettingsgraad

■ optimalisering bezetting in alle accommodaties, door weg-
nemen overlap in activiteiten en optimaliseren ruimtegebruik

Programma Zuidas

■ Realiseren sociale voorzieningen in de Zuidas

Bevindingen

■ capaciteit Primair Onderwijs fors groter dan aantal kinderen in stadsdeel (26 %
leerlingen uit Zuideramstel, rest uit andere stadsdelen of van buiten de stad)

■ omvang scholen Primair Onderwijs is (te) beperkt, weinig ruimte voor koppelen
activiteiten in Brede School-concept e.d.

■ functionele beoordeling helft van de scholen matig, bezetting goed
■ capaciteit kinderopvang overstijgt vraag vanuit het stadsdeel en vervult taak

voor andere stadsdelen. Kenmerk verder: kleinschaligheid en versnippering
■ aantoonbare overcapaciteit peuterspeelzalen, bezetting matig
■ vraag en aanbod voorzieningen jeugdgezondheidzorg redelijk in evenwicht,

maar concentratie voorzieningen (m.n. OKC) in Buitenveldert klopt niet,
Rivierenbuurt logischer gezien hoger aantal kinderen

■ tekort 300 m2 ontmoetingsruimte voor jongeren (12+).  Accommodatie ’t Plein
binnen 10 jaar niet meer geschikt

■ overcapaciteit binnensportaccommodaties, maar deze bieden onvoldoende
mogelijkheden voor gevarieerde sportstimulering 

■ schoolgaande jeugd andere stadsdelen veroorzaakt overlast tijdens vrije uren

■ beschikbare oppervlakte voor informatie, advies en dienstenaanbod komt
overeen met gewenste capaciteit (Rijnstraat/Vechtstraat en MFC Buitenveldert)

■ aantal en oppervlakte zorgsteunpunten onvoldoende. Daarnaast is deel van 
de woningen slecht bereikbaar vanuit de zorgsteunpunten (afstand te groot,
namelijk > 200 m)

■ leegstaande ontmoetingsruimten in verpleeg- en verzorgingshuizen bieden
kansen voor realisatie van zorgsteunpunten

■ aanbod huisartsen en tandartsen (nog) ruim, spreiding evenwichtig 
■ voor huisartsen ontstaat tekort bij ongewijzigd beleid. Behoefte aan betaal-

bare ruimte voor groepspraktijken

■ bevindingen Brede School en OKC (-> zie speerpunt 1)
■ bevindingen gezondheidsvoorzieningen in HOEDen, dienstencentra, zorg-

steunpunten en ontmoetingsruimten voor ouderen (-> zie speerpunt 2)
■ vraag en aanbod openbare ruimte/speelplekken in evenwicht
■ bevindingen sociaal-culturele en culturele accommodaties: in 2005 en 2015

een theoretisch tekort aan centra voor kunst en cultuur, atelierruimte,
bibliotheek en muziekschool

■ aanbod peuterspeelzalen overstijgt vraag, ondanks beperkte openstelling van
4-5 dagdelen per week

■ bezetting van binnensportaccommodaties onvoldoende
■ gymzalen door matige functionaliteit onvoldoende benut
■ bezetting van sociaal-culturele ruimtes (wijk- en buurtcentra) onvoldoende
■ verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen ontmoetingsruimtes breder inzetten

■ belangrijkste aanname is dat het grootste deel van de bewoners van de Zuidas
opereert op grond van individuele behoeften en keuzes. Die doelgroep heeft
niet direct behoefte aan een traditioneel buurthuis. Zij wil wel goede horeca-
en sportfaciliteiten en cultureel aanbod in nabijheid. Ontmoetingsruimte kan
beter worden gekoppeld aan andere functies, zoals Brede School en/of
sporthal

■ ouderen in 30% sociale woningbouw hebben (waarschijnlijk) wél behoefte aan
vaste ontmoetingsruimten

■ goed netwerk nodig aan kinderopvang, PO (Vivaldischool) en BSO met
voldoende speelruimte

Veranderopgave

Stadsdeelbeleid
■ beter koppelen voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, bijv. speelplekkenplan en buurtsportwerk
■ efficiency doorvoeren in aanbod peuterspeelzalen
■ daarnaast huiskamer/tieneropvang behouden voor jongeren (tot 15 jaar) gekoppeld aan speelplekkenplan en sportbuurtwerk
■ rondom scholen VO ruimten en activiteiten aanbieden voor opvang tijdens vrije uren (kansen op Zuidas benutten)
■ kansen herinrichting De Mirandastrook benutten voor clustering NSO, med. kinderdagverblijf, zwembad, trap/basketbalveldje (ev. in

combinatie met diensten van commerciële partijen)

Aanvullende investeringen PMI
■ verdere ontwikkeling Brede School Rivierenbuurt (toevoegen opvoedwinkel en sociaal culturele functies/ontmoetingsruimte)
■ nieuwe jeugdaccommodatie realiseren mede ter vervanging van ’t Plein (kansen benutten bij ontwikkeling ROC en jongerenproductiehuis

op Europaboulevard)
■ realiseren sporthal op de Zuidas, met gedeeld gebruik door VO-scholen en mogelijk door een PO-school

Stadsdeelbeleid
■ te realiseren woon-zorgarrangementen vastleggen in nieuwe ruimtelijke plannen (Zuidas)
■ uitbreiden woningen met 24-uurs toezicht
■ zorgsteunpunten uitbreiden door (mogelijke) levering zorg vanuit bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen 

(de Klencke, Mirandastrook)- > zie ook aanvullende investeringen PMI
■ ontmoetingsruimten in woonzorgcomplexen beter/anders benutten, bijv. breder voor buurt benutten
■ ruimte creëren voor vestigen van HOEDen (VU, Gershwin)
■ kansen benutten herinrichting De Mirandastrook voor clustering HOED, (sport)fysiotherapie) en andere medische functies

Aanvullende investeringen PMI
■ 3 extra zorgsteunpunten realiseren

Stadsdeelbeleid
■ zie speerpunt 2 voor plannen rond HOEDen, dienstencentra, zorgsteunpunten en ontmoetingsruimten voor ouderen, benutten kansen

Zuidas
■ groen-en buitenruimte: uitvoeren speelplekkenplan en bestaande plannen MLK-park, Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark, Beatrix-

park
■ sociaal-culturele en culturele accommodaties: met komst multifunctioneel centrum, Designmuseum, Theater van de Ende voldoende

aanbod, wél intensiever benutten Het Glazen Huis.
■ aandacht geven aan winkelcentra als weefplekken, met name Gelderlandplein en Rivierenbuurt (i.v.m. achteruitgang)

Aanvullende investeringen PMI
■

Stadsdeelbeleid
■ bezettingsgraad peuterspeelzalen verhogen door groepen samen te voegen en openstelling te verruimen (middagen)
■ door sportstimulering bevorderen gebruik velden en (bestaande) gymzalen, op termijn terugdringen aantal gymzalen
■ welzijnsvoorzieningen bundelen, waardoor overlap tussen buurtservicepunten (WOC, BIC en BSC) afneemt
■ verbeteringen aanbrengen in beheer en exploitatie van sociaal-culturele accommodaties (o.a. meervoudig ruimtegebruik)
■ ontmoetingsruimten in verpleeg- en verzorgingshuizen gebruiken voor bredere wijkactiviteiten of zorgaanbod

Aanvullende investeringen PMI
■

Stadsdeelbeleid
■ visie op sociale infrastructuur Zuidas verder uitwerken, visie op woonmilieu daarbij cruciaal. Sociale voorzieningen enten op toekomstige

doelgroepen. Eenvoudig in te huren (semi-commerciële) ruimten voor ontmoeting (waarschijnlijk) voldoende voor hoofddoelgroep
■ wordt toch ontmoetingsruimte voor breder publiek gepland, dan koppelen aan andere functies, bijv. PO-school (i.v.m. voordeel dubbel

gebruik/bezettingsgraad en weefplekken)
■ overige dienstverlening voor ouderen vanuit MFC regelen  
■ wél ontmoetingsruimten voor ouderen clusteren bij sociale woningbouw
■ 1e lijnszorg realiseren met een HOED (VU/ Gershwin) en eventueel gezondsheidscentrum
■ kinderopvang realiseren
■ cultureel aanbod door markt tot stand laten brengen

Aanvullende investeringen PMI
■ extra zorgpunten: zie speerpunt 2
■ voor accommodaties jongeren/PO-school: zie speerpunt 1
■ voor (school)gymlessen aansluiting zoeken bij nieuw te bouwen sporthal op Zuidas: zie speerpunt 1

Stadsdeel Zuideramstel
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