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Gebiedsplan  Oud Noord 2018 
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste onderwerpen zijn in gebied Oud Noord en wat de 

gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2018 extra 

gaat doen.  
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Inleiding 
 

Het hart van Oud Noord bestaat uit de twee oude volkswijken IJplein/Vogelbuurt en de Volewijck 

(Van der Pekbuurt, Bloemenbuurt), met het daarnaast gelegen Noorderpark en Vliegenbos 

(buurtcombinatie 61 en 62), en de aanpalende oude tuindorpen Buiksloot en Nieuwendam. De 

Buiksloter- en Nieuwendammerdijk omringen het geheel. Deze wijken herbergen de meeste 

bewoners van het gebied en zijn het dichtst bevolkt. Aan de IJ-oevers liggen de nieuwe 

ontwikkelgebieden: het Hamerstraatgebied en de Oranjewerf (buurtcombinatie 72) aan de 

oostelijke oever, en de NDSM, Buiksloterham, Overhoeks en Klaprozenweg Noord-Oost 

(buurtcombinatie 71) aan de westelijke oever. 

Omdat de opgave in de oude en nieuwe wijken op onderdelen wezenlijk verschilt, maken we in het 

gebiedsplan een onderscheid tussen de oude en de nieuwe wijken. Verschillende maatregelen zijn 

van toepassing op of alle oude of alle nieuwe wijken, de uitwerking zal vanzelfsprekend maatwerk 

zijn op de specifieke kenmerken van de betreffende wijk of buurt. 

 

 
 

Ongedeelde wijk 

 

De bouwproductie aan de IJ-oevers, met  de financiële impulsen in woningen, voorzieningen en 

openbare ruimte die dat met zich mee brengt, verandert het beeld van Noord drastisch. De komst 

van nieuwe bedrijvigheid op de voormalige bedrijventerreinen en de komst van nieuwe 

stedelingen die vaak meer te besteden hebben, draagt al dan niet gewild bij aan te grote 

verschillen tussen de oude en nieuwe wijken in Noord. Ook binnen buurten lijkt soms een 

tweedeling te ontstaan.  

De armste wijken van de stad liggen direct naast nieuwe wijken waar besteedbaar inkomen, 

opleidingsniveau gemiddeld vele malen hoger liggen.  
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Ongedeelde wijk: naast een gemengde samenstelling van het Hamerkwartier is het doel de 

omliggende buurten (IJpleinbuurt/Vogelbuurt en Vogeldorp) in sociaal, fysiek en economisch opzicht 

mee te laten profiteren van de ontwikkelingen (projectnota Hamerkwartier07/11/2017 – vrij gegeven 

voor inspraak). 

 

De Ongedeelde Wijk is maatwerk en kansen grijpen om een ongedeelde, inclusieve stad te 

realiseren. Die kansen liggen in verschillende domeinen:  

- Wonen: een gevarieerd woningaanbod in oude en nieuwe buurten met voldoende 

betaalbare woningen.  

- Openbare ruimte: verbindingen en verblijfsruimte, waar alle buurtbewoners zich 

betrokken of eigenaar bij voelen.  

- Maatschappelijke voorzieningen die zo gelegen zijn dat oude en nieuwe bewoners er 

gebruik van maken.  

- Economie: werkgelegenheid voor de oude bewoners en behoud bedrijvigheid en 

maatschappelijk ondernemerschap 

 

In Hamerkwartier – IJplein/Vogelbuurt is hier inmiddels een stevige basis voor gelegd. In 2018 

moet ook aan de westkant tussen de verschillende wijken (Overhoeks – van der Pekbuurt; 

Buiksloterham – Bloemenbuurt; NDSM – Tuindorp Oostzaan) maatwerk tot stand komen, om ook 

hier ongedeelde wijken te realiseren.  

 

 

Veerkrachtige wijken 

De oude wijken in Oud Noord 

hebben nog steeds te kampen met 

een grote groep bewoners die in 

het dagelijks leven met zoveel 

problemen geconfronteerd 

worden, dat de draaglast hun 

draagkracht (ver) te boven gaat. 

Door het relatief grote aantal 

mensen dat problemen ondervindt 

op meerdere leefgebieden, zoals 

armoede, gezondheid, 

werkloosheid, ggz-problematiek, 

wordt ook de draagkracht van 

wijken op de proef gesteld. Het is 

dus niet alleen van belang individuele bewoners te ondersteunen bij het terugvinden van balans in 

hun leven, maar ook oog te hebben voor hun omgeving en het bewaken van balans in wijken. De 

woningcorporaties zijn hierbij een belangrijke partner, zowel wat betreft het gezamenlijk werken 

aan fysieke opgaven in een straat of buurt, als het aanpakken van sociale problemen.  

 

Met de ontwikkelingen aan de IJ-oevers en de instroom van nieuwe bewoners in Oud Noord, die 

vaak bovenmodale draagkracht hebben, stijgen de cijfers van inkomen, arbeidsparticipatie en 

opleidingsniveau in het gebied. Dat zou de indruk kunnen geven dat het met de gehele bevolking 
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van Oud Noord beter gaat. Terwijl in werkelijkheid  tussen de bevolkingsgroepen in Oud Noord de 

verschillen groeien langs de scheidslijnen van inkomen, opleiding, etniciteit en participatie op de 

arbeidsmarkt.  

Het is ook van belang te wijzen op de instroom van kwetsbare huishoudens in de oude buurten van 

Oud Noord. Beide ontwikkelingen dragen er toe bij dat bewoners zich soms niet meer thuis voelen 

in hun ‘oude’ buurt. Sociale spanningen in buurten ontstaan als gevolg van veranderingen in de 

samenstelling van de buurt en de mate waarin iemand nog het gevoel heeft grip te hebben op een 

veranderende leefomgeving en de mogelijkheid zijn leven op bekende en vertrouwde wijze voort 

te zetten.  

 

De opgroeiende jeugd in Oud Noord heeft, meer dan veel anderen wijken in Amsterdam te maken 

met de volgende problematieken  

• armoede;  

• onveiligheid in gezinnen en/of in de buurt;  

• ongezonde leefstijl, overgewicht, veel kinderen in zorg;  

• achterblijvende schoolresultaten PO (t.o.v. stedelijk gemiddelde);  

• ouders met GGZ problematiek, moeilijk te bereiken ouders;  

• te weinig vrijetijdsbesteding en/of ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, kinderen 

hangen op straat; 

• kinderen kopiëren negatief gedrag van oudere broer en/of zus; 

• gebrek aan positieve rolmodellen; 

• vervuiling en/of vernieling in de openbare ruimte.  

 

Er zijn zorgen om de jonge jeugd die opgroeit in een gebied met dergelijke problematieken en 

daardoor minder kansen meekrijgt. Als stadsdeel willen we daarom onderzoeken hoe we deze 

jeugd meer, betere kansen kunnen meegeven. De vraag is dan welke extra steun ze nodig hebben 

om hun eigen talent te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame jongeren en later 

volwassenen. 

 

Om de opgroeiende jeugd in deze wijken te ondersteunen bij hun ontplooiing zetten we extra in 

op talentontwikkeling, sport en gezonde levensstijl.  

 

 

Stedelijke ontwikkelingen 

Het gebied Oud Noord laat in optima forma de huidige verscheidenheid van stadsdeel Noord zien. 

De razendsnelle veranderingen vinden plaats in de nieuwe ontwikkelgebieden, de voormalige 

industriegebieden, die transformeren naar woon-werkgebieden met grootstedelijke uitstraling. 

Net Noord inwaarts, in de oude wijken, gaan de veranderingen ogenschijnlijk langzamer. Echter, 

oorspronkelijke bewoners voelen steeds meer de impact van de stedelijke vernieuwing  op hun 

dagelijkse leven. Met het gaan rijden van de metro in 2018, de verdere ontwikkeling van het 

Noorderpark tot stadspark en de uitwerking van ‘Sprong over het IJ’ zullen ook deze wijken 

rondom de Kanaalzone worden meegezogen in de transformatie van het gebied.  

 

In 2018 gaan we de samenwerking tussen de 7 stedelijke ontwikkelgebieden (NDSM / NDSM 

Noord, BSH, Klaprozenweg N/O, Overhoeks, Sixhaven, HSK, Oranjewerf) én de oude buurten van 

Oud Noord verbeteren door sterker in te zetten op processturing. Dat doen we in samenwerking 
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met de relevante betrokken partijen binnen en buiten de gemeente. Doel hiervan is de samenhang 

in ontwikkeling en uitvoering te verbeteren op gebied van o.a. wonen, economie, 

maatschappelijke voorzieningen en bereikbaarheid. 

 

Bereikbaarheid 

De onstuimige groei van Noord leidt tot een sterke toename van weg- en pontgebruikers. De 

bereikbaarheid en het parkeren (auto en fiets) van delen van Noord komen daarmee onder druk te 

staan. De bereikbaarheid en infrastructuur moeten zowel in noord-zuid als oost-west richting 

verbeterd worden voor fietsers, voetgangers en auto, met daarbij aandacht voor de sociale- en  

verkeersveiligheid. In het centrum van Amsterdam zijn touringcars niet meer welkom. Gevolg van 

dit beleid is dat de bussen steeds vaker in Noord halteren. Al deze toenemende verkeersdrukte 

leidt tot onveilige verkeerssituaties rond onder andere scholen, winkelcentra (inclusief de markt) 

en maatschappelijke voorzieningen. Deze moeten worden opgelost. 

 

Totstandkoming gebiedsplan  

Het Gebiedsplan 2018 is de uitwerking van de prioriteiten uit de Gebiedsagenda Oud Noord die 

voor de jaren 2015-2018 door het algemeen bestuur en het College is vastgesteld. Deze 

prioriteiten geven de opgave van het gebied weer die we vertalen in concrete maatregelen en 

activiteiten. 

Het gebiedsplan is niet alleen een statisch overzicht van de opgave van het gebied en dekt niet alle 

activiteiten en maatregelen die gedurende het jaar uitgevoerd worden. Specifieke maatregelen, 

actualiteiten of vragen uit het gebied toetsen we aan de prioriteiten van het gebiedsplan.  

 

In het gebiedsplan 2018 staan alleen die maatregelen en activiteiten opgenomen waarbij sprake is 

van een of meer van de volgende criteria: 

- Extra sturing noodzakelijk – complex. 

- Integraal; vak-portefeuille overstijgend. 

- Grote bewoners betrokkenheid. 

- Vernieuwende werkwijze. 

 

In tegenstelling tot 2017 hanteren we een striktere scheiding tussen het reguliere werk van RVE’s 

en afdelingen aan de ene kant en de extra inzet die noodzakelijk is op basis van de prioriteiten aan 

de andere kant (zie ook bijlage IV). In 2018 komen we op basis van de gebiedsagenda en de 

ontwikkelingen tot de volgende 6 prioriteiten: 

  

Prioriteiten 

1. Ongedeelde wijk: Oud en nieuw verbinden, participatie bevorderen. 

2. Veerkrachtige wijken: Kwetsbare groepen en kansen voor kinderen en jongeren. 

3. Stedelijke ontwikkelingen: Druk op de openbare ruimte - tegengaan bouwoverlast, 

tegengaan segregatie – werken aan ongedeelde wijken 

4. Openbare ruimte: Schoon en heel. 

5. Veiligheid: Veilige buurten. 

6. Bereikbaarheid: Verkeersveiligheid en bereikbaarheid.  
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In het gebiedsplan Oud Noord 2018 staan de wijkplannen opgenomen als bijlagen. Hierin staan de 

concrete uitwerkingen op wijkniveau van de prioriteiten en maatregelen van het gebied. Het zijn 

werkdocumenten en daarom zijn ze niet opgenomen als officieel onderdeel van het gebiedsplan.  

 

De gebiedsplannen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken en bijeenkomsten gedurende 

het jaar met bewoners en ondernemers, welzijns- en zorginstellingen, corporaties en andere 

maatschappelijke partners van de gemeente. Het in kaart brengen van zowel de opgave als de 

benodigde inzet is een continu proces, waarbij wij afhankelijk zijn van en samenwerken met onze 

partners in het gebied. De belangrijkste onderwerpen die bewoners naar voren brengen betreffen 

de ongewenste neveneffecten van de stedelijke ontwikkelingen in noord, de instroom van nieuwe 

bewoners, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, de aanpak van het achterstallig onderhoud 

en zwerfvuil, de armoede, de vermindering van het budget voor bewonersinitiatieven en de 

aanpak van (jeugd)overlast. Ook ontvangen wij veel verzoeken voor herinrichting van de openbare 

ruimte. Wij werken nauw samen met bewoners om deze verzoeken uit te voeren. Bovenstaande 

aandachtspunten zijn uitgewerkt in dit gebiedsplan in vele maatregelen. 

 

Organisatieontwikkelingen gemeente Amsterdam 

In 2018 zijn er verkiezingen en wordt het nieuwe bestuurlijk stelsel ingevoerd. Er is geen Algemeen 

Bestuur meer maar een Stadsdeelcommissie die een adviesrol heeft. Per gebied kiezen de 

inwoners vier commissieleden. Om het bestuur goed te kunnen adviseren over wat er speelt in het 

stadsdeel, praat de stadsdeelcommissie met bewoners, ondernemers en maatschappelijke 

instellingen. De drie leden van het Dagelijks Bestuur nemen de bevoegdheden van de 

bestuurscommissie over en worden benoemd door het College van B&W. Op dit moment worden 

de voorbereidingen getroffen voor de invoering van het nieuwe stelsel. Het is nu nog niet te 

voorzien hoe de adviesrol zal worden ingevuld. 

 

Financiën  

De financiering van de activiteiten in de gebiedsplannen is gebaseerd op verschillende bronnen. 

Een deel van de activiteiten wordt gefinancierd uit de stadsdeelbegroting, een deel uit stedelijke 

programma’s en een deel door partners. De verwachting is, mede gebaseerd op voorgaande jaren, 

dat voor de maatregelen en activiteiten in 2018 middelen gevonden zullen worden.  

 

Leeswijzer 

De indeling van het gebiedsplan is opgebouwd aan de hand van de wijken. Per wijk worden 

vervolgens prioriteiten en maatregelen genoemd. In de bijlagen staan de wijkplannen met 

activiteiten,  de aandachtspunten en afspraken met de RVE’s, corporaties en andere partners. 
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Samenvatting gebiedsplan Oud Noord 2018 

 

De bouwproductie aan de IJ-oevers, oa. In Overhoeks en het Hamerkwartier en de nieuwe 

bedrijvigheid op diverse plekken in Oud Noord zorgt ervoor dat het beeld van Noord drastisch 

verandert. De oorspronkelijke bewoners van Oud Noord voelen steeds meer de impact van 

stedelijke vernieuwing, en daarmee de instroom van nieuwe stedelingen, op hun leven. Onze inzet 

is erop gericht dat kwetsbare bewoners, vooral in de IJplein/Vogelbuurt en Volewijck mee kunnen 

profiteren van de ontwikkelingen. We werken daarom aan een optimale spreiding en realisatie van 

de maatschappelijke voorzieningen in deze buurten. En door middel van co-creatie, placemaking 

en andere vormen van participatie krijgen bewoners en ondernemers positie in het proces van 

veranderingen in hun wijk.  

 

Oude en nieuwe bewoners gaan we met elkaar verbinden om cohesie in de buurten te bevorderen, 

bijvoorbeeld door Tour du Noord en extra inzet op participatie en bewonersinitiatieven. In 

Buiksloterham faciliteren we bewoners en ondernemers in hun ambitie om een circulaire wijk te 

realiseren. Direct aansluitend aan de Van der Pekbuurt start in 2018 de ontwikkeling van het 

Campus gebied. Deze ontwikkeling is o.a. een aanjager om de verbinding tussen Overhoeks en de 

Van der Pekbuurt verder vorm te geven. Met de vereniging beheer Overhoeks stellen we een 

convenant op over het beheer van de leefomgeving. De ontwikkeling van het Sixhavengebied 

wordt beïnvloedt door grootstedelijke ontwikkelingen, zoals de Sprong over het IJ en de mogelijke 

komst van een metrohalte Sixhaven. De bewoners en ondernemers worden betrokken om mee te 

praten en te denken over deze ontwikkelingen. Het voormalige bouwterrein van de NZ-lijn kan 

tijdelijk ingericht worden, hiertoe faciliteren we tijdelijke initiatieven.  

 

We ondersteunen kwetsbare bewoners, die problemen hebben op meerdere leefgebieden, bij het 

terugvinden van balans in hun leven. We werken daarbij vaak samen met de corporaties. Voor 

jongeren hebben we aandacht voor aanbod vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en activiteiten 

specifiek voor meiden van 9-14 jaar. We stimuleren ook de ouderbetrokkenheid en in de 

IJplein/Vogelbuurt zetten we daartoe een kinder- en jongerenraad op. In de Tuindorpen investeren 

we in een levensloop bestendige wijk door middel van placemaking, het veiliger maken van de 

openbare ruimte en onderzoek naar eenzaamheid in de wijk.  

 

Bewoners ervaren overlast van jongeren, verwarde personen en van horeca. Oud Noord kent 

relatief veel problemen met de jeugd. Jeugdoverlast kan mogelijk worden aangepakt door het 

inzetten van positieve rolmodellen en het uitbreiden van het sport- en spelaanbod. In de 

Tuindorpen en de IJplein/Vogelbuurt start een pilot met een integrale aanpak jongeren overlast, 

waarbij meer afstemming tussen de preventieve inzet en de repressieve aanpak zal zijn. In 

samenwerking met het oa. het Meldpunt Zorg en Overlast en de corporaties ontwikkelen we een 

nieuwe aanpak voor de zorg aan verwarde personen en hun buren. We beginnen hiermee in 

Volewijck.  

 

In de omgeving van de Hagedoornweg, Mosveld en Kamperfoelieweg pakken we overlast gevende 

ondernemers aan. De onderdoorgang bij het winkelcentrum Mosveld wordt beter verlicht. 
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De toename van het aantal bewoners en bezoekers aan Noord leggen steeds meer druk op de 

bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. De komst van de NZ-lijn zal ook invloed hebben op 

drukte en parkeren. Rond de pontaanlandingen wordt permanent gemonitord op de effecten van 

toenemende bezoekersaantallen en het toenemende verkeer. We bereiden maatregelen voor om 

het fietsparkeren te verbeteren op het Pontplein en het Buiksloterwegveerplein. Voor het 

Buiksloterwegveerplein bereiden we tevens een herinrichting voor. In de IJplein/Vogelbuurt en 

Volewijck onderzoeken we de doorstroming en bereiden we duurzame verkeersaanpassingen 

voor. Ook in de Buiksloterham ontstaan onveilige verkeerssituaties. Hier komt dit door de 

toename van het aantal bewoners en de aan- en afvoer van bedrijven, op wegen die daar nog niet 

voor ingericht zijn. Waar nodig worden tijdelijke maatregelen genomen en we werken aan betere 

doorstroming en bereikbaarheid door herinrichting van de Aster-, Distel- en Grasweg.  

 

Achterstallig onderhoud in de openbare ruimte wordt opgepakt in de Vogelbuurt-Zuid en de 

Volewijck. In de Buiksloterham stimuleren we zelfbeheer. Bij herinrichting staan 

beweegvriendelijkheid, veiligheid en duurzaamheid voorop. Op NDSM houden we extra 

schouwen, en doen we kleine ingrepen in de openbare ruimte om te voorkomen dat het gebied 

een vrijplaats wordt voor ongewenste zaken.  
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Oude wijken 
Onder de oude wijken verstaan we IJplein/Vogelbuurt, Volewijck en de tuindorpen Buiksloot en 

Nieuwendam. In al deze wijken doen zich een aantal problemen voor. Armoede, 

gezondheidsproblemen en geringe ontwikkelingskansen bij kinderen en  jongeren. Afhankelijk van 

de kenmerken van een wijk en haar bewoners verschillen de accenten en oplossingsrichtingen. Bij 

elke wijk benoemen we maatregelen die een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de 

genoemde problematiek. Met maatwerk sluiten we aan op de kenmerken van iedere afzonderlijke 

buurt. 

  

In IJplein/Vogelbuurt, Volewijck en Tuindorp Buiksloot breiden we het jeugdaanbod uit. Er komt 

een extra aanbod voor 9-14 jarigen in de wijk met daarbij extra aandacht voor meisjes. Tevens 

breiden we het aanbod huiswerkbegeleiding uit.  

 

Veel bewoners kampen met armoede en daaraan gerelateerde problemen. De huisvesting van  

kwetsbare bewoners vindt veel plaats in de oude wijken omdat daar de meeste passende 

woningvoorraad te vinden is. Er komen signalen dat de draagkracht in de wijken mede hierdoor 

verder onder druk komt te staan. De problemen die ten grondslag liggen aan deze ontwikkelingen 

zijn complex en kunnen alleen in gezamenlijkheid (bewoners, gemeente, maatschappelijke 

partners) worden opgepakt. 
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1. IJplein/Vogelbuurt  
 

 

De IJplein/Vogelbuurt behoort tot een van de armste buurten van zowel Amsterdam als 

Nederland. Een groot aandeel van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen. Deze 

worden voornamelijk bewoond worden door kwetsbare huishoudens, die kampen met 

uiteenlopende problematieken. Om haar bewoners te ondersteunen, kent de buurt vele 

maatschappelijke initiatieven. Voor de jonge jeugd (9 – 15) uit deze buurt geldt dat er behoefte is 

aan meer begeleiding en activiteiten en voor jongeren (16+) is er behoefte aan meer 

mogelijkheden tot vrije tijdsbesteding. De IJplein/Vogelbuurt zal in de toekomst waarschijnlijk het 

nodige gaan merken van de grootstedelijke ontwikkeling. Het nabijgelegen Hamerkwartier zal 

zich gaan ontwikkelen en in het aankomende jaar zal de bereikbaarheid van de buurt verbeteren 

door het rijden van de Noord-Zuid metrolijn. Het is de intentie dat de kwetsbare bewonersgroep 

van de IJplein/Vogelbuurt kan profiteren van deze ontwikkelingen. In het komende jaar zetten we 

in op het opknappen van de openbare ruimte. Dit gebeurt in samenwerking met bewoners en 

maatschappelijke partners uit de buurt. 
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Ongedeelde wijk 
 

Naast een gemengde samenstelling van het Hamerkwartier is het doel de omliggende buurten 

(IJpleinbuurt/Vogelbuurt en Vogeldorp) in sociaal, fysiek en economisch opzicht mee te laten 

profiteren van de ontwikkelingen (projectnota Hamerkwartier – vrij gegeven voor inspraak). 

 

Het Hamerkwartier ontwikkelt zich tot een nieuw woon/werkgebied. Met maatwerk werken we 

aan woonprogramma’s, maatschappelijke voorzieningen, werkgelegenheid en economische 

ontwikkelingen en de wijze waarop zij een positieve invloed kunnen hebben op de mogelijkheden 

in de omliggende buurten. In de ongedeelde wijk wordt samen met corporaties, ondernemers en 

bewoners gewerkt aan nieuwe kansen voor de buurt.  

 

 
 

Bedrijvigheid 

In 2018 wordt een plan uitgerold om door middel van het zoeken naar maatwerk actief te 

bevorderen dat bedrijven in het Hamerkwartier gevestigd blijven. Daarbij zoeken we actief de 

dialoog met (vertegenwoordigers) van de bedrijven. Immers, het ontwikkelen en toepassen van 

een aanpak dient mede gebaseerd te zijn op goede kennis en inzichten in vestigingsvoorwaarden 

en omstandigheden van de bedrijven. We hebben speciale aandacht voor bedrijven met een 

sociale component.  

 

Participatie / Oud en Nieuw verbinden 

De afgelopen jaren zijn steeds meer bewoners betrokken bij de ontwikkelingen in hun buurt. De 

impact van de komst van een nieuwe wijk op het wel en wee in de IJplein/Vogelbuurt wordt met de 
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bewoners besproken en gezamenlijk zoeken we en werken we aan maatregelen die een bijdrage 

leveren aan een ongedeelde wijk. Doormiddel van co-creatie, placemaking, en andere deels 

nieuwe vormen van participatie krijgen bewoners en ondernemers een positie in het proces van 

veranderingen in hun wijk.  

 

Het maatwerk van de ongedeelde wijk zal verweven worden met de aanpak van de strategische 

buurtontwikkeling. De daarbij horende aanpak en maatregelen staan beschreven in het daarbij 

horende projectplan (NB nog niet beschikbaar, verschijnt eind 2017). 

 

Maatregel 1.1: wonen & vastgoed 
� Opstellen van een gezamenlijke ambitie, in samenwerking met woningcorporaties en 

ontwikkelaars, die uitmondt in afspraken over investeringen en rolverdeling. 

� Voorbereiden van een optimale spreiding en realisatie van maatschappelijke 

voorzieningen en recreatieve buitenruimte in het gebied. 

� Aanpakken achterstallig onderhoud woningen (Rochdale). 

 

Maatregel 1.2: economie en werkgelegenheid 
� Haalbaarheidsonderzoek naar inzet gebiedsgerichte Jobhunter IJplein/Vogelbuurt en 

Hamerkwartier om vraag en aanbod van werk aan beide zijden van de Meeuwenlaan te 

matchen. 

� Participatief onderzoek, in samenwerking met ondernemers, naar de toekomstige 

bedrijvigheid in het Hamerkwartier.  

� Tijdelijk gebruik onroerend goed en openbare ruimte (tender kavel - Oostveer). 

 

Maatregel 1.3: openbare ruimte 
� Placemaking Spreeuwenpark. 

� Stimuleren tijdelijk gebruik openbare ruimte met ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en bewoners (bijv. tijdelijk gebruik Kopkavel Van Hasseltweg). 

� Aanpakken achterstallig onderhoud buitenruimte JC de Valk. 

� Onderzoek naar toekomstige gebruiksmogelijkheden van het Vliegenbos.    

� Planvorming op de aansluiting op de Javabrug (toekomstige van der Laanbrug?). 
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Veerkrachtige wijk 

 

Maatregel 2.1: complex /gebiedsgerichte aanpak (i.s.m. corporaties)  
� Bezoeken van bewoners van wie de woning gerenoveerd gaat worden. Gezamenlijke 

aanpak met Rochdale (fysiek & woonproblematiek) & SDAN (sociale & 

omgevingsvraagstukken). 

� Aanbod voor nieuwe bewoners (welkom/instroom pakket – kennismaking met elkaar) 

organiseren samen met Eigen Haard. 

� Voorbereiden van de huisvesting van jongeren/jonge statushouders in de 

Havikslaanpanden samen met Stadgenoot en buurtbewoners. 

 

Maatregel 2.2: evenwichtige spreiding kwetsbare huishoudens 

gecombineerd met sluitend zorgaanbod. 
� Afspraken maken over instroom en zorg aan kwetsbare huishoudens en hun buren, in 

samenwerking met RVE wonen, RVE zorg , corporaties en andere relevante stakeholders. 
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Maatregel  2.3 : creëren van een optimale stimulerende & veilige leef- 

en woonomgeving voor de jeugd  
� Uitvoeren van het onderzoek Betere Kansen voor Kinderen Oud Noord 
� Opzetten van een kinder-  en jongerenraad en organiseren van ouderbetrokkenheid bij 

een veilige en stimulerende leefomgeving. 
� Op basis van de uitkomsten van het onderzoek (doen) organiseren van passende 

maatregelen en activiteiten met specifieke aandacht voor meiden en kinderen van 9 tot 14 

jaar  
 

Maatregel 2.4: pilot integrale maatwerkaanpak jeugd en veiligheid 

(aanbod vrije tijdsbesteding, talentontwikkeling, rolmodellen, positief 

opvoeden) 
Het tegengaan van jeugdoverlast en het creëren van een veilige buurt zal met de buurt (jongeren, 

ouders, maatschappelijke organisaties, stadsdeel) gedaan moeten worden. Ondanks de 

inspanningen van de afgelopen jaren blijft een gedegen aanpak noodzakelijk.  

� Jeugdoverlast aanpakken door b.v.het inzetten van positieve rolmodellen en het 

uitbreiden van het sport- en spelaanbod.  

� Extra aandacht komen voor agressiviteit onder jonge jeugd (7 – 14 jaar). 

 

Maatregel 2.5: integrale maatwerk aanpak armoede 
Armoede in IJplein/Vogelbuurt (en in Volewijck) is nog steeds een van de grootste problemen voor 

een grote groep bewoners. Armoede beïnvloedt tal van andere facetten van iemands leven. Door 

meer oog te hebben voor problemen die armoede (deels) veroorzaken of door armoede 

veroorzaakt worden (o.a. gezondheidsproblemen, eenzaamheid, taalachterstanden, LVB 

problematiek, verslavingsproblemen) willen we de armoedeaanpak op een andere manier 

vormgeven. Voorwaarde hiervoor is onder andere de mogelijkheid tot flexibiliteit in programma’s, 

ontschotten van budgetten en maatwerk in de uitvoering.  

 

 

  



 

 

 

 

Gemeente Amsterdam 

 

Gebiedsplan Oud Noord 2018 

Versie 

30 november 2017 

16 

Stedelijke ontwikkeling 
Er vinden verschillende stedelijke ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op de leefbaarheid in 

de wijk. Fysieke ontwikkelingen zoals in het Hamerkwartier, nieuwe verbindingen over t IJ, 

invoeren betaald parkeren en de komst van de metro. Daarnaast is de wijk ‘dichter’ bij de 

binnenstad komen te liggen, Noord is hip, en dat beïnvloed de bevolkingssamenstelling.  

We gaan oude en nieuwe bewoners met elkaar te verbinden om sociale te vergroten en 

draagkracht onder buurtbewoners te versterken.  

 

 

 

Maatregel 3.1: bewoners en ondernemers faciliteren bij de binding met 

de wijk 
� Nieuwe bewoners maken kennis met de wijk en de zittende bewoners. Onder andere Tour 

du Noord.  
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Veiligheid 
Ten aanzien van veiligheid zijn er in Oud Noord verschillende zorgen. Er zijn relatief veel 

problemen met de jeugd. Dit is zichtbaar in het hoge aandeel laagopgeleide schoolverlaters, 

werkloosheid en overlast (op straat). Ook zijn er zorgen om achter de voordeurproblematiek, zoals 

opvoed- en opgroeiproblemen, huiselijk geweld, radicalisering etc.  

 

Maatregel 4.1: aanpak kwetsbare en overlast gevende verwarde 

personen 
� Afspraken maken over de zorg aan kwetsbare / verwarde personen en hun buren. 

� In samenwerking met Meldpunt zorg en Overlast,  RVE wonen, RVE zorg , corporaties en 

andere relevante stakeholders.  

 

Maatregel 4.2: aanpak panden en horeca overlast  
In 2018 wordt, met bewoners en ondernemers samen, verder gewerkt aan een leefbaar en 

economisch gezond woon/werkgebied. Dit gebeurt mede door ‘schoon en heel’ investeringen, 

beheermaatregelen en extra toezicht op gebruik en aanzien van panden en openbare ruimte.    
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Bereikbaarheid 

 

Maatregel 5.1 aandacht voor bereikbaarheid 
Door de stedelijke ontwikkelingen wordt de huidige infrastructuur intensiever gebruikt. Er moet 

daarom continue aandacht blijven voor bereikbaarheid en parkeermogelijkheden tijdens en na de 

bouw in projectgebieden en hun omgeving. 

� Voorbereiding van  maatregelen op  de rotonde Meeuwenlaan/Johan v Hasseltweg ten 

behoeve van een verbeterde doorstroming (door projectteam HSG). 

� Voorbereiding verkeerscirculatieplan IJplein/Vogelbuurt  in verband met aanlanding brug 

(Programma Sprong over ‘t IJ). 

� Voorbereiden maatregelen ten behoeve van het verbeteren van het fietsparkeren op het 

Pontplein (Programma Sprong over ‘t IJ).  
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Openbare ruimte 
Bij herinrichting van de openbare ruimte is het van belang rekening te houden met de 

verschillende gebruikers (ouderen, kinderen, jongeren). Beweegvriendelijkheid, veiligheid en 

duurzaamheid staan daarbij, conform de stedelijke programma’s, voorop. 

 

Maatregel 6.1 Er  wordt verder ingezet op het wegwerken van het 

achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. 
� Aanpak achterstallig onderhoud openbare ruimte (DORA Vogelbuurt-Zuid).  

� Voorbereiden achterstallig onderhoud Koekoeksstraat – Koekoeksplein, inclusief 

openbare speelplek.  

� Aansluitend op de renovatie van de woningen van Rochdale oppakken van het 

achterstallig onderhoud in de aanpalende straten (vooral de stoepen). 

� Eigen Haard knapt de onderdoorgang van de IJplein-flat op. 
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2.Volewijck  
 

Bloemenbuurt  

De Bloemenbuurt is een van de vooroorlogse tuindorpen in Oud Noord met een hoog aandeel 

sociale huur. Van oudsher een volksbuurt voor gezinnen waar nu veel ouderen wonen. Ook een 

buurt met veel sociaal kapitaal. Er wordt voor elkaar gezorgd en er zijn vele kleine sociale 

initiatieven en buurtkamers. Sinds een aantal jaar worden hier woningen uit de sociale huursector 

verkocht. Hierdoor ontstaat er in deze wijk een situatie waar een hoge concentratie kwetsbare 

bewoners en een groep kansrijke jonge bewoners naast elkaar wonen. Dit zorgt voor nieuwe 

vragen op het gebied van ondersteuning, verbinding en overlast.. Rondom de Bloemenbuurt 

wordt volop gebouwd en ontwikkeld.  

De Bloemenbuurt ligt vanaf 2018 direct aan de Noord-Zuid metrolijn. Het stadsdeel wil er voor 

waken dat de verschillen tussen de Bloemenbuurt en daaromheen liggende buurten niet te groot 

worden en bevorderen dat de ontwikkelingen ook bijdragen aan een grotere leefbaarheid in de 

bestaande oude wijken.  

Het aan de Bloemenbuurt grenzende Noorderpark begint steeds meer een stadspark te worden. 

Het wordt steeds intensiever gebruikt door verschillende groepen bewoners. Het geeft ruimte aan 

maatschappelijke initiatieven en sport. De komende jaren wordt de fysieke en sociaal-

economische ontwikkeling van het Noorderpark verder vormgegeven. Dit is een positieve 

ontwikkeling die kansen biedt en tegelijkertijd vraagt om extra aandacht met betrekking tot 

verbinden van groepen en goed beheer van het park.   
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Het is van groot belang dat verdere ontwikkeling in samenhang met de stedelijke 

ontwikkelgebieden in Oud Noord én in samenwerking met partners zoals de Noorderparktrust 

gebeurd. Samenwerking dan wel onderbrengen van het park bij het team GO is essentieel. 

 

Gentiaan/ van der Pek 

De Gentiaanbuurt en de Van der Pekbuurt behoren tot de armste buurten van Amsterdam. Door 

het hoge aantal zeer kleine sociale huurwoningen en de hoge mutatiegraad is er een toename van 

het aantal zeer kwetsbare bewoners. Dat vergroot de zorgvraag en brengt soms ook overlast met 

zich mee. In de omliggende gebieden vindt veel nieuwbouw plaats. De bewoners van de Gentiaan- 

en Van der Pekbuurt merken dit en zullen hier hopelijk in de toekomst van kunnen profiteren. In de 

Gentiaan- en de Van der Pekbuurt zal in de komende tijd al worden gewerkt aan het opknappen 

van de openbare ruimte, de tuinen en de huizen. Het behoud van de Van der Pekstraat als het 

economisch hart van dit gebied en het versterken van het winkelcentrum Mosveld en 

Hagedoornweg is een prioriteit.  
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Wat gaan we doen in 2018. 

 

Ongedeelde wijk 
 

Het maatwerk van de ongedeelde wijk (woonprogramma’s, maatschappelijke voorzieningen, 

werkgelegenheid en economische ontwikkelingen) zoals dat In IJplein/Vogelbuurt en 

Hamerkwartier opgebouwd wordt, dient als voorbeeld voor het realiseren van verbindingen tussen 

de wijken ten westen van het NoordHollandsch Kanaal. Ook hier ontstaan nieuwe wijken die 

kansen bieden voor de bewoners en ondernemers in de Volewijck. Omdat vooral in de 

Buiksloterham en Overhoeks de bouwprojecten al in een verder stadium zijn, zal hierop 

aangesloten moeten worden. Daarnaast zullen we ook nieuwe mogelijkheden en wensen 

onderzoeken en oppakken om de kansen die hier ontstaan te benutten. Samen met corporaties, 

ontwikkelaars, ondernemers en bewoners. 

 

Het maatwerk van de ongedeelde wijk zal verweven worden met de aanpak van de strategische 

buurtontwikkeling. De daarbij horende aanpak en maatregelen staan beschreven in het daarbij 

horende projectplan (NB nog niet beschikbaar, verschijnt eind 2017). 
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Veerkrachtige wijk 

 
In Volewijck wonen relatief veel mensen die in het dagelijks leven veel problemen hebben. 

Ondanks tal van programma’s (maatregelen, voorzieningen en activiteiten) zien we dat een aantal 

bewoners onvoldoende in staat is om hiermee de draagkracht in hun leven te vergroten. Er is vaak 

langdurig maatwerk nodig om het verschil te kunnen maken.  

 

Maatregel 2.1: aanpak gezonde levensstijl 
� faciliteren van activiteiten in de wijk  die bijdragen aan een gezonde wijk (o.a. intensiveren 

van het gebruik van het zwembad, intensiveren van deelname aan sportactiviteiten in het 

Noorderpark, gezonde voeding) 

 

Maatregel 2.2: integrale maatwerk aanpak armoede 
Armoede in  Volewijck  is nog steeds een van de grootste problemen voor een grote groep 

bewoners. Armoede beïnvloedt tal van andere facetten van iemands leven. Door meer oog te 

hebben voor problemen die armoede (deels) veroorzaken of door armoede veroorzaakt worden 

(o.a. gezondheidsproblemen, eenzaamheid, taalachterstanden, LVB problematiek, 

verslavingsproblemen) willen we de armoedeaanpak op een andere manier vormgeven.. 

Voorwaarde hiervoor is onder andere de mogelijkheid tot flexibiliteit in programma’s, ontschotten 

van budgetten en maatwerk in de uitvoering.    

 

 

Maatregel 2.3: ontwikkelen van een integrale aanpak rond huisvesting 

en zorg van kwetsbare huishoudens. 
Activiteit 1 in samenwerking met bewoners, 0-lijnsvoorzieningen en maatschappelijke partners 

aanbieden van een passend aanbod (maatwerk).  

 

Maatregel 2.4: creëren van een optimale stimulerende & veilige leef- 

en woonomgeving voor de jeugd  
Activiteit 1 uitvoeren van het onderzoek Betere Kansen voor Kinderen Oud Noord 
Activiteit 2: Opzetten van een kinder- en jongerenraad en organiseren van ouderbetrokkenheid bij 

een veilige en stimulerende leefomgeving. 

Activiteit 3: Op basis van de uitkomsten van het onderzoek (doen) organiseren van passende 

maatregelen en activiteiten met specifieke aandacht voor meiden en kinderen van 9 tot 14 jaar 
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Stedelijke ontwikkeling 
Volewijck bevindt zich midden in tal van stedelijke ontwikkelingen. De bouwprojecten in 

Overhoeks hebben gevolgen voor de bereikbaarheid en veiligheid in de Van der Pekbuurt, de 

Buiksloterham en Klaprozenweg NO beïnvloeden de leefbaarheid in de Bloemenbuurt. De komst 

van nieuwe bewoners (zowel de zogenaamde yuppen als de instroom van kwetsbare huishoudens) 

zet oude buurtgemeenschappen onder spanning. Zoals ook te zien is in de tuindorpen voelt een 

deel van de oude bewoners zich minder thuis in hun buurt.  

 

 

 

Maatregel 3.1: versterken sociale cohesie, tegengaan sociale 

spanningen 
� Strategische buurtaanpak Heggerankweg e.o. in samenwerking met Eigen Haard. 

Projectplan wordt begin 2018 opgeleverd 

 

Bereikbaarheid 
De ontwikkelingen in de omgeving van de Volewijck (bouwprojecten Overhoeks en 

Buiksloterham) en de toename van het aantal bewoners en bezoekers aan Noord leggen steeds 

meer druk op de deels smalle straten in de buurten van de Volewijck. Hiermee komen 

verkeersveiligheid en doorstroming onder druk te staan. In 2018 moet door middel van 

onderstaande maatregelen voor beide soorten problemen een passende oplossing gerealiseerd 

worden. 
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Maatregel 4.1: onderzoek doorstroming, bereikbaarheid 

Bloemenbuurt 

Maatregel 4.2: voorbereiden duurzaam veilig inrichten Wingerdweg 

Maatregel 4.3 : voorbereiden duurzaam veilig inrichten van 

Meidoornweg 

Maatregel 4.4: voorbereiden duurzaam veilig inrichten Hagedoornweg 
 

Veiligheid  
Ten aanzien van veiligheid zijn er in Oud Noord verschillende zorgen. Er zijn relatief veel 

problemen met de jeugd. Dit is zichtbaar in het hoge aandeel laagopgeleide schoolverlaters, 

werkloosheid en overlast (op straat). Ook zijn er zorgen om achter de voordeurproblematiek, zoals 

opvoed- en opgroei problemen, huiselijk geweld, radicalisering etc.  

 
 

Maatregel 5.1: ontwikkelen en continueren van een integrale aanpak 

kwetsbare, overlast gevende/verwarde personen  
� Op basis van afspraken met betrokken RVE’s, corporaties en andere stakeholders willen 

we een nieuwe aanpak ontwikkelen. We beginnen hiermee in Volewijck. In een later 

stadium zullen ook andere wijken in Oud Noord volgen. 

 

Maatregel 5.2: aanpak panden en horeca overlast  
� In de omgeving van de Hagedoornweg, Mosveld en Kamperfoelieweg aanpakken van 

overlast gevende en malafide ondernemers. 

 

Maatregel 5.3: vergroten sociale/fysieke veiligheid van de openbare 

ruimte 
� Terugdringen overlast Noorderparkgroep. 

� Verbeteren verlichting onderdoorgang winkelcentrum Mosveld. 

 

 

Maatregel 5.4: Aanpak jeugd overlast 
� Het tegengaan van jeugdoverlast en het creëren van een veilige buurt zal met de buurt 

(jongeren, ouders, maatschappelijke organisaties, stadsdeel) gedaan moeten worden. 

Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren blijft een gedegen aanpak noodzakelijk. 

Jeugdoverlast kan mogelijk worden aangepakt door het inzetten van positieve 

rolmodellen en het uitbreiden van het sport- en spelaanbod. Ook moet er extra aandacht 

komen voor agressiviteit onder jonge jeugd (7 – 14 jaar). 

 

Openbare ruimte 
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Bij herinrichting van de openbare ruimte is het van belang rekening te houden met de 

verschillende gebruikers (ouderen, kinderen, jongeren). Beweegvriendelijkheid, veiligheid en 

duurzaamheid staan daarbij, conform de stedelijke programma’s, voorop. 

De bouwprojecten in de omgeving, waar veel investeringen gedaan worden, steken scherp af 

tegen de staat van de openbare ruimte in de buurten van Volewijck. 

 

Maatregel 6.1: Oppakken van achterstallig onderhoud in de openbare 

ruimte. 
� Achterstallig onderhoud openbare ruimte noordzijde Mosveld. 

� Achterstallig onderhoud Heggerankweg. 

� Achterstallig onderhoud voetpaden Laanwegkwartier. 

� Achterstallig onderhoud Gentiaanbuurt (maakt onderdeel uit van de strategische 

buurtontwikkeling. 

 

 

3. Tuindorp Buiksloot en Tuindorp 

Nieuwendam 
 

Tuindorp Buiksloot 

Door de verkoop van sociale huurwoningen in de afgelopen jaren, is in Tuindorp Buiksloot een 

gemengde bevolkingsgroep is ontstaan. Nieuwe bewoners zijn vaak kansrijk, terwijl de oude 

bewonersgroep op sommige terreinen om extra ondersteuning vraagt. Deze onderlinge 

verschillen zorgen voor een afnemende sociale cohesie binnen de buurt en soms voor spanningen. 

De wijk valt vaak net buiten de extra middelen die beschikbaar gesteld worden voor focus- of 

aandachtswijken. Wanneer naar het verzamelbeeld van de wijken kijken, is een cumulatie van 

problemen zichtbaar, die meer aandacht vragen. De jongeren uit Tuindorp Buiksloot vormen een 

aandachtspunt. Er is een grote groep vroegtijdig schoolverlaters en er wordt veel op straat 

gehangen, wat binnen de buurt voor overlast zorgt. Het aanzicht van Tuindorp Buiksloot kan 

worden verbeterd. In het komende jaar werken we daarom, in samenwerking met partners uit de 

wijk, aan het opknappen van de openbare ruimte. 

 

Tuindorp Nieuwendam 

Tuindorp Nieuwendam kent, net als in veel andere buurten in Oud Noord, een toenemende 

instroom van nieuwe, kansrijke bewoners. Tegelijkertijd blijft een groot deel van de oude 

bewoners behoefte houden aan ondersteuning. Het bij elkaar brengen van de nieuwe en de oude 

bewonersgroep is een belangrijk thema binnen deze buurt. In het kader hiervan wordt onderzocht 

hoe het Purmerplein in de toekomst kan fungeren als ontmoetingsplaats of als plek waar 

activiteiten kunnen plaatsvinden. De openbare ruimte in Tuindorp Nieuwendam verdient 

aandacht. We streven naar een schone en veilige buurt waar passende sport- en spelvoorzieningen 

aanwezig zijn. We kijken samen met bewoners en de woningbouwcorporaties hoe we dit kunnen 

realiseren.  
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Stedelijke ontwikkelingen 

De tuindorpen ondervinden de effecten van de ontwikkelingen die Amsterdam en Amsterdam-

Noord doormaken. De bevolkingssamenstelling verandert door verkoop van sociale huurwoningen 

of verschuiving van de huurkosten tot vrije sector niveau. Aan de andere kant is een toename te 

zien van meer kwetsbare bewoners in de sociale huurwoningen. De verkoop van sociale 

huurwoningen is grotendeels stopgezet.  

De komst van de metro vanaf zomer 2018, zal effecten hebben op parkeren. In beide tuindorpen 

wordt geen betaald parkeren ingevoerd. Daarom wordt dit gebied goed gemonitord na het 

invoeren van betaald parkeren in omliggende wijken. Op die manier kan er snel geschakeld 

worden als blijkt dat betaald parkeren wel wenselijk zou zijn. 
 

De woningbouwprojecten die gepland staan in omliggende wijken (Elzenhage zuid, 

Hamerstraatgebied) zullen van invloed zijn op de bereikbaarheid van de wijken via de Waddenweg 

en Purmerweg. 

In de tuindorpen is op veel plekken sprake van  achterstallig onderhoud van wegen. In 2017 worden 

voorbereidingen getroffen tot uitvoering van het zogenaamde DORA project Tuindorp Buiksloot.  

De uitvoering zal plaatsvinden in 2018. Een vergelijkbare aanpak in tuindorp Nieuwendam is 

wenselijk. Vooruitlopend op plan- en besluitvorming hierover worden een aantal zeer slechte 

locaties al opgevoerd om eerder aangepakt te worden.  

Ymere investeert in de bedrijfspanden op de kop van de Waddenweg zodat uitstraling, 

bereikbaarheid en differentiatie in het winkel- en horeca aanbod aan gaat sluiten op de wensen uit 

de omgeving. Aansluitend hierop onderzoekt het stadsdeel de mogelijkheden om de groenstroken 

op de Waddenweg van Meeuwenlaan tot Waddendijk een kwaliteitsimpuls te geven. 

Wat gaan we doen in 2018. 

Maatregel 1.1: Bewoners faciliteren bij de binding met de wijk.  
In de tuindorpen vindt een geleidelijke wijziging in de bevolkingssamenstelling plaats. Nieuwe 

stedelingen en kwetsbare huishoudens moeten hun plek vinden in een van oorsprong homogene 

arbeidersbuurt, dit leidt soms tot onbegrip:.  “Mijn wijk is mijn wijk niet meer”. We willen luisteren 

naar ‘oude’ buurtbewoners, ontmoeting organiseren en verbinding maken.  

� Door extra inzet op participatie en bewonersinitiatieven stimuleren we de verschillende 

groepen in de wijk (meer) gebruik te maken van bestaande en/of nieuwe voorzieningen en 

van de activiteiten in de wijk, en wellicht ook een bijdrage te leveren aan het creëren van 

nieuwe voorzieningen.  

� Onderzoek naar kleinschalige horeca-/recreatievoorziening(en) Schellingwouderbreek (in 

samenhang met ontwikkeling dijken) 

 

Maatregel 1.2: bereikbaarheid 
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De opening van metrostation Noorderpark en de invoering van betaald parkeren zullen invloed 

hebben op het gedrag van OV-reizigers en parkeerders. In de impactstudie wordt het effect van de 

metro onderzocht en het parkeergedrag wordt regulier gemonitord. 

In 2018 wordt een onderzoek gedaan naar noodzakelijke aanpassingen aan de huidige rotonde 

Meeuwenlaan/van Hasseltweg. 

De Waddenweg en aansluiting op Meeuwenlaan willen we laten opnemen in het MIP/lijst met 

projecten duurzaam veilig/verkeersveiligheidsprojecten. 

 

� Duurzaam veilig inrichten van de Waddenweg, op te laten nemen in het MIP - projecten 

duurzaam veilig/verkeersveiligheidsprojecten. 

� Onderzoek en voorbereiden van de noord-zuid fietsroute door het Vliegenbos.   

 

Veerkrachtige wijk 
In de tuindorpen is op een aantal fronten de sociale problematiek bij bewoners aan het toenemen. 

Meer bewoners hebben te maken met een daling van inkomsten en armoede, de groep ouderen 

stijgt en het aantal werklozen daalt nauwelijks. In 2017 was er een toename van overlast van 

kinderen en jongeren. De traditionele bevolking van de wijken voelt zich minder thuis in hun wijk.      

 

Maatregel 2.1: Investeren in een levensloop bestendige wijk (openbare 

ruimte, wonen, eenzaamheid, armoede) 
� Onderzoek ‘hoe veilig is de openbare ruimte’ voor kwetsbare buurtbewoners en 

opknappen achterstallig onderhoud ten behoeve van een veilig woon- en leefklimaat. 

� Onderzoek naar eenzaamheid in de wijk. 

� Verkenning placemaking Purmerplein, een plek om te zitten, spelen, lezen, eten, kijken, 

sporten! 

�  Ymere start in 2018 met werkzaamheden aan de woningen aan de Kleine en de Grote Die.  

� Hierop aansluitend zal het stadsdeel het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte 

(Grote en Kleine Die) oppakken. Voorbereiding in 2018 starten.  

� Ymere investeert in haar bedrijf onroerend goed op de Waddenweg. Om tot integrale 

verbetering van het gebied te komen streven we naar een kwaliteitsimpuls groen in de 

groenvakken op de Waddenweg. 

 

 

Maatregel  2.2 : creëren van een optimale stimulerende & veilige leef- 

en woonomgeving voor de  jeugd  

 
� Uitvoeren van het onderzoek Betere Kansen voor Kinderen Oud Noord. 
� Op basis van de uitkomsten van het onderzoek (doen) organiseren van passende 

maatregelen en activiteiten met specifieke aandacht voor meiden en kinderen van 9 tot 14 

jaar. 
� Op basis van de voorbereiding en uitkomsten van het onderzoek opzetten van een kinder-  

en jongerenraad en organiseren van ouderbetrokkenheid bij een veilige en stimulerende 

leefomgeving. 
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� Een quick scan in de zomer van 2017 heeft aangegeven dat een investering in de  

speelplekken in de openbare ruimte noodzakelijk is. Hiervoor zal niet gewacht worden op 

de uitkomsten van het onderzoek.  
� Faciliteren van zelfbeheer van bewoners van de speeltuin en voorzieningen.. 

 

 

Veiligheid 
 

� Vergroten van de veiligheid in en rond woningen, openbare ruimte en in de 

winkelgebieden. 

� Ymere heeft voor 2018  anti inbraak maatregelen in en bij de woningen en achterpaden 

gepland.  

� Integrale aanpak jongeren overlast, waarbij meer afstemming tussen de preventieve inzet 

(ouders, school, jeugd, maatschappelijke partners) en de repressieve aanpak. 

 

 

 

Nieuwe wijken 
De wijken Overhoeks, Buiksloterham , Klaprozenweg Noord/Oost en NDSM zijn grote 

ontwikkelgebieden, met veel geplande vierkante meters woningbouw. Concreet betekent dat de 

volgende aandachtspunten: 

- Bouwen voor oorspronkelijke noordelingen, in verband met doorstroommogelijkheden. 

- Voldoende variatie in woninggrootte realiseren en niet alleen kleine woningen in de 

marktsector. Ook gezinnen met kinderen dragen bij aan een gevarieerde en leefbare wijk. 

 

De oude wijken moeten kunnen profiteren van de ontwikkeling van deze wijken, op het gebied van 

wonen, economie, bereikbaarheid en maatschappelijke wijk- of bovenwijkse voorzieningen. Wij 

zullen stimuleren dat vanuit de ontwikkeling in de nieuwe wijken een verantwoordelijkheid 

genomen wordt voor de realisatie van de ongedeelde wijk.  

 

In alle projectgebieden (Buiksloterham, NDSM en Overhoeks) willen we in 2018 meer inzet op de 

naleving en uitvoering van de BLVC afspraken. 

 

 

Maatregel : door variatie in woningaanbod kunnen verschillende 

groepen een woning vinden.  
Activiteit 1: Afspraken maken (met Team Gebiedsontwikkeling, corporaties en ontwikkelaars, 

etc.) om de woonruimte verdeling, de 40 - 40 – 20 afspraak, specifieker vorm te geven. 

Activiteit2: Tenminste een kwart van de sociale huurwoningen reserveren voor doelgroepen, 

zodat er ruimte ontstaat voor doorstroming vanuit de oude buurten van Noord naar de 

nieuwe woningen. Gedacht kan worden aan starterswoningen, seniorenwoningen met 

aanvullende voorzieningen in de plinten, woongroepen en kangoeroe -woningen. 

Activiteit 3: Tenminste 10 % van het totale programma voor maatschappelijke voorzieningen 

gereserveerd houden. Dit komt ook de aangrenzende woonbuurten ten goede. 
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4. Overhoeks 
 
De wijk Overhoeks is een ontwikkelgebied aan de Westelijke IJ-oever, op het voormalig 

Shellterrein, waar sinds 2005 wordt gebouwd. De wijk wordt omsloten door het Buiksloterkanaal 

en de Grasweg. Het gehele gebied Overhoeks is nog wat groter, de Buiksloterweg maakt ook 

onderdeel uit van Overhoeks. De wijk ligt direct aan het IJ en er wordt zowel gewoond als gewerkt. 

De culturele voorzieningen in deze wijk, zoals het Eye museum, Adamtoren, diverse hotels (deels 

in aanbouw) trekken veel bezoekers van buiten Oud Noord aan. Dit zorgt voor een hoge druk op 

een klein gebied. Het schoon, heel, veilig en verkeersveilig houden van dit gebied eist daarom 

extra inzet. De bewoners van Overhoeks zijn veelal hoogopgeleid, werkend en vnl. gericht op de 

voorzieningen in de binnenstad in mindere mate op de voorzieningen in Oud Noord. In de 

komende jaren worden er nog circa 1200 tot 1500 woningen gebouwd. 

 
Overhoeks valt in drie delen uiteen: de woonwijk in het westelijke deel, de zogenaamde Strip waar 

veel horeca en leisure gepland staat en/of al te vinden is en westelijk omgeving Buiksloterweg met 

de pontaanlanding. De keerlus van de bus bij de pontaanlanding wordt in noordelijke richting 

verplaatst, naar huidige parkeerplaats van het Tolhuis. 
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Stedelijke ontwikkeling 
In 2005 is gestart met de stedelijke ontwikkeling van Overhoeks, het wordt in drie fasen 

ontwikkeld. Fase 1 & 2 zijn nagenoeg afgerond: de woonwijk, het Oeverpark, IJ Promenade, EYE 

Filmmuseum uit de 1e fase en vanuit de 2e fase langs de Strip het A Lab, de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten, het Clink Hostel, de A’dam Toren, de woontoren B-Mine en het 

paviljoen This is Holland. Op dit moment worden zowel het Maritim congreshotel en woontoren, 

als het Hyperion Lyceum gebouwd. De planning voor het aanleggen van het Schegpark is 

afhankelijk van de bouwwerkzaamheden in de Strip. 

Voor de 3e fase wordt nu het maaiveld in gereedheid gebracht, er zullen in de komende jaren nog 

circa 1200 tot 1500 huur- en koopwoningen gebouwd worden. Het totaal aantal woningen wordt 3 

tot 4 keer zoveel als nu. Daarmee zal ook het aantal bewoners enorm toenemen, terwijl het aantal 

bezoekers op de Strip ook richting het miljoen bezoekers per jaar kan gaan. Het dagelijkse gebruik 

van de ponten blijft in aantal ook toenemen. 

Kortom het wordt enorm druk in en om Overhoeks. De belangrijkste issues zullen dan ook de 

leefbaarheid en bereikbaarheid zijn. Meer concreet: schoon, heel, veilig en verkeerveilige aan- & 

afvoerroutes naar Overhoeks. 

 
Maatregel 1.1: Aansluiting projectgebieden door projectgrenzen op te 

rekken en realiseren van project overstijgende afspraken rond beheer, 

handhaving en onderhoud. 
� In alle projectgebieden (BSH, NDSM, Overhoeks) willen we in 2018 meer inzet op naleving 

en uitvoering van de BLVC afspraken 

 

 

Maatregel 1.2: Oppakken van werkzaamheden in de openbare ruimte 
� Voorbereiden van de herinrichting Buiksloterwegveerplein, nadat de buslus verplaatst is 

naar de noordkant van dit gebied (Buiksloterweg).  

� Voorbereiden van nadere invulling van het beheer, de  inrichting en gebruik Tolhuistuin en 

omgeving.  

� Oplossen fietsparkeer-problematiek bij de pontaanlanding Buiksloterwegveer. 

(programma Sprong over t IJ) 

 

Maatregel 1.3: Bewoners en ondernemers faciliteren bij de 

ontwikkeling en binding met de (omliggende) wijk. 

� Verbinden van Overhoeks en Van der Pekbuurt.  

� De ontwikkelingen die in 2018 starten (ontwikkeling Campus gebied), direct aansluitend 

aan de Van der Pekbuurt, zijn aanjager om de verbinding tussen de wijken verder vorm te 

geven. We betrekken bewoners uit beide wijken bij het vormgeven van de leefomgeving.  

� Daarnaast stellen we b.v. een convenant op tussen stadsdeel en de vereniging beheer 

Overhoeks waarin afspraken over dagelijks beheer staan opgenomen. Dit is een voorbeeld 

hoe bewoners verantwoordelijkheid willen nemen voor hun directe omgeving. 
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Veiligheid 
In Overhoeks ligt het accent van de prioriteit Veiligheid op de verkeersveiligheid voor 

verkeerdeelnemers in het gebied en bij de aanlanding van de ponten. Team GO 

(Gebiedsontwikkeling) laat periodiek verkeerstellingen uitvoeren door Goudappel. V&OR (Vekeer 

& Openbare Ruimte) monitort het pontgebruik. Onveiligheidsgevoelens die voortvloeien uit 

overlast, intimidatie, of zogenaamde high impact crimes worden vanzelfsprekend ook gemonitord 

maar behoren tot de reguliere taken van politie en handhaving. Als gevolg van de drukte in het 

gebied wordt veel gebruik gemaakt van de extra inzet van de flexibele teams. 

 

Maatregel 2.1: Tegengaan van de negatieve effecten van de 

toegenomen drukte op Overhoeks - de strip  
� Permanente monitor op de effecten van toenemende bezoekersaantallen op en rond de 

Buiksloterwegveer pontaanlanding, Tolhuisgebied, Overhoeks Strip en Buiksloterweg, 

met mogelijkheden en middelen om direct aanvullende maatregelen toe te passen om de 

omgeving schoon en leefbaar te houden. 

� Permanente monitor op de effecten van toenemende verkeer- & vervoersbewegingen op 

en rond de Buiksloterwegveer pontaanlanding, Tolhuisgebied, Overhoeks Strip, 

Buiksloterweg en Docklandsweg, met mogelijkheden en middelen om direct aanvullende 

maatregelen toe te passen om de verkeersveiligheid in goede banen te leiden. 
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5. Buiksloterham 
 

De Buiksloterham is een van de ontwikkelgebieden aan de Noordelijke IJ-oever. Het voormalige 

bedrijventerrein transformeert op dit moment naar een duurzaam en klimaatneutraal gebied waar 

wonen, werken en recreëren vanzelfsprekend naast elkaar plaatsvinden. Er is voor gekozen om de 

Buiksloterham geleidelijk te ontwikkelen, waardoor het aantal bewoners gestaag toeneemt. De 

huidige bewoners van deze buurt kenmerken zich door een hoge zelfredzaamheid en sterke 

maatschappelijke betrokkenheid, ook binnen hun eigen buurt. De geleidelijke ontwikkeling biedt 

kansen om het gebied doormiddel van participatie van bewoners vorm te geven. Op deze manier 

kunnen we het enthousiasme en de input van de huidige, nieuwe en toekomstige bewoners 

optimaal benutten. In de komende jaren wordt er nog volop gebouwd in deze buurt. Dat levert 

vragen op met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.  

 

 
 

 

 

Stedelijke ontwikkeling  

 

Maatregel 1.1: Tegengaan van de overlast van bouwprojecten door het 

realiseren van (project overstijgende) afspraken rond participatie, 

beheer, handhaving, onderhoud. 
� In alle projectgebieden (Buiksloterham, NDSM en Overhoeks) willen we in 2018 meer 

inzet op de naleving en uitvoering van de BLVC afspraken.  
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Maatregel 1.2: Bewoners en ondernemers faciliteren bij de 

ontwikkeling en binding met de (omliggende) wijk. 

� We kijken naar nieuwe vormen van (zelf)beheer en zoeken naar samenwerkingsafspraken 

tussen bewoners, ondernemers en stadsdeel (zie ook circulair Buiksloterham). 

� De grote betrokkenheid van bewoners bij hun wijk en het stadsdeel inspireert om te 

onderzoeken hoe deze betrokkenheid ingezet kan worden bij de ontwikkeling van 

ongedeelde wijken. 

 

Maatregel 1.3: Bewoners en ondernemers faciliteren bij de voortgang 

circulaire wijk economie. 
� We willen duurzaamheid in tal van verschijningsvormen een kans geven. Bewoners en 

ondernemers zoeken samen met de gemeente naar mogelijkheden om bestaande of 

nieuwe afspraken binnen het Manifest circulair Buiksloterham op te nemen en uit te 

voeren. Waar mogelijk zal de gemeente hierin een faciliterende rol op zich nemen. 

 

Bereikbaarheid  
De Buiksloterham is, via Asterweg – Docklandsweg en Ridderspoorweg, de ontsluitingsroute voor 

Overhoeks. Daarbij zijn er bouwactiviteiten in de Buiksloterham zelf, neemt het aantal bewoners 

toe en vindt de aan- en afvoer van de huidige bedrijven op wegen plaats die nog niet zijn ingericht 

op de scheiding van snel- en langzaam verkeer. Dit alles heeft onder andere onveilige effecten op 

het brengen een halen van schoolkinderen naar de twee basisscholen in de Buiksloterham 

(IJsbreker en Overhoeks). Scholen, die inmiddels qua aantal leerlingen uit hun jasje groeien, zodat 

de verkeersbewegingen rond de scholen alleen maar verder toenemen. Team GO is gestart met de 

voorbereiding van het duurzaam veilig inrichten van de Asterweg en Distelweg. Waar nodig 

worden tijdelijke maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen. 

 

 

Maatregel 2.1: permanente monitor op de effecten van toenemende 

verkeer- & vervoersbewegingen van, naar en door de Buiksloterham. 

� Met mogelijkheden en middelen (bijvoorbeeld inzet verkeersregelaars, plaatsen van 

matrixborden met snelheidsduiding, smiley's e.d)  directe aanvullende maatregelen 

toepassen om de verkeersveiligheid in goede banen te leiden. 

Maatregel 2.2: doorstroming en bereikbaarheid (herprofilering Aster - , 

Distel - en Grasweg. 
� Activiteit wordt voorbereid en uitgevoerd door projectteam BSH. 

 

Maatregel 3: voorbereiden duurzaam veilig inrichten rotonde 

Mosplein, en verbeteren doorstroming Mospein – Distelweg  
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� opnemen in MIP.. 

 

Maatregel 4: verbeteren van de oversteekbaarheid Klaprozenweg - 

langzaam verkeer ter hoogte van Klaprozenweg Noord/Oost en 

Klaprozenweg Noord/West 
� Opnemen in projectbesluit Klaprozenweg Noord/Oost en Klaprozenweg Noord/West en 

Buiksloterham. 

 
Veiligheid 

 

Maatregel 3.1: pandenaanpak Papaverhoek en Bo-rent gebied 

� In 2018 wordt, met bewoners en ondernemers samen, verder gewerkt aan een leefbaar en 

economisch gezond woon- en werkgebied als schakel tussen Buiksloterham en Volewijck. 

Dit gebeurt mede door ‘schoon en heel’ investeringen, beheermaatregelen en extra 

toezicht op gebruik en aanzien van panden en openbare ruimte.  En door een nieuwe 

(eventueel tijdelijke) invulling van het braakliggend terrein. Eigen Haard start met de 

renovatie van de Papaverschool ten behoeve van sociale woningbouw.    

� tegen gaan van illegale bewoning op vrij liggende kavels in BSH – west (o.a. Johan v 

Hasselt- & Papaverkanaal) 

Openbare ruimte 

Maatregel 4.1:  
� Bewoners en ondernemers stimuleren en faciliteren bij de ontwikkeling en ontwerp 

van de openbare ruimte en, indien bewoners dat willen, het onderhoud van openbare 

ruimte, met behulp van diverse vormen van zelfbeheer. 
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6. NDSM 
 

De NDSM- werf is de voormalige scheepswerf en maakt onderdeel uit van de wijk Noordelijke IJ-

oever West. De werf  ligt in het westelijk deel van Amsterdam-Noord , direct aan het IJ. Het gebied 

'NDSM-werf' wordt begrensd door de Klaprozenweg, Zijkanaal I, het IJ en het voormalige 

Kraanspoor.  

 

De NDSM- werf bestaat uit een oostelijk en westelijk deel. Het oostelijk deel is de plek voor 

culturele evenementen, zoals Over 't IJ- festival, Amsterdam Dance Event, DGTL, Voltt, 

vlooienmarkten, Koningsdag vrijhaven, Hemeltjelief, etc. Het evenemententerrein concentreert 

zich rond de gerenoveerde Y- helling. Alwaar zich ateliers in bevinden ten behoeve van culturele 

en creatieve ondernemers. 

In de Scheepsbouwloods zit een van Europa’s grootste broedplaatsen en aan de van Riemsdijkweg 

werkt een aantal culturele ondernemers. 

In de Lasloods wordt een streetart museum ontwikkeld, dat een belangrijke rol kan gaan spelen in 

het trekken van dagtoeristen. Er zijn horecavoorzieningen zoals Pllek, Noorderlicht & Double Tree 

Hilton hotel en de eyecatcher het Faralda kraanhotel. In de loop der jaren hebben zich ook 

internationale ondernemingen hier gevestigd, zoals Greenpeace, MTV en Paul Ricard.  

 

 
 

Het westelijk deel is een gebied met voornamelijk wonen, werken en voorzieningen. Hier bevinden 

zich vele kleine bedrijven, maar ook het hoofdkantoor van de HEMA, trainingscentrum van Falck 

Safety Services, diverse bedrijven in het voormalige Kraanspoor, ambachtelijke bedrijven en 

horeca zoals Botel, IJ- kantine, Pollux, Veronica schip, etc.  
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De westzijde is volop in bouwontwikkeling, vooral het aantal studentenwoningen groeit enorm. 

De woonunits van Rochdale / DUWO worden inmiddels bewoond door studenten en jonge 

statushouders. Het aantal bewoners is in de periode 2016 - 2017 al verdubbeld, dat zal komende 

jaren nog verder groeien, o.a. door de bouw van Bouwblok B9, tussen de IJ-kantine en de 

voornoemde woonunits. 

Vooral de bereikbaarheid, zowel over de weg als per pont, als ook de ontwikkelingen rond het 

evenemententerrein zijn de komende jaren belangrijke thema’s om de leefbaarheid in het gebied 

in balans te houden. 

 
 

Stedelijke ontwikkelingen 
De ontwikkelingen op NDSM raken zowel de bewoners als de ondernemers van NDSM maar zijn in 

toenemende mate ook van invloed op de leefbaarheid van de wijken ten noorden van de 

Klaprozenweg (Hogeland, Bongerd, Tuindorp Oostzaan). De vernieuwde Klaprozenweg is een 

fysieke scheiding door een gebied dat groeit qua bevolking en waar bewoners over en weer 

gebruik maken van de voorzieningen in de verschillende wijken. Zij ervaren ook overlast van de 

activiteiten in de verschillende wijken. De bouwprojecten aan de Klaprozenweg Noord/West 

vragen van ons om vanuit een gebied overstijgende blik te kijken hoe gebiedsontwikkeling, 

voorzieningen en participatie vorm moeten krijgen. 

 

 

Maatregel 1.1: aansluiting Klaprozenweg Noord/West-NDSM-

Hogeland –Bongerd t.a.v. van bereikbaarheid, wonen, voorzieningen 
� Samen met het gebiedsteam Noord West werken we aan een Ongedeelde wijk rond 

de Klaprozenweg. Bewoners en ondernemers faciliteren we bij de ontwikkeling en 

binding met de (omliggende) wijk(en). 

 

Maatregel 1.2: tegengaan van de overlast van bouwprojecten door het 

realiseren van (project overstijgende) afspraken rond participatie, 

beheer, handhaving, onderhoud 

 

Maatregel 1.3: zoeken naar mogelijkheden tot intensiever dagelijks 

gebruik van de openbare ruimte in NDSM, vooral overdag, i.s.m. 

Stichting NDSM. 

 

Maatregel 1.4: monitoren en indien noodzakelijk aanpakken 

parkeerproblematiek 
� meer parkeerplaatsen voor bezoekers aanleggen. Parkeerverbodszone instellen. 

 

Openbare ruimte 
� In NDSM zien we een stapeling van diverse vormen van overlast en 

veiligheidsproblematiek in de openbare ruimte, mede als gevolg van transitie van de wijk.  
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Maatregel 2.1: terugdringen overlast in de openbare ruimte 

� Samen met team Go, de (toekomstige) ontwikkelaars, handhaving, beheer en 

accountmanagement wordt door middel van extra schouwen, aanwezig zijn en eventuele 

kleine ingrepen in de openbare ruimte voorkomen dat het gebied een vrijplaats wordt 

voor ongewenste zaken. 

 

 

Toekomstige ontwikkelgebieden: 

7. Sixhaven en omgeving  
Het Sixhavengebied ten westen en oosten van het Noordhollands kanaal staat volop in de 

belangstelling als onderdeel van het stedelijk programma Stad om het IJ. In 2018 zal 

besluitvorming worden voorbereid over de richting die we hier in willen slaan. Hierbij beïnvloeden 

de verschillende fysieke projecten de toekomst van het gebied. Dit zijn de voorbereidingen van het 

programma Sprong over het IJ (intensivering veren, brug over het Noordhollands kanaal) en de 

studie naar de komst van een metrohalte Sixhaven - inclusief de vraag wat te doen met het terrein 

van waar uit tot nu toe de aanleg van de metro werd uitgevoerd. Bewoners en ondernemers, die 

wonen en werken in het toekomstig projectgebied, worden betrokken om mee denken en praten 

over de toekomstige ontwikkelingen.  
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Stedelijke ontwikkeling 

Maatregel 1.1:  faciliteren van de participatie van bewoners en 

ondernemers m.b.t. ontwikkelingen in Sixhavengebied 
� Faciliteren van betrokkenheid in (de voorbereiding van) de bestuurlijke besluitvorming 

rond de ontwikkeling van dit gebied.  

� Faciliteren van initiatieven ten behoeve van de tijdelijke inrichting van het voormalig 

bouwterrein Noord-Zuidlijn. 

 

 

 

8. Gemboterrein en omgeving 

 
Stedelijke ontwikkeling 
Het Gemboterrein, gelegen aan het IJ, tussen de  Rietlanden, Schellingwouderdijk en Oranje werf 

is een klein industriegebied waar op termijn woningbouw gepland staat. Op dit moment is het een 

bedrijventerrein waar knelpunten zijn op het gebied van veiligheid en openbare ruimte.  

 

Samen met de (toekomstige )ontwikkelaars, handhaving, beheer en accountmanagement wordt 

door middel van extra schouwen, aanwezig zijn en eventuele kleine ingrepen in de openbare 

ruimte voorkomen dat het gebied een vrijplaats wordt voor ongewenste zaken. 

 

Maatregel 1.1: veiligheid & openbare ruimte 
� Afspraken maken met Handhaven en Politie over inzet van capaciteit voor terugdringen 

overlast op het Gemboterrein. Overlast varieert van inbraken, schade aan eigendommen, 

zwerfvuil, illegale activiteiten etc.  

� Maatregelen om bedrijfspanden beter te beveiligen in overleg met ondernemers en 

pandeigenaren.  
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9. Wijk –Activiteitenplannen 
 
9.1 Wijk- activiteitenplan  IJplein / Vogelbuurt 
Gemengde  wijk 
Verbinden van het Hamerkwartier met de Vogelbuurt / Ijplein. 

Opleiding, stage, werkgelegenheid 

House of hospitality 

In gesprek met oude en nieuwe bedrijven in het Hamerkwartier in het kader van social return, 

stage- / opleidingsplekken en vacatures.  

Werkgelegenheidsproject 50+ (re-integratie traject voor trede 2,3 en 4) Laura Köhler 

Projectmanager 50+. Vinden en begeleiden van 50+ trede 2,3 en 4 naar opleiding, 

werkervaringsplekken en banen. 

Job-Hunter 

Job-Hunter vanuit het Werkgeversservicepunt voor IJplein Vogelbuurt en Hamerkwartier 

Verbinden van bewoners, oud en nieuw, jong en oud, Vogelbuurt IJplein en Hamerkwartier  

Tour du Nord 

Ontmoeting tussen oude en nieuwe bewoners en tegelijk kennis maken met de buurt en 

buurtvoorzieningen  

Buurt initiatieven  

Faciliteren van buurtinitiatieven met als doel ontmoetingen en verbeteren sociale cohesie.  

Buurtwerkkamer ons Koekoeksnest behouden en waar mogelijk uitbreiden 

Project maatschappelijk aanbesteden Vogelbuurt gezonder  

 

Springlevende Wijk 

Aanpak achterstallig onderhoud openbare ruimte oude wijken 

Taskforce 

Taskforce DORA gelden herprofilering straatwerk. Nachtegaalstraat, Ooienvaarsweg, Reigerweg,  

Spechtstraat, Kanariestraat, Kwartelstraat, Mezenstraat, Kievitstraat. 

Uitvoeren Groen compensatiefonds, o.a. Havikslaan vervangen bomen, extra boom in 

Voedseltuin. En ondersteuning kerstbomenbos. 

Opknappen speelvoorzieningen 

Speelruimteplan/visie/lint maken voor de Gemengde Wijk.  

Opknappen IJ boulevard 

IJ boulevard langs de IJpleinbuurt i.s.m. bewoners en kunstenaars, lichtjesparade aan het IJ  

 

Prioriteit 2 Veilig & Leefbaar 
Aanpak jeugd overlast 

inzet positieve rolmodellen en sport in combinatie met inzet veiligheid, politie / toezicht 

Aanpak armoede 

gebruik maken van de nieuw opgezette regiegroep aanpak armoede. 
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inzet armoede andersom, promotie van het aanbod en de regelingen van verschillende 

organisaties die zich bezig houden met aanpak armoede: stadsdeel, OKT, Doras, Leefkringhuis, 

Voedselbank, Huis van de Wijk de Meeuw enz. 

 

Prioriteit Jeugd en Onderwijs 

Passend aanbod  jonge jeugd (10-15 jaar)  en jeugd 16+ 

Uitbreiding Inzet sport- en spelaanbod op straat (Sportmix  Streetwise) 

Voortzetten opgroeien in de wijk (Positief Pedagogisch Opvoedklimaat), vergroten 

ouderbetrokkenheid en opvoedvaardigheden 

Specifiek aanbod meiden 

Meidenaanbod structureel maken, voortzetten meidenproject  

Toekomstplan Onderwijs in de Gemengde Wijk IJplein- Vogelbuurt en Hamerkwartier 

I.s.m. met scholen en schoolbesturen opstellen toekomstplan voor het onderwijs in deze 

ontwikkelbuurt. 

Verkeersveiligheid 

Zicht en veiligheid vergroten verkeersplein Meeuwenlaan Waddenweg, aanpakken groen 

Openbare ruimte 

Opknappen onderdoorgang flat IJplein samen met Eigen Haard 

Herinrichting kruispunt Sixhaven / Meeuwenlaan  

Probleempanden aanpak/ overlast gevende horeca Volewijck/ uitbreiden Vogelbuurt 

Afstemming werkzaamheden in de Vogelbuurt, renovatie Rochdale, aanpak straatwerk 

Vogelbuurt, parkeerdruk bereikbaarheid en leefbaarheid. 

De wens is om een (neutrale) projectleider aan te stellen. 

Integrale aanpak verbeteren leefbaarheid  Spreeuwenpark  

Opstellen plan van aanpak en uitwerken van het vervolg traject bewonersparticipatie 

Met corporaties en pandeigenaren  in gesprek over nieuw te komen ondernemers in de 

bedrijfspanden 

Snoeien van het groen  en het aanleggen van een bloemenlint op het Spreeuwenpark 

Terugdringen overlast (geluid, vuil, horeca) 

Inzet: projectleider 1fte, Natascha Madrit, gebiedspoel, beheer, handhaving, flexteam horeca,  

Afval 

Inzet handhaving verkeerd aangeboden grofvuil  

Continuering PLUS-team vanuit Aanvalsplan Schoon van de Gemeente Amsterdam 

 

 

Prioriteit 3 Bereikbaarheid en parkeren 
Bereikbaarheid Hamerkwartier 

Tijdelijke maatregelen rotonde van Hasseltweg 

Fietsparkeren pontaanlanding en in de wijk 

Verbeteren / vernieuwen parkeer voorzieningen (dubbeldeks bv.) 

Parkeervoorziening camping Vliegenbos 

Uitbreiden Parkeer mogelijkheden Camping Vliegenbos onderzoeken 

Verbeteren bebording  

Invoering betaald parkeren 

Laten monitoren van de parkeerdruk in de wijk en rondom de haltes van de Noord-Zuidlijn.  
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Sociaal welzijn  
Aanpak overlastgevende- en zeer kwetsbare huishoudens 

Renovatie project Rochdale 

Achter de voordeur problematiek aanpakken in de drie blokken. 

Kwetsbare doelgroepen 

Complexgerichte aanpak met verschillende woningbouw corporaties. 

 
 

9.2 Wijk- activiteitenplan Volewijck - Bloemenbuurt en Noorderpark  

 

Bloemenbuurt & Noorderpark 
Ongedeelde wijk verbindt  Bloemenbuurt met Projectgebieden (Noorderpark, Klaprozenweg 

NoordOost, Buiksloterham, NdsM, Elzenhagen Zuid) 

- Overlast van projectgebieden verminderen 

- Verbinden door communicatie 

- Bewoners betrekken 

- Voorzieningen niveau 

- Spreiding kwetsbare groepen over oud en nieuw 

- Invulling sociale woningprogramma voor nieuwbouw uitwerken in samenhang met 

problematiek oude tuindorpen. (Met Ymere en Eigen Haard) 

Prioriteit 2  

Veerkrachtige wijk 

- Versterken sociale cohesie/ tegengaan sociale spanningen/ sociale ongelijkheid 

o Vervolg complexgerichte aanpak Floradorp  

o Faciliteren bewoners initiatieven en maatschappelijke initiatieven gericht op 

ontmoeting (inzet Samen Noord) 

� Buurthuis Heliotroop 

� Weggeefwinkel 

� Anker 

� Bloemenkwartier 

� Tijdelijke ontmoetingsplek voor bewoners rond Andoornweg creëren 

(Met Eigen Haard) als impuls sociale cohesie. 

o Activiteiten Noorderpark Voor iedereen ( NP Trust) 

- Beperken instroom kwetsbare groepen 

o Waar mogelijk sociale huur opplussen of  meer vrije sector huur (Ymere en Eigen 

Haard) 

- Verbeteren ambulante zorg en welzijn in de wijk voor doelgroepen 

- Aanpak overlastgevende- en zeer kwetsbare huishoudens 

o  Projectleider focus gezinnen Oud Noord (Volewijck en Vogelbuurt/ijplein) ism 

Ymere, extra inzet MZO en stadsdeel 

Armoede bestrijding en promoten Gezonde levensstijl  

o Maatjesprojecten/ versterken inzet nulde lijn 

o Communicatie ‘pak je kans’ 
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o Sport aanbod en participatie vergroten (Noorderparkbad) 

� Zwemlesssen 2600 per kwartaal 

o Buurtborden/ Nieuwsbrief Bloemenbuurten 

o Inzet bewonersadviseurs Latherusbuurt en Heggerankweg 

o Bloemenbuurt pilot starten met Gezonde Wijk (met Ymere en Eigen Haard?) 

Communicatie in de wijk ism Ymere en Eigen Haard 

o Incidentele nieuws brieven Heegrankweg, Floradorp, Rest Bloemenbuurt 

o Buurtborden beter gebruiken, toevoegen 

o Bewonersavonden als inloop voor kleinen buurtjes. 

 

Prioriteit 3  

Veiligheid & Leefbaarheid 

Overlast in de openbare ruimte 

o Aanpak Overlastgroep Noorderpark 

o Probleempanden aanpak/ overlastgevende horeca Volewijck ism Ymere en Eigen 

Haard 

o Aanpak Jeugd overlast op straat (BVT, sportactiviteiten) 

o Veilig en Verbindende Oudejaarsviering Floradorp (Opdracht OOV en GT) 

o Activeren bewonersgroepen bij signalering (Whats app buurtpreventie opzette, 

Vve’s betrekken..) 

o Afsluiten achterpaden Heggerankweg (verkennen mogelijkheden en draagvlak) 

o Opstarten uitvoeringsoverleg stadsdeel en woningcorporaties Bloemenbuurt 

o Visie op BOG in Volewijck met Ymere en Eigen Haard 

Schoon en Heel 

o Klussenteam (5 dagen voor Volewijck en Vogelbuurt/Ijplein ism Ymere 

o Schoon en Heel Noorderpark (oa extra schoonmaak weekenden) 

o Tuinen en schotel aanpak Floradorp ism Ymere 

o Tuinen en achterpad aanpak Heggerankweg (met Eigen Haard, Rochdale, 

Stadsgenoot en NME) 

o Groenproject: tegels voor groen Floradorp 

Achterstallig onderhoudt  O.R.: Akkerwinde weg, Heliotroopstraat, Wingerdweg 

Volledige Bloemenbuurt heeft te maken met achterstallig onderhoud (veel verzakkingen/ ratten?). 

Goede meerjarige planning maken met oog op bereikbaarheid. 

 

Prioriteit 4  

Bereikbaarheid en verkeer  

o Verkeersveiligheid Kamperfoelieweg en Wingerdweg 

o Noordzijde Mosveld  

o Parkeerdruk gebied Heggerankweg/ Ribesstraat/ Papaverhoek ivm 

moskee/kerk/gebedshuis 

o Verkeersstudie Bloemenbuurt en omgeving 

 

Volewijck - Gentiaan/ van der Pek - 
 

Prioriteit 1  
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Ongedeelde wijk:  verbinden  Van der Pek/ Gentiaan met  Projectgebieden (Overhoeks, Sixhaven, 

Buiksloterham, NdsM, Hamerstraat) 

- Overlast van projectgebieden verminderen 

- Verbinden door communicatie 

- Bewoners betrekken 

- Voorzieningen niveau 

- Invulling sociale woningprogramma voor nieuwbouw uitwerken in samenhang met 

problematiek oude tuindorpen ism met Ymere en Eigen Haard) 

 

Prioriteit 2  

Veerkrachtige wijk 

Versterken sociale cohesie en tegengaan sociale spanningen 

o Faciliteren bewoners initiatieven en maatschappelijke initiatieven gericht op 

ontmoeting (inzet Samen Noord) 

o Bewoners inloop avonden rond buurtjes 

o Buurthuis van der Pek (Ontwikkeling?) 

o Hallo van der Pek buurtkrant: 2 edities ism Ymere 

Beperken instroom kwetsbare groepen 

Verbeteren ambulante zorg en welzijn in de wijk voor doelgroepen 

Aanpak overlastgevende- en zeer kwetsbare huishoudens 

o Projectleider focus gezinnen Oud Noord  

o Extra inzet MZ&O 

Armoede bestrijding en promoten Gezonde levensstijl  

o Springlevend van der Pek/ Formulieren brigade en voorleesservice ism Ymere 

o Maatjesprojecten/ versterken inzet nulde lijn 

o Elithé voortbestaan 

o Communicatie ‘pak je kans’ 

o Sport aanbod en participatie vergroten 

o Project  zorgmijders Pek-o-Bello  ism Ymere 

o Onderzoeken va mogelijkheden voor structurele financiering kleine 

maatschappelijke initiatieven in Oud Noord 

o Onderzoek en maatregelen tbv meer kansen voor Jeugd in ON 

 

Prioriteit 3  

Verbeteren veiligheid en veiligheidsbeleving 

 

Tegengaan verloedering Hagedoornweg  en versterking buurt economie 

o Opstellen economische visie Mosveld/ Hagedoornplein/van der Pekstraat en 

verbeteren samenwerking 

o Probleempanden aanpak/ overlast gevende horeca 

o Concentratie en versterking winkelstraat van der Pek (convenant 

woningen/winkels met Ymere) 

o Gevelaanpak Hagedoornweg ( dmv inzet winkelstraatmanager) 

o Gesprekken met particuliere eigenaren/ toekomstplan Gentiaanbuurt  

o Strategische buurtontwikkeling Gentiaan/ renovatie Ymere 
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Overlast in de openbare ruimte 

o Aanpak Jeugd overlast op straat (BVT, sportactiviteiten, Streetwise) 

Schoon  en Heel 

o Klussenteam 

o Pek-O-bello (Ymere voor aanpak achterpaden) 

o Activeren bewonersgroepen bij signalering inbraken e.d. (Whats app 

buurtpreventie, buurtvaders) 

o Renovatie Gentiaanbuurt 

Achterstallig onderhoudt  O.R.:  

o Gentiaanplein, Resedastraat, tijdelijke maatregelen O.R. en lange termijn plan 

o asfalteren voetpaden Laanwegkwartier en Bredero College.50.000 euro. 

o Tuinen aanpak Ymere in Gentiaan en van der pek 

 

 Prioriteit 4 

 Bereikbaarheid en verkeer  

- Omgeving metrostation Noorderpark en start rijden metro medio 2018 

- Van der Pekplein  

- Rotonde Mosplein 

- Markt van der Pekstraat 

- Herinrichting en veiligheid Meidoornweg 

- Verkeer Buiksloterweg 

- Hagedoornweg en Hagedoornplein 

 

9.3 Wijkplan Tuindorp Buiksloot, Tuindorp Nieuwendam, 

Vliegenbos/ND-dijk/ND-kade/Gembo 

 

Tuindorp Buiksloot 
Prioriteit 1: Veerkrachtige wijk 

Het versterken van de sociale cohesie en het tegengaan van sociale spanningen in de wijk. 

Verbinden van bewoners: oud en nieuw, jong en oud. Zelfredzaamheid en initiatieven van 

bewoners stimuleren en hierbij een persoonlijke aanpak toepassen. Sociale problematiek 

aanpakken, zodat bewoners ruimte krijgen om met de wijk bezig te zijn. 

    

Activiteiten / Wensen: 

- Faciliteren van bewonersinitiatieven met als doel ontmoeten en verbeteren van de sociale 

cohesie. Participatiemedewerker vanuit het Huis van de Wijk de Meeuw meer actief laten zijn in de 

wijk om bewoners te verbinden en te ondersteunen bij initiatieven. Buurtcentrum De Driehoek en 

De Gele Pomp hierbij benutten. 

 

- Organiseren van een inloopspreekuur, 2x per jaar op een avondmoment. Hier kunnen bewoners 

informatie halen over de diverse partners die in hun wijk werkzaam zijn (Ymere, politie, Dock, 

gemeente, lokale voorzieningen: De Driehoek / Gele Pomp) en zelf iets melden. 

Inzet: Actiever communiceren over armoedebestrijding en faciliteiten vanuit de gemeente naar 
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bewoners in de wijk. 

 

Eenzaamheid als thema op de agenda krijgen bij de diverse organisaties in de wijk en gezamenlijk 

kijken welke aanpak er gebiedsgericht kan worden ingezet om eenzame ouderen iets te bieden. 

 

Prioriteit 2: Openbare ruimte 

Middels project DORA het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aanpakken 

(herbestrating, bomen en groen) en hierbij ook proberen aan te sluiten op werkzaamheden en 

toekomstige ontwikkelingen van Ymere rondom de Waddenweg en wensen van bewoners in de 

wijk. 

 

Activiteiten / Wensen: 

 Uitvoeren project DORA met daarbij focus op goede communicatie naar de bewoners. Rekening 

houden met ontwikkelingen Ymere rondom Waddenweg en wensen van bewoners in de wijk. 

 

Duurzaam en veilig inrichten van de Waddenweg: veiligere situatie voor fietsers creëren en evt. 

snelheid beperkende maatregelen inpassen. 

 
Ymere: winkelpanden Waddenweg en bovengelegen woningen transformeren en daarbij ook de 

openbare ruimte meenemen. Dit is een meerjarenplan. De parkeergelegenheid, groenvakken en 

bomen moeten op termijn wel hierin worden meegenomen. 

 

SvPO school aan de Meeuwenlaan heeft de wens om de openbare ruimte voor en naast de school 

aan te passen. Met hen in gesprek blijven om dit vorm te geven. 

 

Monitoren van effect op invoering betaald parkeren op Tuindorp Buiksloot en snel schakelen als 

blijkt dat er aanpassingen in het gebied nodig zijn. 

 

Prioriteit 3: Jeugd en Veiligheid 

In Tuindorp Buiksloot is op twee locaties sprake van jeugdoverlast: Texelplein en de 

Hoekschewaardweg e.o. Het is belangrijk om met de betreffende groepen in gesprek te blijven. 

Daarnaast zijn er signalen vanuit verschillende partijen dat de jonge jeugd (7-12 jaar) veel 

agressiviteit vertoond naar elkaar toe, maar ook naar ouderen. Hier is een aanpak voor nodig. 

 

Activiteiten / Wensen: 

Integrale aanpak jeugd in verband met slechte omgangsvormen en agressief gedrag onder jonge 

jeugd (7 tot 12 jaar) en hun ouders. Met alle betrokken partijen tot een structurele aanpak komen. 

Inzet: School / OKA + OKT / Bewoners / Gebiedspool / Jeugd en Veiligheid / Wijkagent / 

Gebiedsmakelaar / Jongerenwerk 

 

Jeugdoverlast beperken door extra inzet van straatcoaches, jongerenwerk en wijkagent. Zichtbaar 

zijn in de wijk en de jongeren in kaart brengen. Bewoners stimuleren om te melden. 

Inzet: Jeugd en Veiligheid / Dock Jongerenwerk / Wijkagent / Gebiedspool   

 

Vrijetijdsbesteding voor jeugd en jongeren in de wijk faciliteren. In gesprek met jeugd en jongeren 
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komen tot mogelijke maatregelen om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld inzet van sport- en 

spelactiviteiten of het creëren van een voorziening.  

Inzet: Projectleider Jeugd & Veiligheid / Sport / Gebiedspool / Dock jongerenwerk  

 

Aanpak laagopgeleide voortijdig schoolverlaters 18-23 jaar. Tuindorp Buiksloot heeft het hoogste 

percentage binnen stadsdeel Noord (26,4% t.o.v. 13,8% in Oud Noord). Mogelijk in combinatie 

met armoedebestrijding oppakken. 

Inzet: Gebiedspool  

 

Ymere: uitvoeren 2e deel afsluiten poorten in de buurt achter De Driehoek. Dit ivm 

inbraakpreventie en het alleen beschikbaar stellen aan bewoners van deze ruimte.  

Inzet: Ymere  
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Tuindorp Nieuwendam 
Prioriteit 1: Veerkrachtige wijk 

Het versterken van de sociale cohesie en het tegengaan van sociale spanningen in de wijk. 

Verbinden van bewoners: oud en nieuw, jong en oud. Zelfredzaamheid en initiatieven van 

bewoners stimuleren en hierbij een persoonlijke aanpak toepassen. Sociale problematiek 

aanpakken, zodat bewoners ruimte krijgen om met de wijk bezig te zijn. 

    

Activiteiten / Wensen: 

Faciliteren van bewonersinitiatieven met als doel ontmoeten en verbeteren van de sociale  

cohesie. Participatiemedewerker vanuit het Huis van de Wijk meer actief laten zijn in  

de wijk om bewoners te verbinden en te ondersteunen bij initiatieven.  

Inzet:Participatiemedewerkers Samen Noord / lokale voorzieningen 

 

Buurtgroep Nieuwendam en Stichting Vrienden van de Werkschuit faciliteren bij het opzetten van 

activiteiten en voorzieningen gericht op verbinden oude en nieuwe bewoners en verstevigen van 

de sociale cohesie in de wijk. 

Inzet:Gebiedsmakelaar / Gebiedspool 

 

De functie van het Purmerplein verstevigen door deze meer centraal te gebruiken als 

ontmoetingsplaats en voor activiteiten uit de buurt (bijv. Buurtgroep Nieuwendam / 

Wielerevenement / etc.). Samen met Ymere, ondernemers en bewoners hier aan werken. Dit ook 

n.a.v. onderzoek RvE Economie. Verkennen ‘place-making’ van het Purmerplein. 

Inzet:Gebiedsteam / Bewoners / Ymere 

 

Armoedebestrijding actiever toepassen in de wijk. Communiceren over faciliteiten en 

mogelijkheden vanuit de gemeente naar bewoners. 

Inzet:Gebiedspool 

 

Eenzaamheid als thema op de agenda krijgen bij de diverse organisaties in de wijk en gezamenlijk 

kijken welke aanpak er gebiedsgericht kan worden ingezet om eenzame ouderen iets te bieden. 

Ouderencentrum Het Baken hierbij benutten. 

Inzet:Gebiedspool / Samen Noord / Lokale voorzieningen / Wijkagent / Ymere 

 

Prioriteit 2: Openbare ruimte 

Zorgdragen voor een schone, veilige en aantrekkelijke openbare ruimte inclusief sport- en 

spelvoorzieningen. Aandacht voor het achterstallig onderhoud in de wijk en kijken of dit op diverse 

locaties alvast kan worden aangepakt. Daarnaast aandacht voor het regulier beheer en onderhoud 

in de wijk. 

 

Activiteiten / Wensen: 

Aanpak achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op locaties waar Ymere gaat renoveren 

(Kleine Die e.o. / Grote Die e.o.). Verzakkingen in straatwerk herstellen. 

Inzet:Beheer    
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Aanpak achterstallig onderhoud in de overige openbare ruimte is wenselijk. Onderzoeken welke 

locaties prioriteit hebben ivm veiligheid voor oudere bewoners.  

Inzet: Beheer 

 

Speelvoorzieningen in de wijk up-to-date krijgen (8 locaties, waarvan 5 er erg slecht bij staan nu): 

onkruid verwijderen, bankjes en speeltoestellen schoonmaken en/of vervangen. Zorgen voor 

aantrekkelijke speelplekken. Eventueel uitruilen van toestellen op diverse locaties voor juist 

aanbod per leeftijdscategorie in die omgeving. Dit ivm groeiend aantal kinderen in de wijk. 

Inzet:Beheer / Gebiedsteam  

 

Bewonersinitiatieven in de openbare ruimte faciliteren. Bijvoorbeeld het plein voor het 

gezondheidscentrum in de Avenhornstraat / Edammerstraat. 

Inzet:Gebiedsmakelaar / Beheer  

 

 

Inrichten schoolplein Wognummerplantsoen – Vrije school Kairos. In samenspraak met de buurt 

en met het stadsdeel zorgen voor een aantrekkelijk openbaar schoolplein. En mogelijk een 

schoolzone voor verkeer creëren. 

Inzet: Gebiedsmakelaar / Beheer / Vrije school / V&OR 

 

Prioriteit 3: Jeugd en Veiligheid 

In Tuindorp Nieuwendam is op twee locaties sprake van overlast van jongeren en 

jongvolwassenen: Wognummerplantsoen en Monnikendammerplantsoen. Het is belangrijk om de 

betreffende groepen in kaart te brengen en met hen in gesprek te gaan.  

 

Activiteiten / Wensen: 

Jeugdoverlast beperken door extra inzet van straatcoaches, jongerenwerk en wijkagent. Zichtbaar 

zijn in de wijk en de jongeren in kaart brengen. Bewoners stimuleren om te melden. 

Inzet: Jeugd en Veiligheid / Dock Jongerenwerk / Wijkagent / Gebiedspool   

 

Vrijetijdsbesteding voor jeugd en jongeren in de wijk faciliteren. In gesprek met jeugd en jongeren 

komen tot mogelijke maatregelen om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld inzet van sport- en 

spelactiviteiten of het creëren van een voorziening.  

Inzet: Projectleider Jeugd & Veiligheid / Sport / Gebiedspool / Dock jongerenwerk  

 

Inzet van Ymere om het groen aan te pakken in de wijk ten behoeve van beter zicht en veiligheid. 

Bewoners worden benaderd om hun voortuin bij te houden. Kijken of er vanuit het Stadsdeel kan 

worden aangesloten. 

Inzet: Ymere / Beheer / Gebiedsteam 
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Vliegenbos/ND-dijk/ND-kade/Gembo 
 

Prioriteit 1: Schone en veilige openbare ruimte  

Zorgdragen voor een aantrekkelijke, schone en veilige openbare ruimte.  

 

Activiteiten / Wensen: 

Op het Gembo-terrein zorgen voor een veilige openbare ruimte, preventief optreden tegen 

illegale activiteiten en overlast gevende bezoekers / groepen jongeren. In overleg blijven met de 

diverse ondernemers daar en dit in gezamenlijkheid aanpakken.  

Inzet: Accountmanager Bedrijven / Wijkagent / Gebiedsteam / Beheer / Handhaving 

 

Het schoonhouden van het Vliegenbos, met name in de warmere seizoenen. Door het toenemend 

aantal bezoekers van het bos en toeristen van de naastgelegen camping blijft er meer afval achter. 

Extra inzet op schoonmaak nodig, seizoensafhankelijk. Daarnaast ook schoonmaakacties met 

stichting Vliegenbos blijven organiseren. 

Inzet: Beheer 

 

Op de hoek van de Nieuwendammerkade / Vliegenbos verder vormgeven aan de openbare ruimte 

bij het uit te breiden Beeldenbos. In samenspraak met de Stichting Beeldenbos en buurtbewoners. 

Inzet: Gebiedspool / Beheer / Gebiedsmakelaar  

 

Prioriteit 2: Verkeer 

Zorgen voor een duidelijke en veilige verkeerssituatie, met name voor langzaam verkeer 

 

Activiteiten / Wensen: 

- Definitieve ontsluiting Oostveer maken via het Vliegenbos. Aanpassen fietspad (verbinding 

noord/zuid opnieuw aanleggen?) voor betere doorstroming fietsers vanaf de pont. Daarbij ook 

rekening houden met mogelijkheid faunavriendelijke ledverlichting. 

Inzet: Beheer / V&OR  

 

Herinrichting Nieuwendammerkade naar 30 km. weg. 

Inzet: Beheer / V&OR 

 

Aandacht voor toename vrachtverkeer over de Nieuwendammerdijk en het vrachtwagenverbod 

dat daar geldt.  

Inzet: Politie / Handhaving 

 

9. 4 Wijkplan Overhoeks en Buiksloterweg  
 

Prioriteit Ongedeelde wijk 

Het aantal bewoners in de Buiksloterham groeit, zowel nieuwe als oude Amsterdammers vestigen 

zich hier. Voornamelijk in de zelfbouw en koop- en huurwoningen in de vrije marktsector. De 

sociale woningbouw groeit langzamer dan de vrije markt woningen. Dientengevolge ontstaan er 

uiteenlopende typen bewoners zowel in het gebeid zelf als ook in vergelijking met de omliggende 

wijken. 
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1. Oud en nieuw verbinden 

Verbinden Overhoeks met v.d. Pekbuurt, Buiksloterham, Buiksloterweg en Sixhaven. Hierbij 

ook een samenhang en balans blijven zoeken tussen gebiedsontwikkeling, bewoners, 

ondernemers en bezoekers. 

Acties: 

• Bewoners betrekken en stimuleren bij de verdere vorming en ontwikkeling van het gebied en 

de leefomgeving, zoek daarbij actief naar samenwerking met de v.d. Pekbuurt en de 

bewoners van de Buiksloterweg. 

• Wijkvereniging, VVE's, Beheervereniging Overhoeks betrekken bij de ontwikkeling van de 

wijk. 

• Het huidige Scheg- park inzetten als ontmoetingsruimte voor bewoners en bezoekers, evenals 

het stimuleren van ontmoeting op de v.d. Pekmarkt. 

• Ondernemers betrekken en stimuleren, bijeenkomsten t.b.v. ondernemers organiseren bv. in 

samenwerking met de Veban, bijeenkomsten die gericht zijn op de ontwikkeling en de 

samenhang van het gebied en het verbinden van ondernemers met bewoners. 

• Verbinden o.a. d.m.v. vele vormen van  communicatie, face tot face, werkbezoeken, multi 

media, etc. 

1. Sportverenigingen zoals de DVC Buiksloot, Kadoelen, FIT, Meteoor, TOB,VOC Amsterdam, 

Vriendschap, DWV, KCN, V & V, Tonido, KDO, Viking, Amsterdam North Stars, Ulysses, etc. 

actief informeren over de vele bewoners die in het gebied komen wonen en een potentiele 

uitbreiding voor hun club kunnen betekenen. 

 

Prioriteit Veerkrachtige samenleving: de wijk in balans 

Overhoeks staat aan de vooravond van de 3e grote ontwikkelfase, eerste woningbouw 2007, 

vervolgens de Strip en vanaf heden de 2e fase van de woningbouw. 

Belangrijkste effect is dat het steeds drukker wordt, bezoekers aan de Strip, komst meer 

bewoners, toename van gebruikers van de Buiksloterwegveer, etc. 

1. Versterken sociale cohesie, in woonblok, straat en woonwijk. 

• Bouwen voor uiteenlopende bewoners, maar beperk geconcentreerde instroom van 

kwetsbare groepen, verdeel kwetsbare groepen over oude en nieuwe wijken. 

• Faciliteren bewoners initiatieven en maatschappelijke initiatieven gericht op ontmoeting.   

• Ondernemers in het gebeid stimuleren om gebruik te maken van arbeidspotentieel in de 

directe omgeving. In het kader van werkgelegenheid maar ook voor stages e.d. 

 

Prioriteit Stedelijke ontwikkeling  

1. Bouwen voor oorspronkelijke en nieuwe noordelingen 

Naast de komst van nieuwe bewoners biedt de nieuwbouw ook kansen voor de huidige 

bewoners van Noord. Dat kan op meerder wijzen, door een percentage van de nieuwbouw te 

reserveren voor huidige bewoners uit Noord (jong, middelbaar en ouderen) maar ook 

uiteenlopende variatie woningtypen te bouwen. 

Gedacht kan worden aan starterswoningen, seniorenwoningen met aanvullende 

voorzieningen in de plinten, 4- & 5 kamerwoningen voor gezinnen, woongroepen, 

kangaroowoningen, etc. Uiteenlopende type  bewoners draagt bij aan een gevarieerde en 

leefbare wijk. 

 

Acties: 

• Reserveren van voldoende plek voor maatschappelijke-, sport-, groenvoorzieningen e.d. Dit 

komt ook de aangrenzende woonbuurten ten goede. 

• Spreiding kwetsbare groepen over oud en nieuw. 



 

 

 

 

Gemeente Amsterdam 

 

Gebiedsplan Oud Noord 2018 

Versie 

30 november 2017 

52 

• In samenwerking met corporaties invulling geven aan sociale woningprogramma’s voor 

nieuwbouw, in samenhang met problematiek oude tuindorpen en buurten. 

2. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie (BLVC) 

Overhoeks is volop in ontwikkeling en de groei van het aantal woningen vertaald zich dan ook 

in een toename van het aantal bewoners maar ook van het aantal bezoekers op de Strip en 

een grote stijging van het aantal gebruikers van het Buiksloterwegveer. 

Acties: 

• Meer inzet op de naleving en uitvoering van de BLVC- plannen en afspraken 

• Aansluiting projectgebieden door projectgrenzen op te rekken om deze beter op elkaar aan te 

laten sluiten. 

• Nadere project overstijgende afspraken rond beheer, onderhoud en handhaving, tussen Team 

Gebiedsontwikkeling, Stadsdeel, Toezicht / Vergunning / Handhaving. 

Uitvoeringskader Overamstel als voorbeeld – handleiding voor ambtenaren, ontwikkelaars en 

bouwers met BLVC en bouwlogistiekplan. 

3. Parkeren 

In 2018 wordt betaald parkeren ingevoerd in Overhoeks.  

Acties: 

• Parkeernormen voor sociale huur en middeldure huur- of koop in de nieuwbouwplannen 

opnemen. 

• Monitor de gevolgen van het invoeren van het betaald parkeren. 

• Onderzoek mogelijkheden t.a.v. variabele parkeertarieven om te voorkomen dat een te laag 

tarief en/of korte duur aantrekkingskracht heeft op kort parkeerders (Overhoeks, 

Buiksloterweg e.d.) die in beperkte tijd het centrum willen bezoeken. 

 

Prioriteit Openbare ruimte 

1. Duurzaam  

• Monitoring van de effecten van het evenementenbeleid, zowel qua overlast voor bewoners 

alsmede de effecten op de fysieke ruimte die gebruikt wordt voor de evenementen. 

2. Schoon 

Bouwactiviteiten en beheer activiteiten (al dan niet voor het stadsdeel) lopen door elkaar 

heen, met veelvuldig situaties dat 'schoon' te wensen overlaat, afspraken maken dat beheer 

van het stadsdeel hier flexibel kan inspringen (zie Stedelijke ontwikkelingen). 

3. Groen 

Stimuleren van groeninitiatieven maar ook bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het 

groen in Overhoeks. 

• Zelfbeheer Overhoeks 

Uitwerken van mogelijkheden voor zelfbeheer in Overhoeks i.s.m. Beheer Vereniging 

Overhoeks. 

• Tolhuistuin 

Nader onderzoek naar eventuele overname van het beheer en onderhoud van de Tolhuistuin 

door Stadsdeel Noord, op dit moment in beheer bij Vastgoed en het onderhoud ligt bij de 

Stichting Tolhuistuin. 

De razend snelle ontwikkelingen (aan de IJ- oever en de van der Pekbuurt ) heeft ook zijn 

effecten op de Tolhuistuin, dat wordt met de dag meer een openbaar toegankelijk parkje. 

M.a.w. een onderdeel van de openbare ruimte. 

In eerdere jaren heeft het stadsdeel de St. Tolhuistuin m.b.v. de groengelden gesteund in 

delen van het onderhoud, o.a. de verharding met gravel in de tuin.  
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Onderhoud vergt ook investeringen, dat blijft nu achterwege en komt niet goede aan de 

Tolhuistuin.  

Een van de oudste parkjes / tuinen van Amsterdam dreigt daardoor te verloederen omdat 

verbreding en vernieuwing van paden, zorg voor de grote bomen, beplanting van heesters, 

etc. niet uitgevoerd kan worden vanwege het ontbreken van financiën. 

 

Prioriteit Veiligheid 

De toenemende drukte is de voornaamste reden voor de toenemende mate van onveiligheid. 

Acties: 

• Inzet Handhaving, politie e.d., op scooterverbod in het Oeverpark en scooteroverlast op de 

Buiksloterweg. 

• Inzet Handhaving, politie e.d., op overlast, schoon, heel en veilig Oeverhoeksplein & park en 

Strip, m.n. extra inzet in de zomermaanden. 

• Monitor op de effecten van toenemende bezoekersaantallen op en rond het Overhoeksplein 

en de mogelijkheid om directe aanvullende maatregelen toe te passen om de omgeving 

schoon te houden. 

• In de spaarzame groen gedeelte(n) van de Buiksloterweg neemt de overlast door bezoekers 

toe, het groen dient open en transparant te zijn zodat ongenode gasten zich niet thuis voelen 

op deze plekken, zo nodig aanvullende handhavingmaatregelen nemen. 

• Activeren bewonersgroepen bij signalering (Whats app buurtpreventie opzette, Vve’s 

betrekken). 

 

Prioriteit Bereikbaarheid 

1. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

Onder druk van toename van bewoners in Overhoeks, en ook elders in Noord neemt ook de 

mobiliteit via Buiksloterweg en de Buiksloterham toe, het wordt steeds drukker en de 

bereikbaarheid neemt af. 

• Monitor verkeersveiligheid overgang Docklands- / Asterweg t.h.v. kruising met Grasweg. 

• Monitor op de effecten van de verplaatsing van de keerlus van het GVB. 

• Monitor de effecten van de maatregelen t.b.v. de regulering van het langzaam verkeer op de 

pont(en). 

• Monitor de effecten van toenemende verkeer- & vervoersbewegingen op en rond de, 

Overhoeks Strip en de Buiksloterweg, m.n. t.a.v. tourincars voor dagtochten, excursies e.d. 

• Daar waar in 2018 de verkeersveiligheid en bereikbaarheid ernstig in het geding is, bv. 

Ridderspoor- en Asterweg, de noodzakelijke maatregelen nemen om veiligheid en 

bereikbaarheid te verbeteren.Hiervoor een flexibel budget beschikbaar stellen o.a. t.b.v. 

tijdelijke inzet van verkeersregelaars, plaatsen van matrixborden met snelheidsduiding, 

smiley's e.d. Of meer definitieve oplossingen toepassen. 

 

9.5 Wijkplan Buiksloterham  
Prioriteit Ongedeelde wijk 

Het aantal bewoners in de Buiksloterham groeit, zowel nieuwe als oude Amsterdammers vestigen 

zich hier. Voornamelijk in de zelfbouw en koop- en huurwoningen in de vrije marktsector. De 

sociale woningbouw groeit langzamer dan de vrije markt woningen. Dientengevolge ontstaan er 

uiteenlopende typen bewoners zowel in het gebied zelf als ook in vergelijking met de omliggende 

wijken. 

2. Oud en nieuw verbinden 

Verbinden Buiksloterham met NDSM, Bloemen- en v.d. Pekbuurtbuurt en met 
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Projectgebieden (Klaprozenweg Noordoost , Klaprozenweg Noord en Noorderpark). Hierbij 

ook een samenhang en balans blijven zoeken tussen gebiedsontwikkeling en bewoners en 

ondernemers. 

Acties: 

• Bewoners betrekken en stimuleren o.a. bij de vorming van de Visie op de Buiksloterham, 

welke vooraf gaat aan de herijking van het Bestemmingsplan in 2019. 

• Netwerk van VVE en straatverenigingen contactpersonen uitbreiden en hen betrekken bij de 

ontwikkeling van de wijk. 

• Woonbootbewoners Zijkanaal I betrekken bij de ontwikkeling van de Klaprozenweg 

Noordoost & Noord. 

• Bijeenkomsten t.b.v. ondernemers stimuleren en eventueel initiëren, bijeenkomsten die 

gericht zijn op de ontwikkeling en de samenhang van het gebied en het verbinden van 

ondernemers met bewoners. 

• Verbinden o.a. d.m.v. vele vormen van  communicatie, face tot face, werkbezoeken, multi 

media, etc. 

• Sportverenigingen zoals de DVC Buiksloot, Kadoelen, FIT, Meteoor, TOB,VOC Amsterdam, 

Vriendschap, DWV, KCN, V & V, Tonido, KDO, Ulysses, etc. actief informeren over de vele 

bewoners die in het gebied komen wonen en een potentiele uitbreiding voor hun club kunnen 

betekenen. 

• Faciliteren bewoners initiatieven en maatschappelijke initiatieven gericht op ontmoeting en 

verbinding, bv. Week van de Buiksloterham, Ware Noorden van de Ceuvel. 

 

Prioriteit Veerkrachtige samenleving: de wijk in balans 

Uiteenlopende bewoners en bedrijven vormen de ruggengraat van de Buiksloterham e.o. in 

ontwikkeling. Met elkaar die ontwikkeling vorm geven is een eerste stap voor een wijk in balans. 

1. Versterken sociale cohesie, in woonblok, straat en woonwijk 

Acties: 

• Bouwen voor uiteenlopende bewoners, maar beperk geconcentreerde instroom van 

kwetsbare groepen, verdeel kwetsbare groepen over oude en nieuwe wijken. 

• Versterken economische cohesie, oude en nieuwe bedrijven en oude en nieuwe ondernemers 

als een van de katalysators van de gebiedsontwikkeling. 

3. Ondernemers- & vestigingsklimaat 

Veel meer integrale aandacht en informatieverstrekking voor en aan bedrijven en 

ondernemers die al vele decennia gevestigd zijn op bedrijventerreinen die omgevormd 

worden naar een gemengde woon- & werkwijk. 

Acties: 

• Afspraken maken m.b.t. bedrijven en ondernemers over vestiging -, verbouwing-, uitbreiding, 

of herplaatsingsmogelijkheden.. Hiervoor wordt een lijst bijgehouden van alle bedrijven die 

noodgedwongen moeten vertrekken en gekeken, samen met de bedrijvenloods, of er 

herplaatsingsmogelijkheden zijn. 

• Het aantal bewoners groeit dus ook de vraag naar voorzieningen zowel commercieel als 

maatschappelijk zal groeien. 

Onderzoek welke commerciële en maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk zijn voor de 

ontwikkeling en samenhang van de wijk. Een goed en duurzaam voorzieningenniveau is van 

groot belang om de Buiksloterham in de toekomst tot een aantrekkelijke wijk te ontwikkelen.  

2. Kavel 4  

Actie: 
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• Samen met Y- mere de invulling van de plint vorm geven t.b.v. plek voor ontmoeting tussen 

uiteenlopende bewoners. 

3. Faciliteren bewoners initiatieven en maatschappelijke initiatieven  

Actie: 

• Gericht op ontmoeting m.b.v. buurthuizen (Anker, v.d. Pek, Heliotroop, Bloemenkwartier e.d.) 

maar ook m.b.v. de broedplaatsen (Ceuvel, Verkeerstoren e.d.) en parken zoals Papaverpark, 

Noorderpark e.d.  

 

Prioriteit Stedelijke ontwikkeling  

1. Bouwen voor oorspronkelijke en nieuwe noordelingen 

Naast de komst van nieuwe bewoners biedt de nieuwbouw ook kansen voor de huidige 

bewoners van Noord. Dat kan op meerder wijzen, door een percentage van de nieuwbouw te 

reserveren voor huidige bewoners uit Noord (jong, middelbaar en ouderen) maar ook 

uiteenlopende variatie woningtypen te bouwen. 

Gedacht kan worden aan starterswoningen, seniorenwoningen met aanvullende 

voorzieningen in de plinten, 4- & 5 kamerwoningen voor gezinnen, woongroepen, 

kangaroowoningen, etc. Uiteenlopende type  bewoners draagt bij aan een gevarieerde en 

leefbare wijk. 

Acties: 

• Reserveren van voldoende plek voor maatschappelijke-, sport-, groenvoorzieningen e.d. Dit 

komt ook de aangrenzende woonbuurten ten goede. 

• Spreiding kwetsbare groepen over oud en nieuw. 

• In samenwerking met corporaties invulling geven aan sociale woningprogramma’s voor 

nieuwbouw, in samenhang met problematiek oude tuindorpen en buurten. 

2. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie (BLVC) 

De Buiksloterham is volop in ontwikkeling en de groei van het aantal woningen vertaald zich 

dan ook in een toename van het aantal bewoners. Daarnaast is de Buiksloterham ook de aan- 

en afvoerroute voor alle bouwactiviteiten in Overhoeks. Daarnaast zijn er nog vele 

ondernemingen actief in dit transformatiegebied naar wonen en werken. Voor deze bedrijven 

is het van groot belang dat ze hun bedrijfsactiviteiten kunnen blijven uitoefenen. Een goede 

bereikbaarheid en voldoende mogelijkheden voor laden en lossen zullen belangrijk blijven. 

Acties: 

• Meer inzet op de naleving en uitvoering van de BLVC- plannen en afspraken 

• Aansluiting projectgebieden door projectgrenzen op te rekken om deze beter op elkaar aan te 

laten sluiten. 

• Nadere project overstijgende afspraken rond beheer, onderhoud en handhaving, tussen Team 

Gebiedsontwikkeling, Stadsdeel, Toezicht / Vergunning / Handhaving  

Uitvoeringskader Overamstel als voorbeeld – handleiding voor ambtenaren, ontwikkelaars en 

bouwers met BLVC en bouwlogistiekplan. 

3. Parkeren 

In 2018 wordt betaald parkeren ingevoerd in de Buiksloterham.  

Acties: 

• Parkeernormen voor sociale huur en middeldure huur- of koop in de nieuwbouwplannen 

opnemen. 

• Monitor de gevolgen van het invoeren van het betaald parkeren. 

• Zorg ervoor dat de betaalautomaten op logische plekken worden neergezet, zo veel mogelijk 

in de buurt van panden waar veel bezoekers komen. 
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Prioriteit Openbare ruimte 

2. Duurzaam  

De Buiksloterham is een zogenaamde circulaire woonwijk, waarbij duurzaamheid centraal 

staat. Hiervoor is in 2015 een manifest ondertekent o.a. door de Gemeente Amsterdam. 

Acties: 

• Activiteiten stimuleren en ondersteunen die bijdragen aan de invulling van de duurzame 

Buiksloterham. 

• Ondernemers stimuleren om hun bedrijfsdaken ter beschikking te stellen t.b.v. zonenergie 

voor energiecorporaties uit en buiten de wijk.  

3. Groen 

Bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het groen in de Buiksloterham. 

Acties: 

• In samenwerking tussen gemeente en bewoners Zijkanaal I vorm geven van een tijdelijke 

groen initiatief op de strook waar nu de opslag van het project Klaprozenweg zich bevindt. Dit 

kan een eerste aanzet zijn voor de ontwikkeling van het Buiksloterpark als ontmoetingsruimte 

voor de toekomstige bewoners van Klaprozenweg Noordoost e.o.  

• Johan van Hasseltkanaal.  

• Laatste fase Papaverpark. 

• Initiatieven voor zelfbeheer en aanleg van groen stimuleren. 

• Samen met Ruimte en Duurzaamheid bedrijven benaderen om zonnepanelen op het dak te 

plaatsen 

4. Schoon 

Acties: 

• Herijking situering vuilcontainers in de Buiksloterham en bewoners hierbij betrekken. Op 

diverse plaatsen moeten nog definitieve stortcontainers geplaatst worden i.p.v. bovengrondse 

containers. 

• Bouwactiviteiten en beheer activiteiten (al dan niet voor het stadsdeel) lopen door elkaar 

heen, met veelvuldig situaties dat 'schoon' te wensen overlaat, afspraken maken dat beheer 

van het stadsdeel hier flexibel kan inspringen. 

• Budget beschikbaar maken t.b.v. het opruimen van de Bedrijfsaanduidingsborden (groen 

genummerde borden) op de bedrijventerreinen,  deze voorzien niet meer in de juiste 

informatie. 

 

Prioriteit Veiligheid 

1. Volgende fase in aanpak Papaverhoek 

Inzet Handhaving, politie e.d., waarbij schoon en heel voorwaardelijk voor is de verbetering 

van de leefbaarheid. 

Acties: 

• In 2018 een plan van aanpak t.b.v. de gebiedsontwikkeling, in samenwerking tussen stadsdeel, 

gebiedsontwikkeling, ondernemers en bewoners. 

• Tijdelijke invulling van de kleinelege kavel aan de zijde van de Klaprozenweg vorm geven. 

• Stringent handhaven op fout parkeren, fout parkeren tot nul reduceren.  

• Handhaving op panden, bouwwerken, asbest, milieu, bedrijfsuitvoering, illegale feesten, 

illegale verhuur, en AirBnB. 

• Overlast wordt tot nul gereduceerd en er wordt dossier opgebouwd t.a.v. de bedrijven die 

actief zijn in het gebied. 
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2. Volgende fase in aanpak Bo- Rent gebied 

Acties: 

• Handhaving op panden, bouwwerken, asbest, milieu, bedrijfsuitvoering, illegale feesten, 

illegale verhuur en AirBnB. 

• Overlast wordt tot nul gereduceerd en er wordt dossier opgebouwd t.a.v. de bedrijven die 

actief zijn in het gebied. 

• Eind 2018, gebied in zijn geheel overgedragen aan de gemeente t.b.v. gebiedsontwikkeling. 

• Stringent handhaven op fout parkeren, fout parkeren tot nul reduceren 

3. Activeren bewonersgroepen bij signalering  

Actie: 

Whats app buurtpreventie opzetten, Vve’s betrekken e.d. 

4. Jeugd  

Actie: 

• Speelveldjes, sporthallen en up-to-date speelfaciliteiten o.a. bij nieuw aan te leggen 

speelpleinen. 

• Onderzoek naar behoefte van sport- en spelactiviteiten gedurende de vakanties, bv. in het 

Papaverpark. 

 

Prioriteit Bereikbaarheid 

1.  Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

Onder druk van toename van bewoners in de Buiksloterham en Overhoeks neemt ook de 

mobiliteit via de Buiksloterham toe, hierdoor wordt het steeds drukker en neemt de 

bereikbaarheid af. 

Voorts zijn de wegprofielen en het wegvolume van de wegen in de Buiksloterham  niet 

ingericht op het toenemende aanbod van snel- en langzaam verkeer, herprofilering van Aster-

, Distel- Grasweg start op zijn vroegst in 2019. 

Actie: 

• Daar waar in 2018 de verkeersveiligheid en bereikbaarheid ernstig in het geding is, bv. 

Ridderspoor- en Asterweg, de noodzakelijke maatregelen nemen om veiligheid en 

bereikbaarheid te verbeteren en hiervoor een flexibel budget beschikbaar stellen o.a. t.b.v. 

tijdelijke inzet van verkeersregelaars, plaatsen van matrixborden met snelheidsduiding, 

smiley's e.d. Of meer definitieve oplossingen toepassen. 

• Monitor verkeersveiligheid overgang Docklands- / Asterweg t.h.v. kruising met Grasweg. 

• Monitor de effecten van de herinrichting van de bajonetkruising Aster-/ Distel-/ 

Ridderspoorweg. 

• Monitor de verkeersveiligheid rond de scholen, m.n. of de genomen 

verkeersveiligheidsmaatregelen effect sorteren. 

• Ridderspoorweg, nadere analyse op maatregelen die verkeersveiligheid en de drukte 

reguleren, bv. zebrapaden, witte kruisen op asfalt om kruisingen vrij te houden o.a. t.h.v. 

Papaverweg en Bosrankstraat, lokale 30 km zones. 

• Stringente handhaving van het vrachtwagenverbod op de Distelweg- oost. 

• Extra toezicht en handhaving op dubbel parkeren in en rond de scholen. 

• Stringente handhaving op touringcar parkeren in de openbare ruimte.  

• Onderzoeken of er nabij de pontaanlanding Distelweg een plek gemaakt kan worden waar 

vrachtwagens die moeten laden en lossen en in de wachtrij staan, op hun beurt kunnen 

wachten 

 

9.6 Wijkplan NDSM  
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Prioriteit Ongedeelde wijk 

1. Oud en nieuw verbinden 

Verbinden NDSM met Buiksloterham, Bongerd, Hogeland en Tuindorp Oostzaan en met 

Projectgebieden (Klaprozenweg Noordoost  en Klaprozenweg / NDSM Noord). Samenhang en 

balans blijven zoeken tussen gebiedsontwikkeling, bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en 

andere betrokkenen in het gebied. Ervoor zorgen dat voornoemde groepen betrokken worden 

bij de woon- en werk ontwikkeling van de NDSM. 

Acties: 

• Bijeenkomsten t.b.v. ondernemers stimuleren en eventueel initiëren, bijeenkomsten die 

gericht zijn op de ontwikkeling en de samenhang van het gebied en het verbinden van 

ondernemers met bewoners. 

• Verbinden o.a. d.m.v. vele vormen van  communicatie, face tot face, werkbezoeken, multi 

media, etc. 

• Sportverenigingen zoals de Meteoor, TOB, Kadoelen, FIT, Buiksloot e.d. actief informeren 

over de vele studenten die in het gebied komen wonen en een potentiele uitbreiding voor hun 

club kunnen betekenen. 

2. Kunst, cultuur, toerisme e.d. 

De NDSM- werf is een culturele hotspot van de gemeente Amsterdam, m.n. op de oostelijke 

werf zijn vele kunstenaars actief, (Scheepsbouwloods), er zijn galeries, evenementen en 

festivals. Er zijn  enkele  zaken die nadere aandacht verdienen in het gebied- & wijkplan 2018. 

• De NDSM- werf oost richt zich vooral op festivals en evenementen en is bekend als 

oorspronkelijke broedplaats voor kunstenaars in de Scheepsbouwloods. Overdag is er minder 

aanbod van activiteiten t.b.v. bezoekers, toeristen, e.d.  

Onderzoek de toeristische ontwikkelkansen van de NDSM- werf. De voorgenomen komst van 

het street art museum kan als katalysator dienen voor andere dagelijkse toeristische 

activiteiten. 

• NDSM Treehouse  

Treehouse is een plan dat op tijdelijke basis betaalbare (atelier) ruimte (containers) aan 

startende beeldend kunstenaars en muzikanten wil gaan bieden. Treehouse streeft naar een 

respectvolle, comfortabele en productieve omgeving waarin kunstenaars ongestoord en 

geconcentreerd aan hun kunst werken. De uitstraling is ruw & ongepolijst, passend bij het 

rauwe verleden van de locatie. Lange en korte residenties van mn jonge buitenlandse 

kunstenaars moeten reuring gaan brengen. 

Daardoor versterkt Treehouse het kunstenaarsklimaat op de werf.  NDSM Treehouse verdient 

een kans om zich verder te ontwikkelen.  

• Ferrotopia[1] 

In 2014 is mede naar aanleiding van een aangenomen motie van Stadsdeel Noord gestart met 

de ontwikkeling van een pop-up museum op de NDSM-werf. Na een selectieprocedure is 

samenwerking gezocht met Atelier van Lieshout, die een ontwerp heeft vervaardigd genaamd 

Ferrotopia: een sculptuur in de publieke ruimte en pop-up museum in één, die ruimte biedt 

voor een uiteenlopend programma van tentoonstellingen, workshops, lezingen, theater- en 

muziekvoorstellingen.  

Een iconisch project dat de verbinding legt tussen het rijke verleden van de industriële 

revolutie en de innovatieve kracht van het nieuwe maken.  

In 2016 heeft de Stichting NDSM, ondanks een toekenning van het Mondriaan Fonds en 

toegezegde bijdragen vanuit de gemeente Amsterdam, moeten besluiten haar plannen voor 

                                                                    

 
[1]

 Bron:    Jaarverslag Stichting NDSM 2016 
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Ferrotopia bij te stellen op basis van de beschikbare financiering en in samenwerking met 

Atelier van Lieshout, een alternatief voor te bereiden zonder afbreuk te doen aan de 

oorspronkelijke ambities, functies, impact en mogelijkheden van het ontwerp. 

Het is de bedoeling dat Ferrotopia in 2018 alsnog het licht ziet maar op een bescheidener 

ambitieniveau; , dan verrijst er een publiekstrekker in de openbare ruimte met een continue 

programmering. Dit kunst & cultuurproject kan al een bijdrage gaan leveren aan de gewenste 

dagactiviteiten op de werf. 

• Over het IJ Festival  

Over het IJ Festival beleefde in 2017 een succesvolle 25e editie. Al die jaren is het Over het IJ 

Festival onlosmakelijk verbonden met Amsterdam noord en de NDSM- werf oost. 

Het festival ontvangt een bijdrage van het Amsterdamse Fonds van de Kunsten en jaarlijks een 

bijdrage van het stadsdeel uit het evenementen budget. De bijdrage vanuit het stadsdeel staat 

onder druk, dit zou voortgang van het festival zeer onzeker maken. In 2018 zal er gekeken 

moeten worden op welke wijze dit eventuele probleem kan worden opgelost. 

Prioriteit Veerkrachtige samenleving: de wijk in balans 

Versterken sociale cohesie, in woonblok, straat en woonwijk. 

Acties: 

• Bouwen voor uiteenlopende bewoners, maar beperk instroom van kwetsbare groepen. 

• Versterken economische cohesie, oude en nieuwe bedrijven en oude en nieuwe ondernemers 

als een van de katalysators van de gebiedsontwikkeling. 

1. Ondernemers vestiging- of uitbreidingsmogelijkheden bieden, een woonwijk is meer dan 

alleen wonen 

2. Faciliteren bewoners initiatieven en maatschappelijke initiatieven gericht op ontmoeting   

• M.b.v. buurthuizen in Bongerd en Tuindorp Oostzaan, broedplaatsen en lokale kunst & cultuur 

sector en horeca ondernemingen. 

3. Jeugd 

• Monitoren overlast jeugd ROC- TOP. 

• NDSM woonunits, sociale- en sport activiteiten/ programma's vaststellen om de integratie van 

de Nieuwe Amsterdammers vorm te geven. 

• In 2017 voetbalden de studenten en statushouders, eenmaal per week, in de tennishal van 

TOB, daarvoor ontvingen zij een subsidie ‘bewonersinitiatieven’. Dat dekte een deel van de 

jaarlijkse kosten.  

In 2018 op zoek naar structurele middelen om uiteenlopende integratie activiteiten vorm te 

blijven geven. 

 

Prioriteit Stedelijke ontwikkeling  

4. Bouwen voor oorspronkelijke en nieuwe noordelingen 

Naast de komst van nieuwe bewoners biedt de nieuwbouw ook kansen voor de huidige 

bewoners van Noord. Dat kan op meerder wijzen, door een percentage van de nieuwbouw te 

reserveren voor huidige bewoners uit Noord (jong, middelbaar en ouderen) maar ook 

uiteenlopende variatie woningtypen te bouwen. 

Gedacht kan worden aan starterswoningen, seniorenwoningen met aanvullende 

voorzieningen in de plinten, 4- & 5 kamerwoningen voor gezinnen, woongroepen, 

kangaroowoningen, etc. Uiteenlopende type  bewoners draagt bij aan een gevarieerde en 

leefbare wijk. 

Acties: 

• Reserveren van voldoende plek voor maatschappelijke-, sport-, groenvoorzieningen e.d. Dit 

komt ook de aangrenzende woonbuurten ten goede. 
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• Spreiding kwetsbare groepen over oud en nieuw. 

• In samenwerking met corporaties invulling geven aan sociale woningprogramma’s voor 

nieuwbouw, in samenhang met problematiek oude tuindorpen en buurten. 

5. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie (BLVC) 

De NDSM is volop in ontwikkeling en de groei van het aantal woningen vertaald zich dan ook 

in een toename van het aantal bewoners. Daarnaast zijn er nog vele ondernemingen actief in 

dit transformatiegebied naar wonen en werken. 

Acties: 

• Meer inzet op de naleving en uitvoering van de BLVC- plannen en afspraken 

• Aansluiting projectgebieden door projectgrenzen op te rekken om deze beter op elkaar aan te 

laten sluiten. 

• Nadere project overstijgende afspraken rond beheer, onderhoud en handhaving, tussen Team 

Gebiedsontwikkeling, Stadsdeel, Toezicht / Vergunning / Handhaving  

Uitvoeringskader Overamstel als voorbeeld – handleiding voor ambtenaren, ontwikkelaars en 

bouwers met BLVC en bouwlogistiekplan. 

6. Parkeren 

In het NDSM- gebeid is al betaald parkeren ingevoerd, t.a.v de nieuwbouw kan dat belemmerd 

werken, o.a. voor de doorstroming uit andere wijken van Noord.  

Acties: 

• Parkeernormen voor sociale huur en middeldure huur- of koop in de bouwplannen opnemen. 

7. Economie / werkgelegenheid 

Veel meer integrale aandacht en informatieverstrekking voor en aan bedrijven en 

ondernemers die al vele decennia gevestigd zijn op bedrijventerreinen die omgevormd 

worden naar een gemengde woon- & werkwijk. 

Acties: 

• Afspraken maken m.b.t. bedrijven en ondernemers over vestiging -, verbouwing-, uitbreiding, 

of herplaatsingsmogelijkheden.. Hiervoor wordt een lijst bijgehouden van alle bedrijven die 

noodgedwongen moeten vertrekken en gekeken, samen met de bedrijvenloods, of er 

herplaatsingsmogelijkheden zijn. 

• Het aantal bewoners groeit dus ook de vraag naar voorzieningen zowel commercieel als 

maatschappelijk.  

Onderzoek welke commerciële en maatschappelijke voorzieningen een bijdrage kunnen 

en/of moeten leveren aan de ontwikkeling en samenhang van de wijk, en een 

economische en gezonde voedingsbodem hebben in de wijk om duurzaam een onderdeel 

te zijn van de wijk. 
 

Prioriteit Openbare ruimte 

5. Duurzaam  

Activiteiten stimuleren en ondersteunen die bijdragen aan een duurzame samenleving. 

Acties: 

• Ondernemers stimuleren om hun bedrijfsdaken ter beschikking te stellen t.b.v. zonenergie 

voor energiecorporaties uit en buiten de wijk. 

• Stimuleren van groeninitiatieven maar ook bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het 

groen in het NDSM- gebied. 

• Stimuleren om alternatieve energie voorziening vorm te geven (NDSM- energie). 

6. Schoon 

Schoon staat permanent onder druk in het NDSM- gebied, door de vele bouwactiviteiten, 
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evenementen, veel verhuisbewegingen en veel bedrijfsafval. 

Acties: 

• In 2018, de restvuilcontainer bij de woonunits vervangen. 

• Als gevolg van de hoge verhuisgraad in de vele studentenwoningen vinden er veelvuldig 

grofvuil ophopingen plaats rond de studentenwoningen, de plekken rond studentenwoningen 

zodanig inrichten dat er locaties ontstaan voor grofvuil en/of deze locaties aanduiden als 

hotspot. 

• Bouwactiviteiten en beheer activiteiten (al dan niet voor het stadsdeel) lopen door elkaar 

heen, met veelvuldig situaties dat 'schoon' te wensen overlaat, afspraken maken dat beheer 

van het stadsdeel hier flexibel kan inspringen. 

• Budget beschikbaar maken t.b.v. het opruimen van de Bedrijfsaanduidingsborden (groen 

genummerde borden) op de bedrijventerreinen,  deze voorzien niet meer in de juiste 

informatie. 

7. Groen 

Bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het groen in de NDSM. 

Acties: 

• Budget beschikbaar stellen voor opknapbeurt van het binnenterrein NDSM woonunits i.s.m. 

Rochedale en DUWO. 

• Initiatieven voor zelfbeheer en aanleg van groen stimuleren. 

Prioriteit Veiligheid 

1. Veiligheidsissues lopen op de NDSM nogal uiteen, straatraces, maar ook overlast als gevolg 

van festivals en evenementen, vele bedrijfspanden met uiteenlopende eigenaren, erfpachters, 

huurders, illegale bewoners, e.d., parkeeroverlast, leefbaarheid, auto inbraken, etc. 

Acties: 

• Metingen in NDSM- en in Cornelis Douwesgebied t.b.v. de verkeersveiligheid (o.a. overlast 

van straatraces, te hard rijden, e.d.) en vervolgens onderzoek doen naar mogelijke 

maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

• Handhaving op panden, bouwwerken, asbest, milieu, bedrijfsuitvoering, illegale feesten, 

illegale verhuur, bewoning, AirBnB en geluidsoverlast anders dan de evenementen.. 

• Jaarlijkse veiligheidsschouw in het gehele gebied en donkere dagen offensief. 

• Monitor permanent tijdens de evenementen de reeds genomen maatregelen t.a.v. geluids- & 

ervaringsoverlast, parkeren, aan- en afvoer van evenementenbezoekers en de mogelijk 

daarmee gepaard gaande overlast. 

• Monitor op de informatievoorziening aan bewoners t.a.v. de te onderscheiden evenementen. 

• Activeren bewonersgroepen bij signalering (Whats app buurtpreventie opzette, Vve’s 

betrekken, etc.). 

• Het aantal auto inbraken is in 2017 meer dan verdubbeld t.o.v. 2016. In 2018 nadere 

maatregelen onderzoeken en eventueel nemen om het aantal inbraken een halt toe te roepen. 
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Bijlagen 
1. Gebiedsteam  

2. Overzicht overleggen met bewoners, ondernemers en professionals 

3. Overzichtskaart ontwikkelbuurten 

4. Overzicht inzet corporaties 

5. Overzichtskaart parkeerregime 

6. Afspraken en aandachtspunten binnen de gemeente 

7. Meer, minder, anders (wijzigingen en doorlopende activiteiten t.o.v. 2017) 
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Bijlage 1 gebiedsteam  

 

Bregje Bleeker   gebiedsmanager Oud Noord 

Esther Blok   gebied coördinator Oud Noord 

Remco de Graaff  gebiedsmakelaar IJplein/Vogelbuurt 

Machtelt Kooijman  gebiedsmakelaar Volewijck 

Nico Lammers   gebiedsmakelaar Overhoeks, BSH, NDSM 

Marcia Meerum ter Wogt gebiedsmakelaar Volewijck  

Margareth van Oostende gebiedsondersteuner Oud Noord 

Vacant    gebiedsmakelaar Tuindorpen, Vliegenbos, Gemboterrein  
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Bijlage 2 Overzicht overleggen met bewoners, ondernemers en professionals 

 

 

Overzicht overleggen met bewoners en ondernemers in Oud Noord  

Structurele overleggen  

Uitvoeringsoverleg Volewijck  

BVT (Volewijck en IJplein/Vogelbuurt)  

Professionals overleg inclusief informele professionals (vertegenwoordigers van 

maatschappelijke initiatieven) Volewijck  

Denktank bewonersinitiatieven (Volewijck en IJplein-Vogelbuurt)  

Bewonersavonden Floradorp  

Bewonersavonden Nigellebuurt  

Overleg met huurdersvereniging (Floradorp)  

Overleg met bewonersvereniging (Buiksloterdijk)  

Mailgroep Noorderpark  

Begeleidingscommissie Overhoeks (ondernemers en bewoners)  

Wijkvereniging Overhoeks  

Spreekuur gebiedsontwikkeling Overhoeks  

Uitvoerdersoverleg Gentiaan buurt  

Bewonersavonden door Ymere (Van der Pekbuurt)  

Gesprekken met sleutelfiguren uit de wijk, bewonersorganisaties en maatschappelijke 

initiatieven (Van der Pekbuurt)  

Facebookpagina makelaar (Tuindorp Buiksloot en Tuindorp Nieuwendam, IJplein-Vogelbuurt)  

Beheergroepen Buiksloterham en NDSM  

Zelfbeheer Bosrankstraat  

Zelfbeheer Papaverpark  

Overleg net VvE’s en wijkvereniging (Buiksloterham en NDSM)  

Thematisch professionals / bewonersoverleg (IJplein-Vogelbuurt)  

Bewonersoverleg Rietzangerweg  

Bewonersoverleg Motorwal Ketelmakerij  

Bewonersoverleg ‘opgroeien in de wijk’  

Gesprekken met sleutelfiguren en maatschappelijke initiatieven (IJplein-Vogelbuurt)  

Spreekuur in de wijk (IJplein-Vogelbuurt)  

Beheergroepen (ondernemers hamerstraatgebied, NDSM, Buiksloterham)  

Incidentele en/of individuele contacten met ondernemers  

Overleg met de VEBAN  

 

 

Incidentele overleggen 

 
Themabijeenkomsten (Volewijck)  

Wijksafari (Volewijck)  

Aanleg kwiek route met ouderen in het Noorderpark  
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Met gebruikers nieuwe bestemming voetbalkooi Noorderparkbad  

Individuele contacten met bewoners n.a.v. vragen of signalen in de wijk (alle wijken)  

Wijkvereniging Overhoeks over stedelijk evenementenbeleid en locatieprofielen  

Inrichting Schegpark (Overhoeks en Van der Pekbuurt)  

Overleg over zelfbeheer speeltuin de Noorderling  

Overleg met bewoners over zelfbeheer de Driehoek  

Overleg met bewoners over groen in de buurt (Tuindorp Nieuwendam en 

Nieuwendammerdijk)  

Overleg over de Beeldentuin en inrichting Nieuwendammerkade  

Avond met het Algemeen Bestuur in de Buiksloterham  

Bewonersbijeenkomst n.a.v. overlast in de buurt (IJplein)  

 

 

 

  



 

 

 

 

Gemeente Amsterdam 

 

Gebiedsplan Oud Noord 2018 

Versie 

30 november 2017 

67 

Bijlage 3 Overzichtskaart ontwikkelbuurten 
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Bijlage 4. Overzicht inzet corporaties 

Ymere 

- Inbraakpreventie tuindorpen 

- Opknappen complex kop Waddenweg (BOG en woningen) 

- Aanpak overlast gevende  / verwarde personen Volewijck 

- Renovatie (Buurtontwikkeling) gentiaan 

- Springlevende wijk - academie van de stad 

- Hallo vander pek 

- Complexgerichte aanpak bloemenbuurt – tuinen 

- Participatie Ongedeelde wijk IJplein-vogelbuurt / HSG 

-  

Eigen Haard 

- Springlevende wijk – academie van de stad 

- Participatie Ongedeelde wijk IJplein-vogelbuurt / HSG 

- Buurtstrategie Heggerankweg e.o. 

- Ondersteuning koekoeksnest 

- Ondersteuning leefkringhuis 

- Keurmerk veilig wonen 

Rochdale 

- Renovatie in Vogelbuurt  

- Participatie Ongedeelde wijk IJplein-vogelbuurt / HSG 

- Complex gerichte aanpak 

Stadgenoot 

- Participatie Ongedeelde wijk IJplein-vogelbuurt / HSG 

- Ontwikkelen complex havikslaan - jongerenhuisvesting – huisvesting jonge 

statushouders 

-  

De Key  

- Het Vogeldorp bestaat in 2018 100 jaar. Dit wordt samen met bewoners gevierd en zal 

de sociale cohesie versterken. Museum De Noord - het voormalige badhuis van 

Vogeldorp - wijdt hier een fototentoonstelling aan. De Key participeert in VvE 

Vogeldorp. 

- Het plaatsen van CV’s door De Key loopt in 2018 door. Daarnaast worden 

voorbereidingen getroffen voor het realiseren van energetische maatregelen. 

- Participatie Ongedeelde wijk  IJplein-vogelbuurt / HSG 
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Bijlage 5. Overzichtskaart parkeerregime 
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Bijlage 6 Afspraken en aandachtspunten 

 In de periode september t/m november zijn als voorbereiding op het gebiedsplan 2018  

gesprekken gevoerd met collega’s uit de stad en het stadsdeel op basis van de urgentie en 

ontwikkelingen in het gebied. Een deel van de maatregelen en activiteiten die in 2018 

voorbereid en opgepakt moeten worden behoren tot de reguliere taken van de betreffende 

afdelingen. We vinden het van belang om de intenties en afspraken die n.a.v. deze gesprekken 

zijn gemaakt en die in 2018 worden opgepakt als bijlage toe te voegen aan het gebiedsplan.  

 

Afspraken en aandachtspunten met RVE V&OR – opdrachtgever O.R. 

- Duurzaam veilig inrichten wegen: 

o Meidoornweg– (om duurzaam veilig in te kunnen richten is aanvullende 

financiering noodzakelijk – het betreft een stadsdeel project waarvoor 

cofinanciering / samenwerking met V&OR wenselijk is vooruitlopend op 

toekomstige inrichting V&OR+) 

o Wingerdweg (start voorbereiding 2018 gepland uitvoering 2019 V&OR) 

o Hagedoornweg ( verzoek om op te nemen in het MIP, voorbereiding V&OR) 

o Waddenweg ( verzoek om op te nemen in  het MIP, voorbereiding V&OR) 

- Effecten invoer betaald parkeren (monitoring RVE parkeren en V&OR) 

- Effecten monitoren als gevolg van start Noord-Zuidlijn (impactstudie V&OR) 

o Aandachtspunt voldoende fietsparkeervoorzieningen bij Noorderpark / 

Vogelbuurt 

- Effecten wijzigingen OV-netwerk 

- Onderzoek blackspots, oppakken maatregelen 

- Onderzoek verkeersveiligheid bij scholen, eind 2017 is het onderzoek afgerond, in 2018 

wordt gestart met uitvoering van de maatregelen. 

- Onderzoek doorstroming / bereikbaarheid Bloemenbuurt. Op basis van de netwerkstudie 

besluiten of er voldoende informatie is om knelpunten op korte termijn op te kunnen 

pakken. Zo niet dan buurt-specifiek onderzoek starten. Dekking nog onbekend. 

 

 

Afspraken met RVE R&D 

- Adviseringsvraag herinrichting pontplein Buiksloterwegveer ( schetsontwerp) 

- Advisering tbv duurzaamheid bij corporatie woningen (duurzaam) 

- Advisering en samenwerking ihkv circulair Buiksloterham ( duurzaam) 

- Advisering en samenwerking ihkv nieuwe vormen van afvalinzameling Noord i.s.m. RVE 

grondstoffen (duurzaam) 

- Adviseringsvraag  herinrichting Vijfster (verbinding Wadddenweg – Meeuwenlaan) 

(schetsontwerp) 

 

Afspraken en aandachtspunten met RVE EZ en/of accountmanagement/ economie 

 

Ten behoeve van het incidenteel ondersteunen van allerlei initiatieven in een gebied, door 

bewoners en/of ondernemers, op het gebied van economische ontwikkeling, wordt incidenteel 

een beroep gedaan op de desbetreffende RVE als dit niet in het reguliere beleidsprogramma zit.   
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Motivering: Voor het op peil houden van de leefbaarheid en/of verbeteren van buurten is een 

aantrekkelijk ondernemersklimaat belangrijk. Het stadsdeel heeft zelf hiervoor geen middelen en 

kan daarin dus ook niet financieel ondersteunen. 

- onderzoek toekomst economie van morgen in Amsterdam-Noord 

 

Afspraken met RVE vastgoed 

- verzoek tot advisering en samenwerking m.b.t. het beheer Tolhuistuin en de overdracht 

van vastgoed t.b.v. beleidsdoelstellingen 

- in samenwerking met de gebiedspool monitoren van de effecten van het kostendekkend 

huren van maatschappelijk vastgoed betreft m.n. maatschappelijke initiatieven 

- advisering en samenwerking rond het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, 

inclusief speeltuingebouwen, in samenwerking met de gebiedspool 

 

Afspraken met GGD 

- Implementatie van het programma ‘gezonde wijken’ in de Bloemenbuurt.  

- Advisering en samenwerking m.b.t. gezondheid in de Ongedeelde wijk 

(IJplein/Vogelbuurt – HKW) 

- Samenwerking t.a.v. de aanpak armoede en kwetsbare huishoudens 

 

Afspraken met RVE OJZ 

- gezamenlijke inzet t.b.v. een integrale aanpak kwetsbare huishoudens 

- gezamenlijke inzet t.b.v. een Integrale aanpak verwarde personen 

- advisering en samenwerking t.a.v. de aanpak overlast gevende groep Noorderpark 

- advisering en samenwerking t.a.v. aan een integrale aanpak gezonde wijk Sport en Zorg  

- samenwerking t.b.v. de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een integraal wijk 

(jeugd)budget 

- Vervolg op eerdere aanvragen 2016-2017 versterking van pedagogische allianties  

o Aanvraag t.b.v. Participatief onderzoek kinderen en ouders Oud-Noord 

o Aanvraag t.b.v. Ontwikkeling- stimulering jongerenraad  

o Aanvraag t.b.v. Verstevigen pedagogische allianties in 2 zelfbeheer speeltuinen 

- Aanpak gezond gewicht, ondanks de successen van het programma gezond gewicht blijft 

het aantal kinderen met overgewicht nog steeds hoog, het programma zal dan ook in Oud 

Noord gecontinueerd worden. Extra Noords aanbod bestaat uit: fresh in d eles, 

gezondheidsambassadeurs en een sport en gezondheidsmarkt. 

- i.s.m. het schoolprogramma Jump-in mogelijkheden creëren om de meiden - 

sportactiviteiten in IJplein/Vogelbuurt te continueren en mogelijk uit te breiden  naar 

andere buurten (samenwerking RVE Sport en Bos) 

- inventarisatie en behoefte onderzoek m.b.t. de spreiding van scholen voor P.O. als 

onderdeel van de afspraken over ongedeelde wijken en MIPSA 

- verzoek tot realiseren van het een of meerdere  schakelklassen VO  In het stadsdeel 

- op basis van de uitkomsten van  een integrale aanpak gericht op het realiseren van een 

optimale leef- en woonomgeving voor de  jeugd (op basis van een participatief onderzoek 

met kinderen, jongeren en ouders)  wordt desgewenst capaciteit toevoeging besproken.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gemeente Amsterdam 

 

Gebiedsplan Oud Noord 2018 

Versie 

30 november 2017 

72 

Afspraken en aandachtspunten met afdeling veiligheid 

Prioriteit: buurt- en burgerinitiatieven gericht op jeugd en veiligheid. De initiatieven vanuit 

betrokken en kundige buurtbewoners komen niet altijd goed van de grond door gebrek aan 

middelen.   

- Maatregelen: meer draagvlak creëren bij het stadsdeel voor burgerinitiatieven.  

- Activiteit: Structureel ruimte bieden aan het ontvangen en beoordelen 

van burgerinitiatieven ten behoeve van jeugd en jongeren in de wijk. 

- Prioriteit: Schooluitval en jeugdwerkloosheid.  Er is een groep schooluitvallers en 

werkloze jongeren die de weg naar scholen en het jongerenpunt niet vindt, hierdoor 

verhoogd risico op overlast gevend en crimineel gedrag. 

- Maatregelen: professionaliseren en uitbreiding inzet jongerenwerk ten behoeve van 

bieden van perspectief aan jongeren. Jongerenwerk is een wijkgerichte, laagdrempelige 

schakel tussen jongeren, scholing en werk. 

- Activiteit: met jongerenwerk Dock en SSCW inzet bepalen voor meer een op 

een coaching en begeleiding van jongeren. Vormgeven van integrale (groeps)projecten en 

initiatieven in samenwerking met Dock en SSCW ten behoeve van proactief bieden van 

perspectief. Training bieden aan jongerenwerkers  gericht op professionalisering van 

coaching op het gebied van  werk en opleiding.  

 

 

Afspraken met RVE WPI 

- De RVE (team veiligheid) gaat een bijdrage leveren aan de aanpak overlast 

Noorderparkgroep. 

- De RVE initieert en faciliteert initiatieven die een extra bijdrage leveren aan de 

inburgering van statushouders.  

- De RVE participeert in de integrale aanpak kwetsbare huishoudens. 

- De RVE initieert in overleg de pilot 50-plus aanpak (Vogelbuurt/IJplein). 

- De RVE (werkgeversservicepunt) levert inspanningen om de werkgelegenheid voor 

jongeren bij Noordse werkgevers te vergroten b.v. door een fulltime jobcoach beschikbaar 

te stellen. 

- De RVE participeert in de gebiedsstrategie Heggerankweg e.o. (initiatief van Eigen 

Haard). 

- De RVE participeert in de complex gerichte aanpak Vogelbuurt – i.s.m.  Rochdale. 

- Klantmanagers werken steeds meer  op locatie in de wijk,  

- RVE neemt het voortouw om te onderzoeken op wat voor wijze en onder welke 

voorwaarde multidisciplinaire teams ingericht en ingezet kunnen worden 

 

- Voortzetting deelprojecten Formulierencafé en de Voorleesservice dekking uit armoede 

middelen 

 

- Nieuwe aanpak armoede: de gebiedspool heeft in samenwerking met RVE WPI het 

voornemen om in 2018 een experiment te starten met een werkwijze waarbij alle 

betrokken instellingen inspanningen leveren waarbij de leefwereld van de doelgroep 

centraal staat. Hiermee wordt bedoeld dat er aandacht is voor de stress, obstakels, 

belemmeringen en ervaringen die de situatie van de doelgroep met zich meebrengt, zoals 

benoemd wordt in de literatuur over de psychologie van schaarste. Om dit in gang te 

zetten willen we in 2018 beginnen in gebied Oud Noord en gaan we aan de slag met 
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klanten uit de doelgroep. We vragen alle organisaties waar de klant mee te maken heeft 

mee te doen en we vragen hen zich te committeren aan een veranderopgave en een 

vernieuwde aanpak waarbij eventueel de werkwijze aangepast wordt aan de situatie van 

de klant. We denken hierbij aan o.a. de Madi, team Activering, het Leefkringhuis, Sociaal 

Loket, OKT, SPIN, scholen, organisaties op het gebied van participatie, GGZ, LVB, 

taalaanbieders, verzekeringen, corporaties 

 

Afspraken en aandachtspunten met RVE Sport en Bos 

- Het te kort aan sportaccommodaties in oud Noord wordt herkend door de RVE. In het op 

te stellen sportplan Noord zal dit meegenomen worden. RVE zal ook nadrukkelijker (met 

input) aanwezig zijn bij opstellen van principe en projectbesluiten in de projectgebieden 

- In de tuindorpen Buiksloot en Nieuwendam wordt de levensloopbestendige wijk 

uitgerold. De RVE neemt dit mee en participeert in het traject hoe openbare ruimte 

beweegvriendelijk ingericht kan worden voor diverse leeftijdsgroepen. 

- De deelname aan sport wordt bij een deel van de bewoners in de oude wijken belemmerd 

door hun inkomen. Hiervoor bestaan verschillende maatregelen maar het blijft een 

aandachtspunt om regelmatig terug te laten keren 

- In 2018 zoeken we naar mogelijkheden om sport onderdeel te laten zijn van het verbinden 

van oud en nieuw tot gedeelde wijken. 

- De wachtlijsten voor het diploma zwemmen baren iedereen zorgen. Schoolzwemmen is 

niet in alle gevallen de oplossing of niet voorhanden. Er wordt naar oplossingen gezocht 

om het  probleem op te lossen. 

- de druk op de bestaande al oudere voorzieningen en/of op de openbare ruimte zal alleen 

maar toenemen. Dit kan anders door de sportnorm ook te vertalen naar elk gebied, elk 

wijk en/of elk ontwikkel projectplan. En door te laten vaststellen dat maatschappelijke 

voorzieningen zoals sportvoorzieningen gedekt worden uit de GREX. Voorts door 

concreet aan te geven waar in de openbare ruimte dan wel gesport kan worden.  

 

Afspraken met afdeling beheer 

- Uitvoering DORA projecten 

o Tuindorpbuiksloot 

o Vogelbuurt 

o Vanderpek zuid 

- Voortzetting van het programma schoon in ieder geval tot juni 2018, in samenwerking 

zoeken naar vervolg 

- Gezamenlijke inspanningen verrichten tot voortzetting van het klussenteam Volewijck 

- Inventariseren en oppakken achterstallig onderhoud groen – Dora Groen 

- In samenwerking voorbereiden van de aanpak achterstallig onderhoud openbare ruimte 

aanpalend aan zgn. DORA gebieden (betreft o.a. Vogelbuurt midden en Vogelbuurt Zuid, 

Tuindorp Nieuwendam).  

- In samenwerking met Stadgenoot en de buurt (bewoners/ondernemers) opknappen 

binnenterrein Havikslaan Nachtegaalstraat. 

- In samenwerking met bewoners mogelijkheid tot  inrichten van Beeldentuin voorbereiden 

en in uitvoering brengen.. 
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Afspraken en aandachtspunten met de RVE grondstoffen (voorheen inzameling) 

- Invoering nieuw inzamelingssysteem in Oud Noord, inclusief onderzoek t.b.v. de invoering 

rolcontainers in wijken met grondgebonden woningen. Inclusief organiseren van 

maatwerk richting bewoners 

- Oppakken en ondersteunen van experimenten in verschillende wijken om afvalscheiding 

en compostering van GFT afval uit te bereiden. 

 

Afspraken met afdeling veiligheid 

Ten aanzien van veiligheid zijn er in Oud Noord verschillende zorgen. Er zijn relatief veel 

problemen met de jeugd. Dit is zichtbaar in het hoog aandeel laagopgeleide schoolverlaters, 

werkloosheid en overlast (op straat). Ook zijn er zorgen om achter de voordeurproblematiek, zoals 

opvoed- en opgroei problemen, huiselijk geweld, radicalisering etc. 

Naast inzet op deze prioriteiten op gebiedsniveau, zijn er verschillende stedelijke aanpakken die 

gebied overstijgend worden ingezet in stadsdeel Noord. De treiteraanpak bijvoorbeeld richt zich 

op informatievergaring en regievoering bij (potentiele) treiter casuïstiek. Ten aanzien van de 

aanpak top 600/1000 zit naast de casuïstiekaanpak ook een belangrijke opgave in het verbinden 

van zorg- en strafpartners op het gebied van jeugdoverlast en criminaliteit. 

Ook de aanpak Radicalisering en Polarisatie en de aanpak Huiselijk geweld worden ingezet waar 

en wanneer nodig. 

 

In 2017 is  een nieuwe aanpak in voorbereiding om de samenwerking tussen RVE OJZ en afdeling 

veiligheid in de aanpak van jeugdoverlast te versterken. Het gebiedsteam Oud Noord wil in 

samenwerking met Jeugd en veiligheid  in 2018 in verschillende wijken profiteren van de 

ervaringen die hierin opgedaan zijn. 

 

Prioriteiten, maatregelen en acties 

 

Prioriteit: Buurt Veiligheid Team (BVT) Vogelbuurt/IJplein en Volewijck 

Maatregel: Gerichte integrale buurtgebonden overlastaanpak in de Vogelbuurt/IJplein en 

Volewijck. 

Actie: Aanpakken van concrete overlastproblemen van buurtbewoners en lokale ondernemers 

door middel van inzet van samenwerkende partners 

 

Prioriteit: Jeugdoverlast Bloemenbuurt 

Maatregel: Integrale aanpak gebiedsteam, toezichthouders. 

Actie: Onderzoek naar mogelijk fysieke aantrekkingskracht van hotspots, gerichte surveillances 

van toezichthouders, inzet van regievoerders van WPI en ACVZ en inzet van politie. 

 

Prioriteit: Geluidsoverlast van jeugd Tuindorp Buiksloot en Tuindorp Nieuwendam 

Maatregel: Jongeren verplaatsen. 

Actie: Geschikte locatie vinden/creëren om jongeren aan te bieden waar buurtbewoners geen 

geluidsoverlast ervaren, inzet toezichthouders. 

 

Prioriteit: Agressief gedrag jonge jeugd 

Maatregel: Preventieve inzet. 

Actie: Naschoolse toezicht en naschoolse activiteiten. 
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Prioriteit: Jeugdoverlast Oud Noord 

Maatregel: Bewoners versterken in contact met en aanspreken van jeugd. 

Actie: Straattaal cursussen aanbieden. 

 

Prioriteit: Verwarde personen 

Maatregelen: In beeld brengen langlopende casuïstiek  

Activiteit: Per casus kijken naar inzet hulp en kijken naar waar het stagneert en wat nodig is om 

doorbraak te forceren.  

 

Prioriteit: Bekendheid meldpunt vergroten  

Maatregelen: Voorlichten en informeren 

Activiteit: Deelnemen aan bijeenkomsten, spreekuur houden in de wijken waar veel speelt.  

 

 

Afspraken met afdeling VTH  

Algemeen: 

- Continueren inzet handhaver voor team GO projecten.. 

- Uitvoering BLVC afspraken bij A) projectgebieden B) kleinere bouw- en 

verkeerprojecten, BLVC lijkt  papieren werkelijkheid geworden i.p.v. 

uitvoeringsmaatregelen in en rond projectgebieden. Een van de maatregelen in m.n. 

de nieuwe wijken (maar niet alleen daar) is het toezien op de BKLVC afspraken en 

tegengaan van overlast van bouwwerkzaamheden. Hierbij zullen afspraken over 

(extra) inzet gemaakt moeten worden. Dekking hiervoor zal in gezamenlijkheid 

geregeld moeten worden. Deze taak moet belegd worden in de organisatie. 

Aandachtspunten; middelen en verantwoordelijkheid vastleggen 

- Participatie in / aan buurtveiligheidsvraagstukken in BVT verband op basis van 

flexibele inzet wanneer noodzakelijk 

In samenwerking met afdeling veiligheid, rve Zorg  en de corporaties wordt een 

aanpak ontwikkelt om de overlast van verwarde personen in de buurt terug te 

dringen. VTH zal in deze aanpak op basis van de problematiek inzet leveren. Dit kan 

ook alleen ondersteunend zijn.  

-  Het fietsparkeren rond de pontaanlandingen is een regelmatig terugkerend 

probleem. Bij V&OR en team Go is de vraag gelegd om hier een structurele oplossing 

voor te bedenken, voorlopig zijn we nog aangewezen op incidentele 

fietshandhavingsacties Dit is een stedelijke prioriteit in 2018. Het zal bij de 

pontaanlandingen gaan om incidentele acties.  

- Handhaving op illegale camperovernachtingen in Oud Noord 

- Pandenaanpak, de pandenaanpak is een verzamelnaam voor een gezamenlijke 

aanpak om de leefbaarheid en veiligheid in een buurt te verbeteren door in te zetten 

op de economische bedrijvigheid, terugdringen overlast en eventuele illegale 

activiteiten en onderhoud openbare ruimte. De aanpak in de vanderPekbuurt en in de 

Papaverhoek hebben laten zien dat alleen door een gezamenlijke inzet successen zijn 

te behalen en er daadwerkelijk verschil gemaakt wordt. Iedere locatie vraagt om een 

specifieke aanpak. Op alle locaties is de inzet van handhaving noodzakelijk, omvang, 
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duur en intensiteit zijn in alle gevallen context afhankelijk en staan benoemd in de te 

maken project afspraken. Wanneer de inzet niet uit reguliere inzet beschikbaar is 

dient naar extra middelen gezocht te worden.  

 

Specifieke inzet per wijk: 

BSH 

- Pandenaanpak Papaverhoek, inzet loopt begin 2018 afspraken maken over de inzet 

- Aanpak Borent gebied, inzet loopt, begin 2018 afspraken maken over de inzet 

- Verkeersveiligheid o.a. rond basisscholen. Deze problematiek moet in samenwerking met 

school, ouders, politie en VTH opgepakt worden. Per locatie worden passende afspraken 

en maatregelen opgepakt. 

 

NDSM 

- VTH levert een bijdrage aan de gezamenlijke inzet  op een openbare ruimte die 

schoon, heel en veilig is 

- Afhankelijk van de geconstateerde (ongewenste) activiteiten in bedrijfspanden zullen 

over inzet van uit VTH afspraken gemaakt worden 

 

Overhoeks / Sixhaven 

- Verkeersveiligheid o.a. rond (basis)scholen. Deze problematiek moet in 

samenwerking met school, ouders, politie en VTH opgepakt worden. Per locatie 

worden passende afspraken en maatregelen opgepakt.  

- Optreden in overleg met of vanuit BVT / politie / afdeling veiligheid tegen overlast van 

zwervers / nachtelijke onbekende en ongewenste logees  

 

IJplein/Vogelbuurt 

- VTH levert een bijdrage aan het terugdringen van jeugdoverlast in samenwerking met 

andere partners 

- VTH levert een bijdrage aan de gezamenlijke inzet op een openbare ruimte die 

schoon, heel en veilig is 

- VTH levert een bijdrage aan het tegengaan van parkeeroverlast (onderdeel BVT 

aanpak) 

- Pandenaanpak Spreeuwenpark / sperwerlaan. 

Afhankelijk van de geconstateerde (ongewenste) activiteiten in bedrijfspanden zullen 

over inzet van uit VTH afspraken gemaakt worden 

- Vogelbuurt-zuid is een van de twee ontwikkelbuurten in Oud Noord, we ontwikkelen 

een integrale aanpak rond wonen (corporaties), openbare ruimte, economie en sociale 

vraagstukken. Incidentele inzet vanuit VTH noodzakelijk  VTH zal anticiperen op 

mogelijke nieuwe hotspots in samenwerking met de inzameling 

 

Volewijck – Bloemenbuurt 

- VTH levert een bijdrage aan het terugdringen van jeugdoverlast in samenwerking met 

andere partners 
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- Pandenaanpak kamperfoelieweg 

Afhankelijk van de geconstateerde (ongewenste) activiteiten in bedrijfspanden zullen over 

inzet van uit VTH afspraken gemaakt worden 

- Overlast gevende groepen Noorderpark 

VTH levert een bijdrage aan de gezamenlijke inzet om de overlast in het Noorderpark 

terug te dringen. 

 

Volewijck – Van der Pek 

- VTH levert extra inzet om de overlast van de bootjes in het Noord-Hollandschkanaal 

terug te dringen 

- VTH levert een bijdrage aan het terugdringen van jeugdoverlast in samenwerking met 

andere partners 

- VTH levert een bijdrage aan de gezamenlijke inzet op een openbare ruimte die 

schoon, heel en veilig is, inclusief de hotspot aanpak 

- Pandenaanpak: 

Afhankelijk van de geconstateerde (ongewenste) activiteiten in bedrijfspanden zullen 

over inzet van uit VTH afspraken gemaakt worden. 

- Gentiaanbuurt is een van de twee ontwikkelbuurten in Oud Noord, we ontwikkelen 

een integrale aanpak rond wonen (corporaties), openbare ruimte, economie en sociale 

vraagstukken. Incidentele inzet vanuit VTH noodzakelijk. VTH zal anticiperen op 

mogelijke nieuwe hotspots in samenwerking met de inzameling 

 

Tuindorpen 

- VTH levert een bijdrage aan het terugdringen van jeugdoverlast in samenwerking met 

andere partners 

 

Afspraken en aandachtspunten kunst en cultuur  (RVE en Pool) 

 

- Over ’t IJ festival.  

- Noorderparkfestival 

- Volksopera ijplein/vogelbuurt 

- Een inventarisatie maken van ruimtes in bestaande maatschappelijke gebouwen in de 

buurten van Noord die geschikt of bestemd zijn voor cultureel gebruik.  En vervolgens 

een plan maken met aandacht voor de vraag: hoe deze ruimten bekend te maken, 

deze te matchen met culturele initiatiefnemers, verenigingen etc.   en te komen tot 

bespeling en publieksbezoek. 

-  

Afspraken en aandachtspunten strategische wijkontwikkeling 

- Projectplan voor Gentiaanbuurt en Vogelbuurt verschijnt eind december 

- Aandachtspunten Gentiaan buurt:  

o Achterstallig onderhoud openbare ruimte en verduurzamen woningen 

Gentiaanbuurt i.o.m. corporaties ontwikkelwijken 

o Economische impuls Gentiaanbuurt, Hagedoornweg, vanderPekbuurt 

- Aandachtspunten Vogelbuurt 

o Buitenruimte JC de Valk 

o Speelplekken  
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o Openbare ruimte omgeving Vogelbuurt Midden 

 

Afspraken en aandachtspunten met projecten GO 

 

- Opnemen in de visie BSH en projectbesluit dat er voldoende maatschappelijke & 

recreatieve voorzieningen in het gebied (sociale accommodaties, groen, 

sportvoorzieningen, scholen worden gerealiseerd 

- Verbeteren van de oversteekbaarheid klaprozenweg - langzaam verkeer ter hoogte 

van Klaprozen weg Noord/Oost en Klaprozenweg Noord/West. Deze activiteit moet 

worden opgenomen in projectbesluiten Klaprozenweg Noord/Oost, Klaprozenweg 

Noord/West en Buiksloterham 

- Het is van groot belang dat verdere ontwikkeling van het Noorderpark in samenhang 

met de stedelijke ontwikkelgebieden in Oud Noord én in samenwerking met partners 

zoals de Noorderparktrust gebeurd. Daarvoor is onderbrengen bij team GO en een 

integrale aanpak essentieel 
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Bijlage 7.  Meer, minder, anders (wijzigingen en doorlopende activiteiten t.o.v. 2017) 

 

Anders: algemeen 

1. Het gebiedsplan Oud-Noord benoemt alleen de extra, complexe/integrale, vernieuwende 

en participatieve opgaven in het gebied. Dat is de reden dat het gebiedsplan 2018 nog 

maar 70 maatregelen/activiteiten benoemt. 

2. Activiteiten/maatregelen die wel belangrijk zijn en aandacht verdienen, maar niet voldoen 

aan de bovengenoemde 4 criteria staan opgenomen in de bijlagen van het gebiedsplan.  

3. De bijlagen beschrijven de uitvoeringsactiviteiten die extra gemonitord worden en tot de 

reguliere activiteiten behoren, en de wensen vanuit het gebied. Per domein zijn ze terug 

te vinden in de afspraaklijsten met de RVE’s en integraal in de afspraaklijst met de 

corporaties en de wijkplannen. 

4. Doorlopende, reguliere activiteiten benoemt het gebiedsplan niet meer. 

 

Meer, minder, anders in maatregelen en activiteiten ten opzichte van 2017 - voortzetting 

5. Aansluiting van de inhoudelijke activiteiten van Samen Noord op het gebiedsplan zoals 

extra participatie inzet in de tuindorpen, het actief verbinden van oude en nieuwe 

bewoners 

6. Verdieping en uitwerking van het principe ongedeelde wijk langs de oostelijke en 

westelijke IJ-oevers met de tuindorpen erachter..  

7. Start van het programma strategische wijkontwikkeling in de Gentiaanbuurt en VB/IJ (?) 

8. Tegengaan van ongewenste neveneffecten van de stedelijke ontwikkeling zoals 

bereikbaarheid, veiligheid, vervuiling en geluidsoverlast. 

9. Focus op aanpak van kwetsbare en overlastgevende huishoudens in de oude wijken 

10. Onderzoek naar behoefte van jongeren en ouderen in aanbod van Oud Noord 

11. Onderzoek naar levensloopbestendige wijk in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp 

Buiksloot 

12. Aanpak van overlast op Gemboterrein, Papaverhoek en Borent-gebied 

13. Verlevendiging van winteractiviteiten op NDSM 

14. Aandacht voor integratie van statushouders in VBIJ en NDSM 

15. Uitbreiding van de complexgerichte aanpak  
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Oud Noord Breed 

1. Onderzoeken in hoeverre het huidige aanbod basisvoorzieningen en ‘plusvoorzieningen’ 

aansluit op de opgave vanuit het armoedevraagstuk. Aan de hand van de conclusies 

hiervan kunnen gebiedsgerichte interventies gepleegd worden, in samenhang met het 

totaalaanbod 

2. Thematisch verbinden en versterken van informele en formele netwerken binnen de 

buurten t.b.v. armoede, zorg, jeugd en statushouders 

3. Instant houden / organiseren van laagdrempelige voorzieningen en aanbod 

maatschappelijke initiatieven 

4. Organiseren van themabijeenkomsten of bewonersavonden voor bewoners, vrijwilligers 

en professionals rond vragen en/of ontwikkelingen in de wijk 

5. Voortzetten van een de aanpak gezond gewicht 

6. Bewoners faciliteren bij zelfbeheer buurt(voedsel) tuinen 

7. Monitoren locatieprofielen 

8. Organiseren van participatie van ondernemers en bewoners bij stedelijke  ontwikkelingen 

9. Breed inzetten op actieve communicatie en participatie met bewoners uit de omgeving 

van projectgebieden  

10. Voortzetting programma Aanvalsplan Schoon 

11. Grootschalige aanpak achterstallig onderhoud in OR 

12. Duurzaam en veilig inrichten van wegen 

13. Huisvesting kwetsbare groepen  

14. Evenwichtige spreiding woningvoorraad 

15. Voortgang afronding diverse infrastructurele projecten 

16. Invoering betaald parkeren 

17. Opnemen van voldoende maatschappelijke voorzieningen en sportfaciliteiten in de 

ontwikkelgebieden 

18. Monitoren van knelpunten van fietsparkeerlocaties 

19. De samenwerking rond horeca en bedrijfspanden wordt voortgezet 

20. Welkom heten van nieuwe Noorderlingen 

21. Zorgdragen voor een aantrekkelijke openbare ruimte inclusief sport- en 

spelvoorzieningen 

22. Doorontwikkeling gebiedsgerichte inzet van BVT’s 

23. Flexibele inzet van politie en flexibele brigade op hotspots  

24. Uitvoeren donkere dagen offensief 

25. Verdieping van bewonersparticipatie in en tussen de buurten. 

26. Onderzoek naar bereik en behoefte van bewoners met een lage verstandelijke beperking 

27. Opzetten van een gezamenlijke aanpak armoede en gezondheid.  

28. Maatregelen samen met bewoners, ondernemers en corporaties met betrekking tot 

energiebesparing en afvalinzameling. 

29. Samenwerking met de creatieve sector versterken ten behoeve van de verbindingen en 

ontwikkelingen in de buurt. 

30. Onderzoek naar stand van zaken en gebruik van sport- en spelvoorzieningen in de buurt 

 

 

Volewijck 
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31. Noorderpark verder ontwikkelen tot schoon, veilig en aantrekkelijk stadspark 

32. Aanpak overlast in Noorderpark door het verbeteren van de (sociale) veiligheid en 

mogelijkheden voor voorzieningen in Noorderpark en door terugbrengen van de overlast 

van hangjongeren en alcoholisten 

33. Noorderpark als katalysator voor de buurteconomie 

34. Optimalisering van de inrichting van de openbare ruimte en het vastgoed onder het Johan 

van Hasseltviaduct bij het Mosveld 

35. Het verbeteren van de samenwerking tussen de winkeliersverenigingen onderling en de 

samenwerking met de Van der Pekmarkt 

 

 

Vogelbuurt IJplein 

36. Begeleiding tijdelijke initiatieven in het Hamerstraatgebied 

37. Voorbereiden investeringsbesluit Hamerkwartier 

38. Tijdelijke gebruik/ inrichting kopkavel Oostveer  

39. Tijdelijk gebruik / inrichten sixhaven- metro gebied 

40. Voorbereiden en start uitvoering brug bij de Willemssluizen 

 

 

Tuindorp Buiksloot, Nieuwerdam en Nieuwendammerdijk 

41. Voorbereiden herinrichting zevenster Waddenweg – Meeuwenlaan 

42. Ontsluiting Oostveer naar Nieuwendam voor langzaam verkeer 

 

 

Buiksloterham 

43. Gebiedsgerichte aanpak Papaverhoek 

44. Continueren aanpak bo rent terrein 

45. Voorbereiden investeringsbesluit klaprozenweg noordoost 

 

NDSM 

46. Monitoren van verkeersveiligheid op de NDSM 

 

Overhoeks 

47. Verplaatsen keerlus Buiksloterweg  start november 2017 

48. Continueren extra inzet rondom veiligheid ponten 

 

Bijlage IV kaarten 


