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Arnold Paalvast, lid van het bewonersplatform i.o.,
heet de aanwezigen welkom.
Het doel van deze bijeenkomst is om bewoners
invloed uit te laten oefenen op de voortgang van de
stedelijke vernieuwing in Geuzenveld/Slotermeer.
Bewoners krijgen de kans om de leefbaarheid in eigen
straat/buurt te verbeteren en om invloed uit te oefenen
op het beleid van het stadsdeel.

De dagvoorzitter Rudy Lion Sjin Tjoe licht het programma toe. Er is veel geld te besteden in
de komende jaren om van het stadsdeel een schone, leefbare en gezellige woonomgeving te
maken. Bewoners krijgen de kans hierin te participeren.

Rudy loopt rond en interviewt o.a.
wethouder Tys de Ruijter, die ‘wijkgericht
werken en bewonersparticipatie’ in zijn
portefeuille heeft. Wanneer is deze avond
geslaagd? “Als bewoners zich gehoord
voelen, zelf actief aan de slag willen en
kunnen gaan en met een goed gevoel naar
huis gaan na afloop van de avond.”
 

Evelien de Jong zorgt voor de nodige hilariteit door haar handpop ‘Jet, de participatiekoningin
van Amsterdam’ (een goed van de tongriem gesneden oud dametje) adviezen te laten geven,
zoals:
• Maak je eigen agenda
• Zoek mensen die met je mee willen doen

(zoek draagvlak voor je plannen)
• Negeer het stadsdeel (ga zelf informatie

zoeken om je plannen te realiseren/vraag
offertes aan) 

• Houd het lokaal/op kleine, realiseerbare
schaal

• En tenslotte de Ajax tip (Neem soms je
verlies)

Grijp je kans, bewonersbijeenkomst Geuzenveld/Slotermeer d.d. 29.10.2008 2



De aanwezigen discussiëren in groepen over drie thema’s:

I. Participatie en formele
beleidsbeïnvloeding

II. Leefbaarheid
III. Sociale Cohesie

De uitkomsten van de discussies worden
plenair besproken, waarvan onderstaand
een impressie.

I. Participatie en formelebeleidsbeïnvloeding

Groep 1:
Vraag: Hoe word je gehoord als bewoner? Wat kan je doen bij overlast?
Antwoord: Als bewoners samen iets ondernemen! Bewonerscommissies kunnen invloed
uitoefenen op corporaties en het stadsdeel. Ook door het inschakelen van de media kunnen
problemen onder de aandacht gebracht worden.

Activiteiten die opgezet kunnen worden:
1. Huiskamerproject.
2. Activiteiten van m.n. migrantenvrouwen tijdens de schooltijden.
3. Huisbezoeken bij ouderen.
4. Schoolpleinen openstellen na schooltijden voor jongeren tussen 12 – 18 jaar.
5. Kennismaken met nieuwe bewoners.
6. Straatcoaches inzetten.
7. Sleutelfiguren inzetten om de buurt te verfraaien.

Groep 2:
Er wordt geconstateerd dat er bij bewoners frustratie is over ‘niet gehoord worden’. Bewoners
hebben het gevoel te weinig beslissingsmacht te hebben.

• Aanbeveling om over genoemde frustratie en beslissingsmacht in gesprek te gaan.
• Er zijn te weinig ontmoetingsruimten waar mensen met elkaar in gesprek kunnen

gaan.
• Er zou meer ondersteuning moeten komen voor zich organiserende bewoners.
• Er zouden meer – duidelijk zichtbare – buurtconciërges moeten komen.
• Er zouden meer speeltuintjes moeten komen.
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II. Leefbaarheid

Groep 1:
Onder leefbaarheid wordt verstaan; schone straten waar mensen elkaar groeten en waar
speelgelegenheid is voor kinderen.
Afval:
1. Meer containers voor papier en glas, zodat loopafstand kleiner wordt.
2. Gft-containers plaatsen (Groente, fruit en tuinafval) voor o.a. etensresten (m.n. veel

islamitische mensen zouden moeite hebben met het wegwerpen van etensresten in de
‘gewone’ vuilnisbak)

3. Gedragsverandering t.o.v. grofvuil en ophopingen:
A. Bewoners kunnen elkaar aanspreken op gedrag. Opbouwwerk kan helpen met

organiseren van een bewonersbijeenkomst. Bewoners kennen elkaar vaak niet.
B. Voorbeeldgedrag; ouderen kunnen kinderen en pubers aan spreken op vervuilend

gedrag.
C. Stadsdeel kan consequent boetes uit delen op vervuilend gedrag.
D. Woningcorporaties kunnen beheersconsulenten laten samenwerken met bewoners, bv

ludieke bezemactie!

Speelfaciliteiten voor kinderen:
1. Veldjes: er is in verschillende buurten behoefte aan trapveldjes, speelplekken; deel van

‘postzegelplantsoentjes’ daarvoor gebruiken?
2. Begeleiding/training: organiseer vrijwilligers die kinderen begeleiden of ‘trainen’.
3. Incidenteel: de vrijwilliger zou met groep naar een echt voetbalveld kunnen gaan en daar

een keer spelen (brug tussen straat en club).

Drempels voor sociale cohesie:
1. Buurthuizen: tijdens de koffieochtend moet betaald worden voor koffie, thee etc. Dit is

voor vrouwen met laag inkomen een verhindering om te gaan, remt dus de sociale
contacten i.p.v. bevorderen Stadsdeel kan dit met eenmalig bedrag ‘Vogelaargeld” voor 2
of 3 jaar afkopen bij Impuls (Slotermeerlaan , Albardagracht). 

2. Bankjes: er is behoefte met elkaar op straat te praten; dat kan makkelijk op een bankje; in
veel pleintjes en plantsoentjes kan een bankje neergezet; eenmalige investering voor
stadsdeel; genoemd wordt met name het gebied tussen Burgem. de Vlugtlaan en
Burgem.Roëllstraat.

3. Communicatie: nog steeds zijn er veel mensen, vaak ouderen en vrouwen met uitkering,
die geen e-mail hebben. Voor een avond als deze moet je je opgeven via e-mail. Hoe kun
je dan komen? Vraag: geef altijd een bereikbaar telefoonnummer op.

Groep 2:
Inventarisatie van de problemen:
• Criminaliteit bij BP-station.
• “Oeverplakken”. 
• Overlast van jongeren.
• Vervuiling bij openbaarvervoer – wie ruimt op; GVB of SDR?
• Zwerfvuil.
• Illegale bewoning.
• Bewoners weten niet waar ze moeten aankloppen met klachten.
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Verder uitgewerkt:
Grof-/zwerfvuil: Niet alleen Vogelaargelden inzetten, de corporaties zouden ook bij moeten
dragen. De problemen aanpakken door:

1. Voorlichting.
2. Mensen aanspreken op gedrag.
3. Huismeesters en buurtregisseur inzetten.
4. Een goed klachtenverzamelpunt inrichten.
5. Handhaven en beboeten van vervuilend gedrag.
6. Goed gedrag belonen (voorbeeld van Rochdale wordt aangehaald)

Overlast aanpakken door:
1. Overlastveroorzakers aanspreken op gedrag.
2. Duidelijk meldpunt voor klachten.
3. Deskundigheidsbevordering voor ‘handhavers’(interventie is moeilijk en vergt

bepaalde vaardigheden).
4. Onderlinge afstemming van instanties bevorderen.
5. Inzetten van Straat coachen, buurtvaders, stadstoezichthouders.

III. Sociale Cohesie
Groep 1:
Streven naar samenhang in de buurt. Dat begint met kennis maken met elkaar en elkaar gedag
zeggen. Activiteiten organiseren waarbij mensen elkaar tegenkomen.

Concrete plannen:
• St. Nicolaas Feest (kinderen en ouderen samen laten komen. Ouderen krijgen

zakcentje om voor kinderen iets te kopen. Kinderen zingen voor de ouderen)
• Kerstdiner voor alle leeftijden en culturen, waarbij er voor vervoer wordt gezorgd voor

ouderen en gehandicapten. Nova college is daarvoor een geschikte locatie.

Groep 2:
Vrouwen vormen een brug naar anderen toe en kunnen de motor achter de vernieuwingen
zijn. Door het vormen van een ‘buur(t)vrouwenbrigade’ vrouwen met elkaar in contact
brengen.
• Nieuwe bewoners benaderen en betrekken bij activiteiten in de buurt

(welkomstpakket).
• ‘Adopteren’ van buurvrouwen en indien nodig helpen bij taalproblemen.
• Van elkaars expertise leren en zelf daardoor groeien.

Concrete plannen:
Een laagdrempelig centrum realiseren om elkaar te ontmoeten, activiteiten te ondernemen,
voorlichtingen te geven, thema’s te behandelen etc. 
Door gebruik te maken van al aanwezige expertise van vrouwen en deze verder te
ontwikkelen, vrouwen de kans geven door te groeien. De vrouwen zelf zouden de touwtjes in
handen moeten houden en ‘opdrachtgever’ moeten zijn voor de realisatie van het centrum.
In de groep aanwezigen werd geïnventariseerd wie zich waar voor zou kunnen inzetten. Men
wilde graag op ‘werkbezoek’ bij Vrouw & Vaart in Osdorp, een ontwikkelingscentrum voor
en door vrouwen.
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Conclusie:
Uit de groepen komen een aantal concrete plannen en
aanbevelingen.
Marcel Suitela (Wijksteunpunt Wonen/Geuzenveld-
Slotermeer) zegt toe dat de bevindingen geïnventariseerd
zullen worden en getoetst worden op realiseerbaarheid. Zijn
opvolgster Barbara v.d. Toom zal ernaar streven om in het
voorjaar van 2009 een nieuwe bijeenkomst te organiseren om
de voortgang in de plannen te presenteren en verder te
bespreken.

Een praktisch en op korte termijn goed uit te voeren plan is het organiseren van een
kerstdiner. Het Nova college heeft toegezegd de locatie ter beschikking te willen stellen. De
deelnemers van groep 1/Sociale Cohesie zullen bij de organisatie betrokken worden.

Arnold Paalvast doet de aanbeveling om vooral door te gaan met de plannen en daarbij
gebruik te maken van Stichting Buurtbelangen Slotermeer-Geuzenveld (SBB) en het
Wijksteunpunt Wonen (WSW) Deze hebben immers de praktische kennis in huis.

Aan wethouder Tys de Ruiter vraagt hij om zich vooral open te stellen voor de burgers, in
direct gesprek te gaan met bewoners.
Tys de Ruiter concludeert desgevraagd dat er nog veel ‘gemopperd’ wordt en er dus ook nog
veel te verbeteren is. Hij heeft deze avond echter constructieve, nieuwe ideeën gehoord, waar
hij graag verder over zou willen praten. Initiatiefnemers zijn welkom om een afspraak met
hem te maken om plannen verder te bespreken.
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