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1.
Dorpengids 2019:
https://slotenoudosdorp.nl/dorpengids-sloten-oud-osdorp/
Indien gewenst is de Dorpengids ook in gedrukte vorm op te vragen bij de
Dorpsraad.
2.
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3.
Verslag van gesprek R. Mauer d.d. 18 juli 2019 met vervolgacties en
vragen
4.
Regeling Sociale basis – Voorwaarden en samenvatting
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Voorwoord
De Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp is sinds 1963 actief in het landelijk gebied rondom de
oude dorpen Sloten en Osdorp (nu Oud Osdorp). Zoals geldt voor alle ruimte aan de rand
van een dynamische en grote stad is het gebied permanent onderhevig aan veranderingen.
Hoe gaan we op een goede manier om met de waarden van dit gebied? Wat is de visie van
de overheid op de ruimtelijke ontwikkeling? Worden de kwaliteiten van het gebied
onderkend? Krijgen bewoners en bedrijven de ruimte hun sociale, culturele en economische
initiatieven te ontplooien? Hoe zorgen we voor goede randvoorwaarden om bestaande en
nieuwe initiatieven ruimte te bieden?
Wij wonen en werken in een prachtig stukje Amsterdam en willen graag onze bijdrage
blijven leveren dit zo te houden en verder te verbeteren. Daarom hebben we het initiatief
genomen dit Jaarplan op te stellen samen met een groot aantal vrijwilligersorganisaties uit
ons gebied. Door het bundelen van onze vrijwilligerskrachten helpen wij elkaar op de meest
efficiënte wijze en leveren we een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het gebied.
Wij hebben hierbij ook te maken met ontwikkelingen in het gemeentelijke beleid. Zoals
bijvoorbeeld met de regeling Sociale Basis die op 1 januari 2020 van kracht wordt. Op 18 juli
jl. heeft hierover een gesprek met de heer Mauer, lid van het Dagelijks Bestuur van
Stadsdeel Nieuw-West plaatsgevonden waarvan het verslag en een reactie van het stadsdeel
in bijlage 3 zijn opgenomen. We constateren dat wij een positieve bijdrage leveren aan het
realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Dit geldt zowel voor de gekozen prioriteiten
in de Gebiedsplannen als voor de prioriteiten uit de regeling Sociale Basis. Tot nieuwe
vormen van samenwerking die uit nieuw beleid voortvloeien zijn we altijd bereid. Dit
Jaarplan wordt dan ook - als reeds afgesproken - in conceptvorm besproken met de
gemeente.
Ik wil hierbij wel kwijt dat wij in de ontwikkeling van de plannen van de gemeente vooral de
‘rode draad‘ over een reeks van jaren herkennen en minder de verschillen zien tussen het
nieuwe beleid en het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd. Laten we vooral
samenwerken om de kracht van alle vrijwilligers optimaal te benutten en in te zetten en ons
daarbij te richten op datgene wat ons bindt.
Dit Jaarplan dient ook als basis voor onze subsidieaanvraag van 2020. Extra aandacht willen
wij vragen voor ons vorig jaar gelanceerde initiatief om samen met de gemeente de
herinrichting van het terrein ‘Over de Rand’ in Oud Osdorp te realiseren. Wij vertrouwen dat
dit initiatief wordt opgenomen in het Gebiedsplan 2020 en hopen op een succesvolle
realisatie volgend jaar.
Namens alle vrijwilligersorganisaties die deel uitmaken van dit plan.
Sjoerd Jaasma, voorzitter Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp.
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Technische informatie met betrekking tot de subsidieaanvraag
Onderwerp
Naam
Kamer van
Koophandel nummer
Adres Dorpshuis
Telefoon
E-mail
Website
E-herkenning

Uitleg
Stichting Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
41213183

Financiële
jaarverslagen 2016
en 2017

Bijgevoegd is het financiële jaarverslag over het kalenderjaar 2018.
Conform voorschrift zullen wij voor 1 februari 2020 ons financiële
jaarverslag over het kalenderjaar 2019 indienen bij de gemeente.

Jaarverslag

Als bijlage is de Dorpengids Sloten-Oud Osdorp bij de
subsidieaanvraag gevoegd. In deze Dorpengids is een verslag van
een groot deel van onze activiteiten uit het voorgaande jaar
opgenomen.
In overleg met het Stadsdeel Nieuw-West dienen wij één
subsidieaanvraag in en wel voor de regeling ‘Algemene
Subsidieregeling Amsterdam’ en/of ‘Regeling Sociale Basis’

Subsidieregeling

Nieuwe Akerweg 14, 1066 ES Amsterdam
020 6174511
De.dorpsraad@kpnmail.nl
www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl
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Het financiële jaarverslag over het kalenderjaar 2018:

Subsidie verantwoording 2018

Ontvangen subsidie 2018

Uitgaven

€ 39.198,00

€ 41.877,27

Overige inkomsten

€ 2500,00
Totaal

€ 41.698,00

€ 41.877,27

Huisvestingslasten

€ 18.462,49

Activiteiten

€ 10.505,59

Verkiezingen

€ 5413,27

Website

€ 2589,15

Uitgave folders

€ 3429,67

Overige kosten

€ 1477,10
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Historie
Sloten en het oude dorp Osdorp zijn heel oude dorpen die rond 1100 zijn gesticht. In het
boekje ‘De Sloterkerk, een eeuwenoud verhaal’ uit 2004 wordt het jaartal 1063 genoemd,
maar precies weten we het niet. We weten dat de Geuzen in 1573 de toenmalige kerk in
brand hebben gestoken. Bekend zijn verder enkele tekeningen en een schilderij van het dorp
en zijn kerk uit de 17e eeuw. De meest bekende zijn een pentekening van Rembrandt:
‘Gezicht op het dorp Sloten’ van omstreeks 1650 en een tekening van de zwaar beschadigde
kerk uit dezelfde tijd, eveneens van Rembrandt. Uit 1659 dateert een schilderij van Jan
Abrahamsz. Beerstraaten, genaamd ‘Wintergezicht op de kerk in Sloten’. De huidige
Osdorperweg is op dit schilderij goed te zien.
Vanaf 1816 is Sloten een zelfstandige gemeente, het dorp Sloten lag midden in het
agrarische gebied. De Haarlemmermeerpolder werd pas in 1852 drooggelegd en
bijvoorbeeld Badhoevedorp ontstond pas na de drooglegging en bestond heel lang uit niet
meer dan een aantal boerderijen. Nog relatief recent, in 1921, werd de gemeente Sloten
(officieel: Sloten, Sloterdijk, Osdorp en Vrije Geer) onderdeel van de Gemeente Amsterdam.
De annexatie maakte de uitbreidingsplannen in het huidige Amsterdam West mogelijk.
Het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam (AUP) werd in 1935 door de gemeenteraad
vastgesteld en kreeg rechtskracht op 18 juli 1939 toen het plan bij Koninklijk Besluit werd
vastgesteld. Ook het Amsterdamse Bos werd als werkgelegenheidsproject in de jaren dertig
van de vorige eeuw aangelegd. Met de feitelijke aanleg van de Tuinstad Amsterdam NieuwWest (de uitvoering van het AUP) werd pas na de Tweede Wereldoorlog begonnen en de
meeste huizen zijn in de jaren vijftig en zestig gebouwd. Tot in de jaren zestig van de 20e
eeuw was het centrum van het dorp Sloten een belangrijk winkelgebied met enkele
tientallen winkels van kleine middenstanders.
De bijna 1000 jaar oude geschiedenis van Sloten en Oud Osdorp is, als je goed kijkt, nog
steeds terug te vinden in het landschap en in de bebouwde omgeving. Niet voor niets heeft
het stadsdeel besloten het Dorp Sloten bij de centrale stad voor te dragen als Gemeentelijk
Beschermd Dorpsgezicht (Zie: Gebiedsagenda De Aker/Nieuw Sloten 2015). Maar het gaat
niet alleen om het dorp Sloten. Ook de kenmerkende Sloterweg, de Akerwegen en de
Osdorperweg richting Halfweg met lintbebouwing en omringende polders zijn zowel
cultuurhistorisch bijzonder als heel waardevol. Voor de mens, maar - minstens zo belangrijk ook voor dieren en planten. We prijzen ons gelukkig dat het grootste deel van het landelijk
gebied inmiddels onderdeel is van de Ecologische Hoofdgroenstructuur van de provincie
Noord-Holland, de Groene AS.
Het is heel goed te begrijpen dat in 1963, achttien jaar na de Tweede Wereldoorlog en in
een periode dat de uitvoering van het AUP nog gaande was, de toenmalige notabelen in het
gebied besloten de Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp op te richten om voor de belangen van
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de bewoners en bedrijven in het landelijk gebied op te komen1. Terugkijkend is het
aannemelijk dat zij van mening waren dat hun argumenten en belangen onvoldoende aan
bod kwamen in de centrale en autoritaire aansturing door de Gemeente Amsterdam in die
tijd. In 1972 werd door een aantal bewoners uit het dorp voorgesteld om de Dorpsraad te
democratiseren en het bestuur door middel van verkiezingen te laten aanwijzen. Tot op de
dag van vandaag is dit het geval.
Wie de beschikbare documenten doorleest, herkent de rode draden waar de Dorpsraad en
zijn werkgroepen door de tijd heen druk mee waren, zoals:
- Bestemmingsplannen/beleidsplannen/groenplannen/cultuurhistorische verkenning.
- Verkeersveiligheid en verkeerscirculatie op Osdorper- en Sloterweg en openbaar
vervoer.
- Woningbouw of juist niet zoals op het weilandje ‘de Vrije Geer’/bouw van Nieuw
Sloten en De Aker.
- Herdenking op 4 mei en een feestelijke activiteit op 5 mei.
- Maar ook kleinere onderwerpen die in de vele werkgroepen aan de orde komen.
Los van de hierboven genoemde meer bestuurlijke onderwerpen is er in het gebied
traditioneel ook veel aandacht voor cultuur, sport en spel. Voorbeelden hiervan zijn de
evenementen van de Oranjevereniging, de Speeltuinvereniging en de laatste decennia de
dorpsfeesten Sloten op z’n Kop en Over de Rand (in Oud Osdorp) en ook alweer vele jaren
de concerten in de Sloterkerk. En dan hebben we het nog niet over de activiteiten van de
Molen van Sloten, van de kerken en over de initiatieven die de vele volkstuinparken in het
gebied ontplooien voor hun leden en voor andere belangstellenden. Alle evenementen en
activiteiten vinden plaats in en rond Sloten en/of Oud Osdorp. Iedereen is welkom. Wij
prijzen ons gelukkig dat de bewoners van de omliggende wijken en dorpen ons in
toenemende mate weten te vinden. De folder ‘Wandelen door Sloten’ levert hier een
belangrijke bijdrage aan. Ook het behoud van het kleinste Politiebureautje van Nederland
leidt tot een toenemende stroom bezoekers uit het stadsdeel en daarbuiten naar Sloten.
Het is essentieel dat de Dorpsraad met de tijd meegaat en steeds opnieuw zijn toegevoegde
waarde bewijst. De vrijwilligersorganisaties in ons gebied ervaren de noodzaak op een
slimme manier met elkaar samen te werken. Dit is belangrijk omdat het in de praktijk steeds
lastiger wordt vrijwilligers te vinden om de activiteiten te organiseren maar ook omdat we
elkaar niet meer zo goed kennen als misschien 50 jaar geleden het geval was. De winkels zijn
immers verdwenen…… Daarbij komt dat Amsterdam tegenwoordig weer centraal wordt
bestuurd en er sprake is van afnemende financiële middelen. Het overheidsbeleid vraagt
daarbij alle burgers om de leefbaarheid in buurten en wijken in brede zin met vrijwilligers
vorm te geven. In het dorpsraadgebied bestaat deze werkwijze al heel lang en door middel
van dit jaarplan willen we dit in samenhang voor het jaar 2020 zichtbaar maken.

1

Het gebied van de Dorpsraad is afgebeeld op de kaart op de pagina 10.
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Missie, doelen en middelen van de Dorpsraad
Missie:
Werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving met behoud van het historisch
karakter van het gebied, door:
- Het behoud van het goede.
- Het verbeteren van het bestaande.
- Aandacht voor de kwaliteit van de samenleving.
Doelen:
De missie van de Dorpsraad laat zich vertalen in meer en minder concrete doelen van het
handelen van de raad. De doelen zijn als volgt te formuleren:
- Het behartigen van de belangen van de bewoners;
- Het bevorderen van de maatschappelijke zorg in het dorpsraadgebied;
- Het bevorderen van de samenwerking tussen diverse bevolkingsgroepen;
- Leefbaarheid en welzijn van de bewoners bevorderen;
- Beschermen van het landelijk- en cultuurhistorisch karakter van het hele gebied,
met inbegrip van het dorpskarakter van het Dorp Sloten en de lintbebouwing van de
Osdorperweg;
Beschermen van het leefmilieu, in het bijzonder:
- Beschermen van het milieu;
- Behouden en veranderen infrastructuur, waaronder de waterhuishouding;
- Bewaken van de verkeersintensiteit en het verkeersbeleid;
- Het tegengaan van onherstelbare ingrepen in de ruimtelijke structuur die tegen het
karakter van het gebied indruisen.
De Dorpsraad hanteert de volgende instrumenten:
- Het informeren van de bevolking van het Dorpsraadgebied;
- Het informeren van het (lokale) bestuur;
- Actieve deelname aan overleg met relevante overheidsinstanties;
- Het zo effectief mogelijk gebruik maken van inspraak- en adviesrecht;
- Bevorderen van samenwerking tussen de bewoners in het gebied;
- Het ontplooien van initiatieven op maatschappelijk en/of sociaal cultureel gebied.
Voorts alles hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord. De Dorpsraad is een vrijwilligersorganisatie die zelfstandig
activiteiten ontplooit en daarnaast (andere) actieve bewoners(groepen) organisatorisch
ondersteunt in het realiseren van hun doelstellingen. De Dorpsraad heeft een democratische
legitimatie: elke vier jaar stemmen alle bewoners uit het gebied op de kandidaten.
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Platform voor vrijwilligersactiviteiten
De Dorpsraad maakt gebruik van het Dorpshuis in Sloten en ontvangt de huur en
bijbehorende lasten als subsidie van de Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Nieuw-West.
Het Dorpshuis kent de benodigde basisvoorzieningen zoals kantoor- en vergadermeubilair,
een pc en een printer. En beschikt over koffie- en thee voorzieningen en een koelkast.
De ruimte wordt voor de gebruikers (bewoners en soms ten behoeve van kleinschalige
(semi) commerciële activiteiten) afhankelijk van de situatie gratis of tegen een
(onkosten)vergoeding beschikbaar gesteld.
Alle activiteiten van de Dorpsraad worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Om met minimale middelen toch een maximale output te kunnen realiseren, heeft de
Dorpsraad, als platform en steunpunt voor alle vrijwilligersgroepen in het gebied behoefte
aan 1 dag per week administratieve ondersteuning. Met deze administratieve kracht – niet
in loondienst - kunnen we de continuïteit binnen onze vrijwilligersorganisatie waarborgen.
Wij realiseren ons dat deze behoefte van De Dorpsraad de afgelopen jaren niet is ingevuld
maar blijven deze vraag toch onder de aandacht brengen. De belangrijkste taken van de
administratieve kracht zijn:
- Beheer Dorpshuis;
- Post, mail, notulen;
- Informatiepunt voor bewoners, bedrijven en andere belangstellenden;
- Subsidieaanvragen administreren en vervolgacties uitvoeren;
- Vergunningsaanvragen administreren en zo nodig vervolgacties uitvoeren;
- Beheer leden- en sponsoren bestanden;
- (Financiële) administratie;
- Ondersteuning bij het beheer van de website en nog in te zetten sociale media.
Wij streven ernaar onze manier van werken te professionaliseren met als doel ‘meer te
kunnen bereiken met minder middelen’.
Onderdeel hiervan is dat het in 2019 is gelukt onze geheel vernieuwde website te lanceren.
Wij nodigen iedereen uit deze website te bezoeken en vooral actief te gebruiken.
https://slotenoudosdorp.nl
De website is zo ingericht dat de platformfunctie van de Dorpsraad maximaal benut wordt.
Alle vrijwilligersorganisaties kunnen gebruik maken van de website en hun eigen pagina
creëren.
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Jaarkalender, werkgroepen en samenwerkingsverbanden
Geplande activiteiten 2020 – indicatief:
- Vrijdag 10 of 17 januari: Nieuwjaarsreceptie
- Zondag xx januari: Concert Sloterkerk
- Zondag xx februari: Concert Sloterkerk
- Zondag xx maart: Concert Sloterkerk
- Voorjaar: Informatieve bijeenkomst leden Beheergroep Vrije Geer
- Voorjaar: Plantenbakbijeenkomst
- Zondag xx april: Concert Sloterkerk
- Maandag 27 april: Koningsdag in Sloten
- Maandag 4 mei: Dodenherdenking Osdorperweg
- Dinsdag 5 mei: Feestelijke activiteit
- Zondag xx mei: Concert Sloterkerk
- Afhankelijk van opening terrein van april - oktober: Over de Rand activiteiten
- Juni – september: Tour de Boer
- Juni: Concert Sloterkerk
- Zaterdag 29 augustus: Sloten op z’n Kop
- Zondag xx september: Vrijwilligersdag
- September: Concert Sloterkerk
- Najaar: Speciale zwerfafval bijeenkomst
- Oktober: Concert Sloterkerk
- November: Deelname natuurwerkdag Landschap Noord-Holland
- November: Concert Sloterkerk
- December: Concert Sloterkerk
- December: Kerstmarkt speeltuin Sloten
- Zondag 20 december: Zingen op het Dorpsplein in Sloten
- Gehele jaar: diverse activiteiten in de speeltuin Sloten
- Gehele jaar: diverse activiteiten in de Molen van Sloten
- Gehele jaar: iedere zondag zwerfafval opruimen door werkgroep Sloten Schoner
- Gehele jaar: rondleidingen door het Dorp Sloten, onder leiding van Slotenaren
- Periode april-oktober: op weekendmiddagen openstelling Politiebureautje Sloten,
koffie, VVV-informatie, rondleiding door gemeentelijk monument
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Activiteiten in het Dorpshuis:
Maandag:
- Iedere 2e en 4e maandag van de maand: 20.00 uur, vergadering Dorpsraad
Dinsdag:
- Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur, Amstel Loge van de ‘Odd
Fellows’
Woensdag:
- 15.00 – 19.30 Muziekles
Vrijdag:
- 15.00 – 19.30 Muziekles
P.s.: diverse werkgroepen vergaderen op ad hoc basis in het Dorpshuis
Actieve werkgroepen van de Dorpsraad:
- Werkgroep Sloten
- Werkgroep Oud-Osdorp
- Beheergroep Natuurpark Vrije Geer
- Werkgroep Sloten Schoner
- Werkgroep Publiciteit
- Werkgroep Historie
- Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart (WOOS)
- Comité 4 mei herdenking
- Werkgroep Glasvezel in Sloten
Overige actieve groepen van vrijwilligers die samenwerken met de Dorpsraad:
- De Molen van Sloten
- Oranjevereniging
- Sloten op z’n Kop
- Speeltuinvereniging
- Over de Rand
- Stichting vrienden van de Sloterkerk (Concerten in de Sloterkerk)
- Politiebureautje Sloten
Andere organisaties en initiatieven waar goede contacten mee bestaan en waarmee op ad
hoc basis wordt samengewerkt:
- Pancratius kerk
- Sloterkerk
- Christus Afgezantenkerk
- Tuinparken in Sloten en Oud Osdorp
- Buurtorkest Sloten
- Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’
- Vereniging De Zonnebloem afdeling Sloten
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Subsidieaanvraag in relatie tot de regeling Sociale Basis en de
Gebiedsplannen De Aker, Sloten en Nieuw Sloten en Osdorp
Wij hebben allereerst een paar kernparagrafen uit de regeling Sociale Basis overgenomen. In
blauw geven wij aan welke doelstellingen wij in het bijzonder helpen realiseren door
middel van onze activiteiten en organisatie. Aansluitend volgt een samenvatting van de
Gebiedsplannen die voor ons relevant zijn. Naar aanleiding van de plannen voor De Aker,
Sloten en Nieuw Sloten en Osdorp geven we een reactie waarom wij van mening zijn dat wij
een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.
Belangrijk hierbij is dat wij ervan uit mogen gaan dat de gekozen prioriteiten in de
Gebiedsplannen de gemeentelijke vertaling zijn van de gekozen prioriteiten uit de regeling
Sociale Basis. In onze reactie gaan wij in op de Gebiedsplannen voor 2020 maar ook op de
prioriteiten uit de Gebiedsplannen over voorgaande jaren. De conclusie die zich opdringt is
dat de Regeling Sociale Basis geheel in lijn ligt met de prioriteiten die in Amsterdam West de
afgelopen jaren zijn gekozen en gevolgd en die vastliggen in de Gebiedsplannen. Wij
herkennen hierin een ‘rode draad’ in het gevoerde beleid.

Subsidie Sociale basis 2020-20232
Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten in de sociale basis
die gericht zijn op het vergroten van de samenredzaamheid en zelfredzaamheid van
Amsterdammers. U kunt ook subsidie aanvragen voor de locaties waar deze activiteiten
plaatsvinden.
Doel
Het doel van deze subsidie is om een stevige sociale basis te realiseren in Amsterdam.
• Stimuleren dat Amsterdammers zich inzetten voor elkaar, hun buurt of omgeving
als er hulp en ondersteuning nodig is. Zo leveren zij een bijdrage aan een kansrijke
en gezonde omgeving voor alle Amsterdammers.
•

Stimuleren van een inclusieve, democratische en positieve pedagogische omgeving
voor jeugdigen en volwassenen.

•

Voorkomen van problemen en voorkomen dat problemen verergeren, zoals eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld, kindermishandeling, criminaliteit en radicalisering.

•

Ondersteunen van Amsterdammers die dit nodig hebben: behouden en vergroten
van de zelfredzaamheid van Amsterdammers en stimuleren en ondersteunen van
mantelzorgers en vrijwilligers.

•

Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

2

In blauw geven wij aan welke doelstellingen wij in het bijzonder helpen realiseren door
middel van onze activiteiten en organisatie.
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•

Verkleinen van gezondheidsverschillen, ook psychosociale, en stimuleren van positieve gezondheid.

•

Benutten van talent van Amsterdammers zodat ze zich kunnen ontplooien om - ongeacht hun achtergrond, overtuiging of geaardheid - volwaardig te kunnen participeren en meedoen in de maatschappij.

•

Vergroten en behouden van zelfredzaamheid en veerkracht, zodat Amsterdammers
zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en volwaardig kunnen participeren in de
maatschappij.

Subsidieaanvraag en de gebiedsplannen
Bij deze subsidieaanvraag sluiten we aan bij de geformuleerde prioriteiten in de
gebiedsplannen die gelden voor Sloten en Oud Osdorp.
SAMENVATTING UIT DE GEBIEDSPLANNEN DE AKER, SLOTEN EN NIEUW SLOTEN EN OSDORP.
DE SAMENVATTING BESTAAT UIT DE INLEIDING EN DE CONCLUSIES MET EEN REACTIE VAN
ONS.
Gebied De Aker Sloten en Nieuw-Sloten
Dit gebied bestaat uit verschillende deelgebieden met elk eigen karakter.
Met de Gebiedsgerichte Uitvoering (GU) DASNS wordt extra aandacht gevraagd voor: het versterken van
onderling begrip en het verbinden van mensen door activiteiten te faciliteren en soms te initiëren. De drie
bouwstenen van de Sociale Basis zijn: verbondenheid en betrokkenheid, samenredzaamheid en
zelfredzaamheid en ontplooiing. Thema’s die onderwerp van verbinding kunnen zijn: duurzaamheid,
cultuurhistorisch bewustzijn, het vergroten van het veiligheidsgevoel en leefbaar houden van de buurt of
het vergroten van de samenredzaamheid. Ook in een relatief sterke buurt is preventie nodig, in het
bijzonder voor ouderen.
Investeren in ontmoetingsruimten zoals (speel)pleinen en de bereikbaarheid verbeteren.
Het vergroten van de veiligheid door in te zetten op voorlichting om (woning)criminaliteit tegen te gaan,
overlast gevende groepen aan te spreken op gedrag en problematische groepen aan te pakken.
Versterking van het (voorzieningen)aanbod voor jongeren.
Het gebied scoort op sociaaleconomische aspecten veelal rond het Amsterdamse gemiddelde en daarmee
goed ten opzichte van de andere gebieden in Nieuw-West.
Maar wanneer ingezoomd wordt op de verschillende buurten zien we flinke verschillen. Op bepaalde
onderwerpen en in bepaalde buurten gaat het minder goed dan het gemiddelde van Amsterdam.
De Aker wordt niet gezien als ontwikkelbuurt en hoeft dat niet te worden als we preventief investeren in
de leefbaarheid en de jeugd. Het is van belang om enkele zorgwekkende ontwikkelingen te benoemen die
aangepakt moeten worden. Bewoners in De Aker ervaren relatief veel spanningen in de buurt en dit
neemt toe. Gentrificatie (bewoners met hoge inkomen die in de buurt komen wonen) heeft voordelen
maar ook nadelen als maatschappelijk niet de nodige actie ondernomen wordt om de diverse groepen bij
elkaar te brengen en elkaar te laten ontmoeten.
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In De Aker, maar ook in de wijken België plein en Nieuw-Sloten is sprake van snelle vergrijzing, zelfs het
meest snel van de gehele stad. Dit leidt tot een toename van kwetsbare mensen die de regie over het eigen
leven dreigen te verliezen.
De sociale voorzieningen zijn minimaal en de onderlinge netwerken zijn slecht zichtbaar.
In De Aker wonen relatief veel jongeren en op bepaalde plekken wordt (veel) jongerenoverlast ervaren.
De speelvoorzieningen zijn nietoptimaal. Er is een gebrek aan (plaatsen voor) ontmoeting. De
tevredenheid over de buurt is het laagst in De Aker en is men weinig optimistisch over toekomstige
ontwikkelingen. Het gegeven dat met name in De Aker, maar ook in delen van Nieuw-Sloten de
inbraakcijfers hoog zijn, speelt hierbij wellicht een rol.

Verbondenheid en
betrokkenheid

Samenredzaamheid

Koerspunten:

Koerspunten:

•
•
•

•

Verder ontwikkelen
van partnerschap.
Bewoners- en maatschappelijk initiatief.
Intensiveren van
welzijns- en opbouwwerk.
Vergroten vrijwillige
inzet.

•
•
•
•

•

Vroegtijdig signaleren van problemen.
Ontmoeten en stimuleren netwerken.
Stimuleren dat mensen meer omzien naar elkaar.
Ondersteuning bieden zodat mantelzorgers bereikt en
geïnformeerd worden en zonnodig doorgeleid worden naar
ondersteuningsaanbod waardoor zij in balans kunnen
komen en blijven.
Brede inzet op vergroten van vrijwillige inzet .

Bovenstaande prioriteiten vormen gezamenlijk de input voor de Sociale Basis in
Nieuw West. Dit werkt echter alleen goed als deze prioriteiten niet op zichzelf
staan.
De ‘sociale basis infrastructuur’ is namelijk het geheel van organisaties, diensten,
voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in sociale
verbanden samen kunnen leven. Met andere woorden: de burger moet zich binnen
zijn buurt betrokken en medeverantwoordelijk voelen (een buurt voor iedereen)
en het liefst daar ook nog een bijdrage aan leveren. De infrastructuur (onze
partners, maar ook onze toekomstige partners) moeten dit mogelijk maken.
Integraliteit
Dat betekent dat we de vraag van de burger uit Nieuw-West integraal moeten
en samenhang
aanpakken, in samenhang en in een doorgaande lijn (-9 maanden- 90 jaar). Een
aanpak tegen bijvoorbeeld eenzaamheid, vraagt veel samenwerking van
verschillende partners (woningbouw, politie, maatschappelijk werk, vrijwilligers,
zelforganisaties huizen van de wijk etc.)
Speerpunten en prioriteiten zijn vaak domein overschrijdend. Het speerpunt
”eenzaamheid” heeft veel raakvlakken met de speerpunten armoede, dementie en
sport. Deze integrale manier van denken is niet nieuw, maar zal de komende
periode veel radicaler worden toegepast; willen we recht doen aan de sociale
basis in Nieuw- West en een buurt zijn voor iedereen.
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We zullen onze subsidiepartners daarom specifiek vragen de collegeprioriteiten
integraal te bezien en vragen hiermee rekening te houden met hun voorstellen die
zij aan ons doen. Daarbij letten we op de cohesie in de buurt; intensieve
samenwerking tussen formele en informele partners; rekening houdend met
specifieke burger- of bewonersinitiatieven die bijdrage aan de prioriteiten;
wederkerigheid: wat kan je
van de bewoners (terug)verwachten; gebruik maken van sociaal kapitaal in de
buurt: ervaringsdeskundigen, lotgenotencontact, creativiteit van bijzondere
bewoners etc.
Elke buurt is weer anders en vraagt daarom ook om een andere benadering. In de
ene buurt is het tegengaan van eenzaamheid een belangrijk speerpunt in de
andere de veiligheid. Feit blijft dat alle bouwstenen in meer of mindere mate
belangrijk zijn en ook niet zonder elkaar kunnen.

Gebied Osdorp
Osdorp bestaat voor de helft uit groengebieden en is onderdeel van de Westelijke Tuinsteden. Met de
stedelijke vernieuwing is vanaf eind jaren ’90 veel sloop- en nieuwbouw gepleegd, waardoor Osdorp nu
veel verschillende soorten bebouwing en woningen heeft. Osdorp bestaat uit vier wijken en veertien
buurten. Naast de wijken Osdorp Oost, Osdorp Midden en de Punt kent het gebied ook een buitengebied:
Lutkemeer/Ookmeer met centraal daarin geleden Sportpark Ookmeer met veel sportaccommodaties en
de ALO (Hogeschool van Amsterdam). De woningen in Lutkemeer/Ookmeer staan deels verspreid, deels
langs de dijk (Osdorperweg).
In Osdorp Midden is de stedelijke vernieuwing in het Zuid West Kwadrant voltooid, maar gestagneerd in
de Reimerswaalbuurt en in de Wildemanbuurt in Osdorp Oost. Op 1 januari 2018 telt Osdorp 39.312
inwoners. In het gebied wonen meer gezinnen met kinderen dan gemiddeld. De bevolkingsopbouw
kenmerkt zich door relatief veel jonge bewoners tot en met 17 jaar en veel 65-plussers. De wijk kenmerkt
zich tevens door een hoog percentage - 55% - inwoners van niet-westerse herkomst.
Met de gebiedsgerichte uitwerking wordt extra aandacht gevraagd voor het versterken van de
buurtbetrokkenheid.
Daling van de werkeloosheid en ontwikkelen van meer talenten en verbeteren van de gezondheid van de
bewoners zijn eveneens voorname doelstellingen.
Tevens wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van wonen in en om het huis en Osdorp stedelijk
en regionaal beter op de kaart zetten.

8.Bouwstenen uit het kader Samen Vooruit:
Verbondenheid en
betrokkenheid
Koerspunten:
•

Verder ontwikkelen van
partnerschap
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Samenredzaamheid
Koerspunten:
•
•

Vroegtijdig signaleren van
problemen
Ontmoeten en stimuleren
netwerken

Zelfredzaamheid en
ontplooiing
Koerspunten:
•

Veilig, gezond en
kansrijk opgroeien
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•
•

•

Bewoners- en
maatschappelijk
initiatief
Intensiveren van
welzijns- en opbouwwerk

•

Stimuleren dat mensen meer
omzien naar elkaar
Ondersteuning bieden zodat
mantelzorgers in balans
komen en blijven

•
•
•

Gezonde leefstijl
stimuleren en
welbevinden vergroten
Veerkracht vergroten
met kennis en
vaardigheden
Praktische hulp en steun
mogelijk maken

9. We gaan voor zichtbare resultaten, we sturen op integraliteit, zoeken naar slimme
combinaties (o.a. armoede, sport, gezonde leefstijl, participatie, activering) en samenhang
vanuit de opgaven in het gebied en willen dat zoveel mogelijk bewoners, instellingen en
ondernemers meedenken en bepalen wat nodig is en dit ook gezamenlijk tot uitvoering
brengen.
We zoeken samenwerking met instellingen die naar buiten toe zijn gericht, bereid zijn tot
concrete samenwerking met anderen, goed zijn in het bereiken en mobiliseren van die
bewoners, die we nu soms moeilijk bereiken.
Integraliteit: In aanvulling op bovenstaande is het van belang dat de samenwerking tussen partners in de
wijk geïntensiveerd wordt om bewoners op een duurzame manier te ondersteunen.
Iedere bewoner van de wijk/buurt (jong/oud, arm/rijk, kwetsbaar/niet kwetsbaar,
zorgbehoevend of niet) is welkom in de sociale accommodaties (o.a. Huis van de Wijk) en
zoveel mogelijk vindt wat hij/zij nodig heeft om mee te kunnen doen, stappen te zetten in
zijn/haar leven en een bijdrage te leveren aan zijn medebewoners, de buurt en de HvdW.
Sociale accommodaties vervullen een spilfunctie in het verbinden van dragende krachten in
de buurt om kwetsbare bewoners te helpen om zich in de maatschappij te ontwikkelen.

Reactie op de gekozen prioriteiten uit de Gebiedsplannen De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
en Osdorp3
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
Verbondenheid en
betrokkenheid
Koerspunten:
•
•
•

Verder ontwikkelen
van partnerschap.
Bewoners- en maatschappelijk initiatief.
Intensiveren van
welzijns- en opbouwwerk.

Samenredzaamheid
Koerspunten:
•
•
•
•

Vroegtijdig signaleren van problemen.
Ontmoeten en stimuleren netwerken.
Stimuleren dat mensen meer omzien naar elkaar.
Ondersteuning bieden zodat mantelzorgers bereikt en
geïnformeerd worden en zonnodig doorgeleid worden naar
ondersteuningsaanbod waardoor zij in balans kunnen komen
en blijven.

3

In blauw geven wij aan welke doelstellingen wij in het bijzonder helpen realiseren door
middel van onze activiteiten en organisatie.
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•

Vergroten vrijwillige
inzet.

Brede inzet op vergroten van vrijwillige inzet .

•

Osdorp4
8.Bouwstenen uit het kader Samen Vooruit:
Verbondenheid en
betrokkenheid

Samenredzaamheid

Zelfredzaamheid en
ontplooiing

Koerspunten:

Koerspunten:

Koerspunten:
•
•
•

•
Verder ontwikkelen van
partnerschap
Bewoners- en
maatschappelijk
initiatief
Intensiveren van
welzijns- en opbouwwerk

•
•
•

Vroegtijdig signaleren van
problemen
Ontmoeten en stimuleren
netwerken
Stimuleren dat mensen meer
omzien naar elkaar
Ondersteuning bieden zodat
mantelzorgers in balans
komen en blijven

•
•
•
•

Veilig, gezond en
kansrijk opgroeien
Gezonde leefstijl
stimuleren en
welbevinden vergroten
Veerkracht vergroten
met kennis en
vaardigheden
Praktische hulp en steun
mogelijk maken

Reactie op de koerspunten vanuit de gemeente voor onze gebiedsdelen. Deze koerspunten
zijn de gemeentelijke vertaling van de gekozen prioriteiten uit de regeling Sociale Basis:
Ø De in blauw weergegeven koerspunten zijn kernpunten in al onze activiteiten.
Ø Al onze activiteiten zijn toegankelijk voor en worden bezocht door bewoners uit alle
omliggende gebieden.
Ø Wij geloven dat het versterken van bestaande sociale verbanden met de
bijbehorende activiteiten zoals die van ons een positieve bijdrage levert aan het
versterken van nabijgelegen buurten en haar bewoners die altijd van harte welkom
zijn en actief participeren bij vele van de activiteiten die in ons gebied georganiseerd
worden.
Ø Wij staan altijd open om de samenwerking met de gemeente en met partijen die
actief zijn in de gemeente zoals het welzijn- en opbouwwerk nader vorm te geven en
aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.
Reactie op de gebiedsplannen uit de voorgaande jaren. In deze reactie is een directe relatie
gelegd tussen de activiteiten die in ons gebied plaatsvinden en de geformuleerde
doelstellingen van de gemeente. Hierbij is onze stelling dat tussen de geformuleerde
doelstellingen uit de regeling Sociale Basis, de huidige gebiedsprioriteiten en de
gebiedsprioriteiten van de afgelopen jaren een grote overlap bestaat. Wij spreken in dit
verband over een ‘rode draad‘ die te herkennen is in het gevoerde beleid.

4

In blauw geven wij aan welke doelstellingen wij in het bijzonder helpen realiseren door
middel van onze activiteiten en organisatie.
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Sloten en Oud Osdorp ontmoet
In het ‘Gebiedsplan 2017 en verder’, van de gemeente staat: ‘De keerzijde van de hoge
zelfredzaamheid is dat er weinig sociale voorzieningen zijn en onderlinge netwerken zijn
slecht zichtbaar.’ De doelstelling van de Dorpsraad om zich te ontwikkelen tot een platform
voor de vele vrijwilligersorganisaties in het gebied is een helder antwoord op deze
constatering. Het is overigens de vraag of de constatering helemaal terecht is. Wat wel klopt
is dat de vele activiteiten in ons gebied in hoge mate door zelfredzame burgers worden
georganiseerd. Het dorp Sloten is zoals in dit plan valt te lezen al eeuwenlang een centrum
voor het omliggende gebied en ook nu nog is dit het geval. Een aantal activiteiten die de
Dorpsraad onderneemt heeft te maken met de invulling van zijn functie als platform. Denk
hierbij aan de inrichting van de nieuwe website maar ook aan een degelijke financiële
verantwoording. Het gaat ook om de legitimatie van de Dorpsraad richting zijn achterban.
Zoals bekend worden de leden van de Dorpsraad gekozen in een cyclus die gelijkloopt met
de gemeentelijke verkiezingen die in maart 2022 gepland zijn.
Een mooie traditie is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie waar bewoners en politici en/of andere
interessante sprekers hun licht laten schijnen over het gebied van de Dorpsraad. De vele
activiteiten worden niet (alleen) bezocht door bewoners uit Sloten of Oud-Osdorp maar
hebben grote aantrekkingskracht op de wijde omgeving.
Voorname ontmoetingsmomenten gedurende het jaar - ook in 2020 - met, naar
verwachting, duizenden bezoekers zijn:
- Koningsdag in Sloten;
- Over de Rand festival in Oud Osdorp;
- Tour de Boer in Oud Osdorp;
- Sloten op z’n Kop, braderie aan het einde van de zomer.
Andere activiteiten hebben te maken met het faciliteren en verantwoorden:
- Organisatie van het platform en huisvesting;
- Ontwikkelen van een nieuwe website;
- Financiële verantwoording;
- Nieuwjaarsreceptie;
- Verkiezingen Dorpsraad.
Sloten en Oud Osdorp veilig
Net als in de rest van Amsterdam is (on)veiligheid een belangrijk thema. Het betreft vooral
het risico op inbraak. Niet voor niets heeft de Dorpsraad in juni 2017 een voorlichtingsavond
over dit onderwerp georganiseerd in het Dorpshuis. Hierbij waren vertegenwoordigers van
de politie en de gebiedsmakelaar aanwezig. Dit onderwerp zal ook in 2020 de nodige
aandacht vragen en krijgen. In Oud Osdorp is de onveiligheid vooral gelegen in het
gebrekkige toezicht op illegale activiteiten. Bij de prioriteit schoon en heel komen we hierop
terug. Gelukkig kent ons gebied beperkte jongerenoverlast.
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Acties en maatregelen in 2020 op dit gebied zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen
maar te denken valt aan:
- Vervolg voorlichting over veiligheid.
Sloten en Oud Osdorp schoon en heel
Wij voelen ons erg aangesproken door datgene wat in de gebiedsplannen hierover wordt
gezegd. Rommel op straat is een grote irritatie en het inzetten op het vergroten van de
betrokkenheid van bewoners bij het beheer en schoonhouden van de openbare ruimte is
een belangrijk aandachtspunt. Met betrekking tot de situatie in Oud Osdorp past een
kritische noot richting de gemeente. Het dumpen van afval rondom de Osdorperweg bij Oud
Osdorp heeft dermate vormen aangenomen dat de gemeente hier actiever moet optreden.
Zowel in het opruimen en schoonhouden van de ruimte als in het vervolgen van daders die
hier afval achterlaten. De Dorpsraad en zijn werkgroepen vervullen een zeer actieve rol bij
het schoonhouden van de openbare ruimte, mede dankzij constructieve samenwerking met
ambtenaren van de gemeente. In 2020 gaan we door met deze activiteiten. Denk hierbij
onder andere aan:
- Zwerfafval bijeenkomst;
- Activiteiten beheergroep Vrije Geer (wekelijks);
- Plantenbakbijeenkomst.
Sloten en Oud Osdorp bereikbaar
Als je zoals de bewoners van Sloten en Oud-Osdorp woont aan de rand van de grote stad
Amsterdam dan is het thema bereikbaarheid al honderden jaren continu in beweging en dat
zal vermoedelijk ook zo blijven. Het gaat om alle vormen van vervoer. De auto, de tram, de
bus en de trein komen het eerst naar voren maar ook de fiets- en de voetgangersverbindingen zijn belangrijk. In het recente verleden is met succes actie gevoerd voor de
terugkeer van Bus 145 door het dorp Sloten en de terugkeer van de rechtstreekse OVverbinding met Schiphol. Een ander vraagstuk is het sluipverkeer door het gebied en laten
we niet vergeten dat de brug over de ringvaart naar Badhoevedorp een groot knelpunt
vormt. Gelukkig staat deze brug op de nominatie om nu echt aangepakt te worden. De
bereikbaarheid van de Sloterweg is ook een aandachtpunt. Zeker nu extra
woningbouwplannen langs deze weg vorm krijgen en besloten is dat men straks - anders dan
eerder afgesproken - via de Sloterweg moet rijden om op het Sportpark te parkeren. Dit
vraagt de nodige aandacht tijdens de bouwactiviteiten. Daarnaast dient bekeken te worden
of de bestaande infrastructuur voldoende is om het toekomstige verkeer aan te kunnen en
welke praktische oplossingen de druk kunnen doen afnemen. Ongelukkig zijn wij met de
langdurige (meerjarige) onderhoudswerkzaamheden aan de wegen en bekabeling in het
dorp Sloten zelf.
De OV-verbindingen in Oud Osdorp zijn bedroevend: ze zijn er namelijk niet! Wij blijven in
2020 hiervoor aandacht vragen. Rondom de Osdorperweg in Oud Osdorp spelen op dit
moment en in 2020 allerlei vraagstukken over de toekomst van de infrastructuur. Het gaat
om de profilering van de Osdorperweg zelf, de verkeersregulering op deze weg maar het
gaat ook om de vraag hoe het verkeer in dit gebied zich in de toekomst gaat bewegen. Komt
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er wel/niet een extra aansluiting op de snelweg? Wat is de toekomst van de N200 tussen
Amsterdam en Haarlem? Wat is dan de plek van de Osdorperweg? Kortom, werk aan de
winkel. De Dorpsraad is in 2020 actief op de volgende terreinen:
- Verkeerssituatie rondom Sloten;
- Verkeerssituatie rondom Oud Osdorp;
- Regionale openbaar vervoer ontwikkelingen;
- Uitgeven van een folder: ‘Fietsen door Landelijk Osdorp’.
Sloten en Oud Osdorp jong
Ons gebied kenmerkt zich doordat de groep adolescenten en twintigers relatief afwezig is.
De problematiek waarmee deze groepen veelal verbonden zijn is ook grotendeels afwezig.
Dit is goed nieuws. Het gebied kent wel een redelijke populatie jonge gezinnen met kleine
kinderen en hetzelfde geldt voor de omliggende wijken. We spreken hier overigens met
name voor het gebied rondom Sloten. Voor deze categorie is Sloten een kern met hoge
aantrekkingskracht. Denk hierbij vooral aan de speeltuin met haar vele activiteiten en
vergeet de grote ontmoetingsmomenten (zie punt 1: Koningsdag, Sloten op z’n Kop, Over de
Rand, Tour de Boer) niet.
In 2020 zijn er volop activiteiten:
- De speeltuinvereniging gedurende het gehele jaar;
- Koningsdag;
- Sloten op z’n Kop;
- Tour de Boer;
- Herinrichtingsplannen terrein ‘Over de Rand’.
Sloten en Oud Osdorp duurzaam en historisch
Wij zijn trots op ons gebied en met de bewoners doen we veel om de kwaliteiten van ons
gebied (onze gebieden) te behouden en versterken. Wij zijn blij met de status van het dorp
Sloten als Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht en met het in procedure nemen van een
aantal objecten in het dorp als gemeentelijk monument. Wij zijn ook tevreden met het
behoud van de arbeidershuisjes op de Sloterweg. Al worden deze wel nieuw herbouwd. Wij
volgen met spanning de ontwikkelingen rond een paar oude woningen en boerderijen op de
Sloterweg (onder andere nummer 734) en de Osdorperweg (onder andere nummer 571) en
blijven een bijdrage leveren deze panden een bij de historie passende bestemming te
bezorgen. Het kleinste Politiebureautje van Nederland in thans voor het tweede jaar in vol
bedrijf in de weekenden gedurende het zomerseizoen (open voor bezichtigingen en met een
sociale functie - niet-commercieel winkeltje/vvv’tje/kop koffie). Stadsherstel is eigenaar en
bewoners uit het dorp kunnen het gebouwtje gebruiken voor activiteiten, die ten gunste
komen van het dorp en zijn bewoners en bezoekers. Een hoogtepunt in 2019 was de Open
Monumentendag in september. Vier gebouwen in Sloten openden hun deuren voor
duizenden bezoekers: de Molen van Sloten, het Politiebureautje, de Sloterkerk en de
Pancratiuskerk.
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Met betrekking tot duurzaamheid zijn een aantal grote spelers zoals de Molen van Sloten en
de recent geopende duurzame brouwerij, actief aan het werk om duurzame oplossingen te
realiseren. Op dit gebied is er ruimte voor extra initiatieven waarbij wij graag samenwerken
met gemeentelijke instanties en bedrijven die op dit terrein werkzaam zijn.
Ook in 2020 blijven wij participeren in activiteiten om de kwaliteiten van ons gebied te delen
met omwonenden en andere belangstellenden:
- Openstelling politiebureautje;
- Concerten Sloterkerk;
- de Molen en het Kuiperijmuseum;
- folder ‘Wandelen door Sloten’;
- Gemeentelijke activiteiten waarbij we graag aansluiten.
Sloten en Oud Osdorp samen
In de gebiedsplannen is één van de constateringen dat relatief veel ouderen in isolement
verkeren en dat betrokken mantelzorgers overbelast zijn. Wij herkennen dit en we
constateren ook dat wij op dit gebied nog onvoldoende actief zijn. Wij willen in 2020
stappen zetten en optrekken met welzijnsorganisaties, zoals Eigenwijks, de kerken en met
aan hen verbonden vrijwilligersorganisaties en overige partijen zoals de gebiedsmakelaars
van de gemeente.
Onder de noemer: ‘We doen het samen’, scharen wij ook onze belangrijke activiteiten
rondom 4 en 5 mei. Ook de jaarlijkse kerstbijeenkomst op het Dorpsplein draagt bij aan het
thema samen. In 2020 zullen we op genoemde onderwerpen wederom actief zijn:
- Brainstormbijeenkomst ouderen in isolement en vervolgactiviteiten in overleg met de
gemeente;
- 4 mei herdenking aan de Osdorperweg;
- 5 mei feestelijke activiteit;
- Zingen op het Dorpsplein;
- Reclame maken voor vrijwilligerswerk in de Molen van Sloten;
- Promoten deelname werkgroep ‘Sloten Schoner’.
Een aantal afsluitende opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande:
1. Het lezen van het Gebiedsplannen is een feest van herkenning als het gaat om de
thematiek, de problematiek, de beschrijving van de gesprekken en in de meeste
gevallen de voorgestelde speerpunten.
2. Belangrijke toevoeging en/of aanscherping is dat het gebied van de Dorpsraad
Sloten-Oud Osdorp zich kenmerkt doordat hier WEL sprake is van sterke
bewonersnetwerken en de aanwezigheid van veel vrijwilligersnetwerken die op alle
onderdelen van het concept Gebiedsplan actief zijn.
3. Na lezing van de Gebiedsplannen voelen wij ons gesteund en gesterkt in het belang
dat de Gemeente/de overheid/ de gebiedsmakelaars toekennen aan de vele
initiatieven die door vrijwilligersorganisaties in het gebied van de Dorpsraad Sloten –
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Oud Osdorp ontplooid worden. Wij ervaren ook impliciete steun voor onze koers om
ons verder te ontwikkelen als platform voor al deze vrijwilligersorganisaties.
4. Op één belangrijk onderdeel van het Gebiedsplan denken wij dat het goed is als
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp extra initiatieven gaat ontplooien en dat betreft het
thema ouderen. Wij willen op dit gebied graag samenwerken met de
Gebiedsmakelaars en de actieve welzijnsorganisaties en kerkelijke (of aan de kerken
gelieerde) organisaties in ons gebied. Een eerste stap hiertoe kan het organiseren - in
nauwe samenwerking met de gemeente - van een brainstormbijeenkomst zijn.
5. Wat in het gebiedsplan ontbreekt, is de aandacht voor het behoud van de
cultuurhistorische waarden van het gebied Sloten-Oud Osdorp. Aan de ene kant
constateren wij dat de gemeente grote waardering heeft voor het karakteristieke
gebied, dat in veel opzichten de waardering van Amsterdam en omliggende wijken in
Nieuw-West verhoogt. Aan de andere kant merken wij dat voor het behoud van dit
unieke karakter op langere termijn barrières worden opgeworpen door diezelfde of
hogere overheden. Als voorbeeld noemen wij de feitelijk beperkte
beschermingswaarde van een Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht en de steeds
stringentere waterregulering door het Waterschap, waardoor discussie dreigde te
ontstaan over de karakteristieke bomen langs de prachtige historische Sloterweg.
De discussies rondom de Osdorperweg in Oud Osdorp met alle
verkeersontwikkelingen die daar spelen baren ons eveneens veel zorgen. Zo ook de
meer recente plannen voor de brug tussen Sloten en Badhoevedorp en de daarmee
samenhangende verkeersontwikkelingen in het gehele gebied. Naast de onder punt 1
t/m 4 aandachtspunten, is het voor ons van groot belang dat ook voor deze
onderwerpen aandacht blijft bestaan. Wij zouden graag zien dat wij schouder-aanschouder met de gemeente optrekken voor het veiligstellen van cultuurhistorische
waarden en het ontwikkelen van kwalitatief goede plannen voor de toekomst van dit
deel van Amsterdam.
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Subsidieaanvraag samengevat
Subsidieaanvraag per thema
Ontmoet: Koningsdag, Sloten op z’n Kop, Over de Rand (deel),
Nieuwjaarsreceptie, Vrijwilligerdag, Tour de Boer, Speeltuin Sloten inclusief
(deel)
Ontmoet: Huisvesting, faciliteiten
Veilig: Vervolg voorlichting over veiligheid

Bedrag
€ 10.000

Schoon en heel: Zwerfafval bijeenkomst, Activiteiten beheergroep Vrije
Geer, Ringen ooievaars

€ 385

Bereikbaar: Verkeerssituatie in- en rondom Sloten, Verkeerssituatie
rondom Oud Osdorp, Regionale openbaar vervoer ontwikkelingen,

€ 1.000

Jong: Samenwerking Sloten op z’n Kop, Speeltuin Sloten inclusief (deel),
Over de Rand (deel)
Duurzaam en Historisch: Openstelling politiebureautje, Concerten
Sloterkerk, de Molen en het Kuiperijmuseum, Gemeentelijke activiteiten
zoals monumentendag waar wij bij aansluiten, Tour de Boer

€ 4.515

Samen: Brainstormbijeenkomst ouderen in isolement, 4 mei herdenking
aan de Osdorperweg, 5 mei feestelijke activiteit, Zingen op het Dorpsplein,
Over de Rand (deel)
Totaal

€ 1.700
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€ 21.500
€ 500

€ 2.700

€ 42.300
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Tenslotte
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit plan hartelijk bedanken. Tevens
hopen wij dat dit plan een gezonde basis vormt om de toekomst van het vrijwilligerswerk in
ons gebied stabiel en robuust verder te blijven ontwikkelen. Liefst met- en in goede
samenwerking met de gemeente Amsterdam.
Namens de Dorpsraad,
Gerrit Oostendorp

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
Sloten, september 2019
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Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Dorpengids 2019:
https://slotenoudosdorp.nl/dorpengids-sloten-oud-osdorp/
Activiteitenoverzicht 2020 (apart document)
Verslag van gesprek R. Mauer d.d. 18 juli 2019 met vervolgacties en vragen
Regeling Sociale basis – Voorwaarden en samenvatting
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Bijlage 3
Verslag van gesprek R. Mauer d.d. 18 juli 2019 met vervolgacties en vragen

Beste leden van de Dorpsraad,
N.a.v. het gesprek met db-lid Ronald Mauer op donderdag 18 juli, hierbij een korte samenvatting van het
gesprek met enkele acties en vragen.
NB: ik heb jullie eigen verslag toegevoegd, met een enkele opmerking onzerzijds. Volgens mij komen de
beide weergaven aardig overeen.
1.

Ten aanzien van de brief over de subsidieverantwoording 2019 is het voorstel gedaan om meer
‘werkenderwijs’ de verantwoording te leveren, d.w.z.: wanneer de Dorpsraad gesprekken in de
planning heeft met initiatiefnemers die zijn genoemd in de subsidieaanvraag, dan is het handig
om het gebiedsteam te betrekken bij dit gesprek. Dit verkleint de schrijflast voor de Dorpsraad,
maar vergroot het inzicht in de gewenste ‘outcome’ van een initiatief. Vraag: graag zien wij
uiterlijk eind september een uitnodiging tegemoet van een overleg met één of meer van de
initiatiefnemers van de diverse activiteiten die in de subsidieaanvraag genoemd worden. Mocht
er geen gesprek in de planning staan, dan hierbij het verzoek om vóór eind september een
gesprek te organiseren met de initiatiefnemer(s) opdat we gezamenlijk kunnen terugblikken op
de initiatieven.

2.

Ten aanzien van het komende (subsidie)jaar stuur ik jullie hierbij de link voor het E-magazine
waarin de gebiedsgerichte uitwerkingen staan, zodat jullie een beeld hebben van de
(subsidiabele) activiteiten / opgaven per gebied.https://gemeenteamsterdam.foleon.com/sociaal-domein/verstevigen-sociale-basis/3gebiedsgerichteuitwerking/ Voor meer informatie, zie
ook: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B07D7D5AE-90C2-4036-8AF9FF8CE0313154%7D#case_%7B69C00734-EF51-4911-ACEA-8ACB8351B8ED%7D Tevens zullen
we een voorstel doen voor de activiteiten die wat ons betreft, en in vergelijking met andere
buurten zoals De Aker en Nieuw Sloten, ondersteund zouden kunnen worden met een
projectbudget of een bedrag aan ‘activiteitengeld’.

3.

Voor wat betreft het dorpshuis hebben we voorgesteld om dit direct te financieren vanuit de
gemeente en samen programmering en beheer te organiseren. Wanneer hierover meer bekend
is, volgt die informatie.

4.

Het voorstel is gedaan om samen een traject in te gaan, ook in conclaaf met de andere
stadsdelen, om de toegevoegde waarde uit te vinden van de activiteiten die nu door de subsidie
aan de Dorpsraad kunnen worden uitgevoerd, de rol van de Dorpsraad daarin, en de
samenwerking met het stadsdeel. De uitwerking van dit voorstel volgt.

In aanvulling op punt 1: we hebben jullie uitnodiging / vooraankondiging ontvangen om aanwezig te zijn
en een rol te spelen op jullie vrijwilligersbijeenkomst. Dit overvalt ons wel. We moeten intern bespreken
of er iemand kan komen en zo ja, wie. Naar mijn idee staat de vrijwilligersdag overigens los van de
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gemaakte afspraak om met jullie en initiatiefnemers in gesprek te gaan om meer inzicht te krijgen in de
outcome.
Tot zover, ik zie graag een uitnodiging (zie punt 1) tegemoet!
Met vriendelijke groet,

Jasper Balduk
Gebiedscoördinator De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
Stadsdeel Nieuw-West
Gemeente Amsterdam
M 06 8364 1004
Plein ‘40-‘45 nr. 1, 1064 SW Amsterdam
Werkdagen: ma, di, wo en do
Wat is er in 2020 nodig in uw buurt?
Hierover gaan we graag met u in gesprek. Samen maken we Nieuw-West.

Let op: ik beschouw cc-mails als "ter kennisname" waarbij geen actie van mij wordt verwacht.
Daarom neem ik deze e-mails pas in behandeling na e-mails die direct aan mij zijn gericht en
werkzaamheden die meer prioriteit hebben.

Verslag gesprek met R. Mauer d.d. 18 juli 2019
Wij zijn de Dorpsraad. We bestaan. Of we gesubsidieerd worden is aan de Gemeente
Amsterdam.
Sjoerd Jaasma, voorzitter van de Dorpsraad, concluderend aan het slot van het gesprek over
de subsidierelatie tussen Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp en Stadsdeel Nieuw West op 18 juli
2019 waarbij verder aanwezig zijn namens het Stadsdeel: Ronald Mauer, lid DB, Badia
Bentayeb, gebieds- coördinator, Jasper Balduk, gebieds-coördinator. Namens de Dorpsraad:
Liesbeth Berghuis en Piet Renooy, leden van het bestuur en Andre Bos (notulist).
Ronald geeft aan dat hij het gesprek namens het DB voert en niet voorzitter Emre Unver. Er
bestaat enig verschil van inzicht binnen het DB over het belang van de Dorpsraad. Hij wijst
op toekomstig gemeentebreed beleid in het kader van de Sociale Basis. Meer nog dan in het
verleden ligt het accent bij de zelfredzaamheid van burgers, bij het voorkomen van
eenzaamheid, bij het bestrijden van armoede en bij schuldhulpverlening. Beleid dat niet aan
Sloten en Oud Osdorp voorbij gaat.
De subsidiering van de activiteiten die nu via de Dorpsraad lopen kan alleen worden
voortgezet voor zover de activiteiten binnen het Sociale Basis beleid een plek kunnen
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vinden. Onderzoek daar naar en naar de vraag uit welke bronnen activiteiten vervolgens wel
gefinancierd kunnen worden wordt voorbereid. Daarin wordt meegenomen of de
subsidiëring van de werkgroepen op een andere wijze kan plaats vinden, aan wat voor soort
activiteiten, mede in het kader van de Sociale Basis, behoefte is, wat de toegevoegde
waarde van de Dorpsraad in het gebied is en of het Dorpshuis efficiënter gebruikt kan
worden.
De voor het stadsdeel beschikbare budgetten gaan vanaf 2020 voor een belangrijk deel naar
de negentien ontwikkelingsgebieden. De criteria worden scherper. Er blijven maar weinig
andere bronnen over. Er gaan gaten vallen, erkent Badia; het stadsdeel onderkent dat
probleem.
Ronald noemt als voorbeeld de 4 en 5 mei activiteiten. Die kunnen niet gesubsidieerd
worden uit de Sociale Basis maar worden wel als belangrijk beschouwd. In dat geval wordt
gezocht naar incidentele middelen. Hetzelfde geldt voor het beheer van de Vrije Geer en
voor de verkiezingen. Ook daarvoor moeten vervolgens ‘potjes’ worden gevonden. Het is
nog niet zover dat die er zijn maar hij verwacht wel dat die er komen. Hij denkt aan
middelen op het gebied van democratisering, advisering en groenbeheer. Er zou een relatie
kunnen ontstaan waarbij de Dorpsraad een beroep doet op meerdere
subsidiemogelijkheden.
Piet spreekt zijn zorg uit over een te grote versnippering. De Dorpsraad heeft een
gebiedsgerichte integrale aanpak. Juist die leidt tot versterking van de waarde van het dorp.
Meerdere potjes sluiten daar niet goed bij aan. Hoe kunnen de activiteiten ondergebracht
worden bij de gemeentelijke opgave?
Ronald geeft aan dat de Amsterdamse bestuurlijke insteek dat belemmert. Het geld moet nu
eenmaal in de eerste plaats naar de opgave zoals de gemeente die ziet. Voor de activiteiten
van de werkgroepen betekent het dat een deel daar wellicht een plek kan vinden. Een deel
ook niet. Waar sprake is van meerdere ‘potjes’ zou wellicht geclusterd aangevraagd kunnen
worden.
Sjoerd wijst op het bestaan van andere bronnen zoals de bewonersinitiatieven. Kan daar uit
worden geput? Tevens wijst hij op de Dorpsraad Driemond die ruimer in haar middelen zit.
Indien eenduidig Amsterdams beleid dan ook hier gelijke monniken, gelijke kappen. Ronald
wijst er nogmaals op dat de middelen die er zijn vooral naar de ontwikkelingsgebieden gaan.
Wat Driemond betreft vermoedt hij dat daar wellicht sprake is van professionele
ondersteuning.
Voor wat betreft het Dorpshuis vraagt hij zich af of de huurlasten, verzekeringen, kosten van
nutsvoorzieningen opwegen tegen het rendement. Kan het efficiënter?
Badia geeft aan dat het Stadsdeel in 2020 wil gaan experimenteren met bewonersavonden
in het Dorpshuis gericht op de thema’s uit de Sociale Basis ten einde na te gaan of die
aanslaan in het dorp. De kosten van huisvesting zouden dan niet langer via het Dorpshuis
lopen.
Sjoerd geeft aan er geen probleem mee te hebben daar over na te denken. Hij wijst er op
dat huisvesting enz. ongeveer de helft van de subsidie uitmaakt voor een groot deel
terugvloeit naar het stadsdeel. De hoge lasten voor gas en licht worden veroorzaakt door de
slechte isolatie van het gebouw. Een rapport moet zich ergens in het stadsdeel bevinden. De
andere helft van de subsidie gaat naar de activiteiten. De Dorpsraad zelf krijgt vrijwel niets.
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Ronald geeft aan dat het hem verrast dat er van de kant van de Dorpsraad veel inzet bestaat
op het gebied van coördinatie van de aanvragen van werkgroepen en gestalte geven aan de
platformfunctie maar dat de advisering vooral op het terrein van cultuurhistorie, wonen en
ruimtelijke ordening ligt wat hij vervolgens niet terugziet in de subsidieaanvraag.
Badia geeft aan al in 2019 met de diverse onderzoekstrajecten een aanvang te willen maken.
Ze prefereert gezamenlijk met de Dorpsraad in dezen op te trekken en na de zomer concrete
afspraken te maken over de diverse trajecten. In 2020 moet er al veel geregeld zijn. We
moeten op zoek naar een rol voor de Dorpsraad. Hoe kan zij aansluiten bij het gemeentelijk
beleid? Uit het onderzoek zal blijken wat haar waarde voor het dorp is en hoe herkenbaar zij
voor de bevolking is.
Sjoerd geeft aan niet goed te kunnen beoordelen waar we nu aan toe zijn.
Volgens Ronald wordt 2020 een overgangsjaar waarin gepeild gaat worden waar de
behoeften van het dorp liggen en op welke wijze de beschikbare middelen het best kunnen
worden ingezet.
Sjoerd wijst erop dat de Dorpsraad de stabiele en constante factor in het gebied is. Als die
wegvalt is de kans op afbrokkeling van de sociale structuur groot. Als de Oranjevereniging
geen vrijwilligers meer heeft of het bestuur van de speeltuinvereniging instort dan is de
Dorpsraad de aangewezen club - en ook de enige - om bij- en in te kunnen springen.
Badia stelt tot slot de kwestie van de verantwoording aan de orde. Wat is het effect, het
resultaat van de activiteiten, de outcome. We hebben daar geen inzicht in. Jasper wijst er op
dat in de verantwoording 2018 de nadruk op het verenigingsleven ligt maar effecten
ontbreken en de rol van de Dorpsraad vaak niet duidelijk is.[JB1][MO2] Piet vraagt zich af of
effecten wel te meten zijn.
Jasper noemt in verband met de verantwoording 2019 ‘Sloten op z’n Kop’ als voorbeeld. Laat
de Dorpsraad aangeven wat haar rol is geweest bij de voorbereiding. Werkendeweg krijg je
dan een beeld van de inzet; sociale cohesie in actie!
Concreet betekent een en ander dat voor 2020 voor sommige activiteiten een beroep
gedaan kan worden op middelen uit het zogenoemde gebiedsbudget en daar waar
activiteiten echt gericht zijn op de Sociale Basis kunnen er wellicht ook nog daarop
subsidieaanvragen worden gedaan. Via het EMagazine (wordt toegestuurd) is hierover meer
informatie te vinden. Het is de intentie van het stadsdeel na de zomer trajecten af te
spreken over de subsidiering van de werkgroepen, de meerwaarde van de Dorpsraad en een
efficiënter gebruik van het Dorpshuis.
Andre Bos, 21 juli 2019.

Versie 15 september 2019

30

Bijlage 4
Regeling Sociale basis – Voorwaarden en samenvatting
Voorwaarden
Zowel particulieren als organisaties kunnen deze subsidie aanvragen.
Als er sprake is van een samenwerkingsverband moet één van de betrokken partijen de
aanvraag namens het samenwerkingsverband indienen.
U kunt subsidie aanvragen voor:
Samenredzaamheid: perspectief dankzij een sterk netwerk voor alle Amsterdammers
Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen:
• beheer en exploitatie van sociale accommodaties of tenminste ondersteuning aan
diegenen die dit uitvoeren
•

coördinatie van programmering van sociale accommodaties of tenminste ondersteuning aan hen die dit uitvoeren

•

ontvangen, verwijzen en toeleiden van Amsterdammers naar passende activiteiten
en voorzieningen

•

stimuleren van ontmoeting, netwerkvorming en een kansrijke omgeving

•

ondersteunen en faciliteren van zelforganisaties en bewoners of bewonersgroepen
bij het organiseren van activiteiten met een divers, samenhangend aanbod met voldoende spreiding binnen de sociale basis

•

het stimuleren van vrijwillige inzet en het werven, matchen, toerusten en begeleiden van vrijwilligers

•

het stimuleren en toerusten van vrijwilligers en professionals om (jonge) mantelzorgers te herkennen, bereiken en toe te leiden naar passende ondersteuning

•

preventie en vroegsignalering

•

bevorderen van de inclusiviteit van de samenleving

Zelfredzaamheid, ontplooiing en gelijke kansen volwassenen
Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen: het (groepsgericht) aanbieden van
activiteiten gericht op
• het bieden van (informele) praktische hulp en steun
•

het ontdekken van talenten en het vergroten en onderhouden van vaardigheden

•

het ontwikkelen van kennis

op deze thema’s:
• gezonde leefstijl, sporten, bewegen en voeding
•

financiële zelfredzaamheid
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•

sociale en cognitieve vlak

•

taal, rekenen en digitaal; basisvaardigheden

•

omgaan met tegenslagen of ingrijpende levensgebeurtenissen en verleiding

•

vergroten van weerbaarheid

•

vergroten van kansen op werk

•

op peil houden zelfredzaamheid en langer zelfstandig kunnen blijven wonen

•

vergroten bespreekbaarheid huiselijk geweld en kindermishandeling

•

mantelzorg

Zelfredzaamheid, ontplooiing en gelijke kansen jeugd
Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen:
• laagdrempelige ondersteuning bij opvoedvragen en ontwikkelingsvragen, met
name spelinloop
•

activiteiten, meestal buiten schooltijd, voor en door jeugdigen op gebied van sport
en gezondheid, kunst en cultuur, natuur en techniek, media en communicatie en
burgerschapsvorming en beroepsoriëntatie

•

informatie, advies en voorlichting voor jongeren om een hulpvraag of informatievraag te verhelderen, eventueel het gesprek daarover te voeren met ouders en om
de weg naar hulp of ondersteuning te vinden

•

laagdrempelige begeleiding of coaching voor jeugdigen die extra tijd en aandacht
nodig hebben of kunnen gebruiken bij het opgroeien en hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling

•

professioneel kinderwerk en jongerenwerk

•

veldwerk voor jeugdigen die begeleiding nodig hebben

Als u subsidie wilt ontvangen voor uw activiteiten is dit belangrijk:
• Uw activiteiten moeten bijdragen aan de doelen die de gemeente vanuit een stevige sociale basis nastreeft.
•

Uw activiteiten moeten bijdragen aan wat er nodig is binnen de sociale basis in de
gebieden.

•

Activiteiten moeten toegankelijk zijn voor Amsterdammers die eraan willen deelnemen.

•

U moet samenwerken met benodigde partners en waar mogelijk bewoners betrekken bij uw activiteiten.

•

U moet zorgen dat de uitvoerders en deelnemers van uw activiteiten gezond en
veilig kunnen werken en deelnemen. Dit geldt met name als u werkt met kwetsbare groepen Amsterdammers waaronder jeugdigen.
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Hoogte subsidiebedrag:
• Jaarlijks worden er subsidieplafonds vastgesteld en gepubliceerd op amsterdam.nl.
Die plafonds geven het beschikbare subsidiebudget bij verschillende organisatieonderdelen weer. U kunt nooit meer subsidie krijgen dan de bedragen die binnen de
subsidieplafonds beschikbaar zijn.
•

De gemeente geeft subsidiebedragen van € 50.000,- of meer alleen aan rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid.

Lees voor meer informatie:
• de volledige subsidieregeling Sociale Basis 2020-2023
•

de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

•

het stedelijk kader 2020-2023 'Samen Vooruit' op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam

•

de gebiedsgerichte uitwerking sociale basis voor het gebied of de gebieden waarop
uw aanvraag betrekking heeft

•

het e-magazine Verstevigen Sociale Basis

Eenmalige subsidie
Activiteiten voor 2019 kunt u tot 1 januari 2020 aanvragen op de oude Basisvoorzieningen
en de subsidieregeling Lokale sportstimulering.
• Subsidie Basisvoorziening activering, participatie en sociale accommodaties
•

Subsidie Basisvoorziening maatschappelijke dienstverlening

•

Subsidie Basisvoorziening mantelzorgondersteuning

•

Subsidie Basisvoorziening versterken pedagogische dragende samenleving en (talent)ontwikkeling jeugd

•

Subsidie Basisvoorziening versterken vrijwillige inzet en informele netwerken

•

Subsidie Lokale sportstimulering

Activiteiten vanaf 1 januari 2020 kunt u vanaf 1 november 2019 aanvragen op de
subsidieregeling Sociale Basis. U kunt alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die u nog
niet hebt uitgevoerd.
Periodieke subsidie
U kunt vanaf 1 september 2019 subsidie aanvragen.
U kunt geen periodieke subsidie meer aanvragen voor dit jaar. Wilt u een periodieke
subsidie aanvragen voor volgend jaar? Dan moet uw aanvraag vóór 1 oktober van dit jaar bij
ons binnen zijn.
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