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In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste onderwerpen zijn in IJburg en Zeeburgereiland en
wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2018
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Inleiding
Status en fase gebiedsplan

Kenmerken en ontwikkelingen
Eind 2002 kwamen de eerste bewoners op IJburg. Nu wonen er bijna 25.000 mensen. IJburg begint
steeds meer een echte Amsterdamse stadswijk te worden. Het is over het algemeen goed leven op
IJburg  en er zijn bewoners die initiatieven nemen die hun wijk verbeteren. Er zijn wel een aantal
punten waarvoor aandacht en inzet nodig is, zodat IJburg zich de komende jaren positief kan
blijven ontwikkelen.

IJburg heeft een diverse bewonerssamenstelling en er is veelal sprake van ‘gespikkeld wonen’:
koop-, huur-, sociale huur en (relatief veel) zorgwoningen liggen naast, onder en boven elkaar. Dit
leidt op sommige plekken tot wrijving tussen bewoners. Het aandeel jeugdigen tot 18 jaar op de
totale bevolking is ruim één derde. Hierin ligt voor IJburg een grote opgave. Er zijn relatief veel
eenoudergezinnen ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde. Hoewel de armoedecijfers lager
zijn dan elders zijn er specifieke problemen, waar we gericht op in willen zetten. Op IJburg wonen
relatief veel bewoners met een zorgvraag, waar de transformatie in de zorg haar impact op zal
hebben. Het prettig samenleven in de wijk staat als gevolg hiervan op sommige plekken soms
onder druk.

De gebiedsontwikkeling is op volle stoom. Voor IJburg 1ste fase betekent dit, dat de ruimte die lege
kavels boden voor groen en spelen, zo goed als verdwenen is. Dat betekent een intensiever gebruik
van de beschikbare openbare ruimte. Op het Zeeburgereiland loopt de Sportheldenbuurt voorop in
de gebiedsontwikkeling en ontstaat een nieuwe stadswijk. De huisvesting van kwetsbare groepen,
waaronder ook statushouders, vraagt om beschikbaarheid van passende voorzieningen.

Totstandkoming van het gebiedsplan
Op alle thema’s wordt gedurende het jaar, in het reguliere werk in het gebied, kennis voor het
opstellen van het gebiedsplan opgedaan. Dit gebeurt in het contact met belanghebbenden op
IJburg en Zeeburgereiland, onder meer tijdens Meetups en op bewonersavonden. Daarnaast zijn
bewoners, ondernemers en organisaties het hele jaar actief uitgenodigd om met maatschappelijke
initiatieven te komen. Met verschillende maatschappelijke partners is het gesprek gevoerd over de
gezamenlijke inzet voor 2018.

Het gebiedsplan IJburg en Zeeburgereiland is voor het tweede jaar op rij online tot stand gekomen.
Gebiedonline is een  instrument met als doel het vergroten van de transparantie over
besluitvorming en eigenaarschap bij bewoners en andere partners. Op
www.halloijburg.nl/gebiedsplan2018 zijn projectvoorstellen gedaan door bewoners, stakeholders,
en medewerkers uit de gemeentelijke organisatie. Iedereen kon ook op projecten reageren. De
bestuurscommissie van stadsdeel Oost heeft vervolgens besloten welke projecten daadwerkelijk in
het gebiedsplan zijn opgenomen. De toelichting op de gemaakte keuzes is ook online te lezen. De
ervaringen met Gebiedonline worden geëvalueerd, op basis waarvan we bepalen of  deze
werkwijze volgend jaar weer wordt gevolgd.

Financiën
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Het gebiedsbudget, dat voor de uitvoering van het gebiedsplan beschikbaar is gesteld door de
bestuurscommissie, stelt ons in staat om in te spelen op maatschappelijk initiatief, dat antwoord
geeft op de specifieke gebiedsopgaven. Daarnaast wordt dit budget aangewend om acute
problemen bij de kop te pakken, waar de standaard aanpak (nog) onvoldoende op aansluit.
Gebiedsplangeld biedt geen structurele oplossing voor structurele problemen. Wel hebben
projecten gefinancierd met gebiedsplangeld in de praktijk geregeld een aanjagende werking en
wordt externe financiering en samenwerking gestimuleerd.

Voor 2018 valt vanuit financieel perspectief op, dat met name middelen op prioriteit 4. Veilig en
prettig samenleven, worden ingezet. Een groot project daarbinnen is de Integrale Aanpak Joris
Ivensplein en ook de maatregel Dialoog en Verbinding met een flink aantal projecten. Binnen de
prioriteit 5 Doorontwikkeling IJburg gaat  een goed deel van het budget naar de verbetering van
het gebruik van de randen van het gebied.

Relatie tot andere plannen
Het gebiedsplan biedt inzicht in de extra inspanningen in het gebied, die in samenwerking met
bewoners, ondernemers en partners worden gedaan. De reguliere werkzaamheden van de
gemeente, zoals afval ophalen, staan niet in het gebiedsplan. De (thematische) programma’s van
de stad stellen hun eigen uitvoeringsplannen op. Zo zijn er naast de gebiedsplannen,
uitvoeringsplannen voor sociale basisvoorzieningen, beheer (grijs en groen), handhaving en
gebiedsveiligheid. Hier is het stadsdeel ook voor verantwoordelijk. De gebiedsteams vervullen een
coördinerende rol in het afstemmen van de inzet met de thematische programma’s van de stad.

Samenvatting van het gebiedsplan
De komende tijd werken we verder aan een duurzame infrastructuur voor samenwerking op IJburg
(prioriteit 1). Ook willen we de ‘agenda’ van IJburg transparanter maken. We denken dat dit ook
nieuwe contacten en aanknopingspunten voor initiatief en samenwerking op zal leveren.
Onderlegger voor samenwerking zijn altijd de gebiedsagenda en stedelijk geformuleerde opgaves.

Ruim 7500 inwoners van IJburg zijn tussen 0-18 jaar, dat is ruim één derde van alle bewoners!
(prioriteit 2). De kinderen van IJburg groeien op, de komende jaren zal het aantal jeugdigen in de
leeftijd 10-18 jaar toenemen van 3.582 in 2017 tot 4.901 in 2025. Een toename van 37%. In
Amsterdam is dat 5%. Met zoveel jeugdigen in de wijk, bestaat het risico dat tegenstellingen tussen
tieners en volwassenen op IJburg toenemen. Diverse factoren, waaronder armoede, kunnen in de
weg staan van veilig en kansrijk opgroeien. We willen dat alle kinderen hun talenten kunnen
ontwikkelen en zetten daarom extra in op uitbreiding van locaties en activiteiten voor jongeren.
Goede ervaringen zijn opgedaan met naschoolse activiteiten, activiteiten in jeugdcentra YouthSide
en IJtopia en sportbegeleiding van jongeren. Dit voorkomt overlast, schooluitval en
jeugdwerkloosheid. Bij de tienerleeftijd hoort ook het ontdekken van seksualiteit. Daarom geven
we extra seksuele voorlichting, en hebben we aandacht voor seksuele diversiteit en daarmee op
(seksuele) weerbaarheid van jeugdigen.

We blijven investeren in het, inmiddels sterke, netwerk van scholen, Ouder- en Kindteam,
jeugdwerkers en andere professionals rondom jeugdigen. Een belangrijk thema is het opgroei- en
opvoedklimaat. Daar valt nog veel te winnen in de samenwerking van professionals met bewoners
en informele organisaties. We stimuleren het leren kennen van elkaar, elkaars werk en het
opbouwen van vertrouwen in elkaars expertise en aanpak.
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Het (landelijk) beleid is erop gericht dat mensen met een lichte zorg- en
ondersteuningsbehoefte (langer) zelfstandig blijven wonen. Het gaat om ouderen, mensen met een
lichamelijke, verstandelijke en-of psychiatrische beperking (zowel volwassenen als jongeren). In het
sociale domein versterken we de eigen kracht en de zelfredzaamheid van kwetsbare bewoners, en
zorgen we dat zij ook ondersteuning vinden in de eigen omgeving of buurt (prioriteit 3). Het
komend jaar zal de Alliantie Wijkzorg Oost zich inzetten om de netwerken tussen formele en
informele partijen te versterken.

We werken aan meer maatschappelijke accommodaties en aan de doorontwikkeling van
bestaande locaties. De instroom van een grote groep jongeren en statushouders in de
Sportheldenbuurt, Zeeburgereiland en op IJburg vraagt om voorzieningen voor deze
(leeftijds)groep (18-28 jaar). Op het gebied van armoedebestrijding is vooral maatwerk gericht op
specifieke groepen nodig. Welke vorm dit precies gaat krijgen, bepalen we in samenwerking met
partners.

Op IJburg wordt over het algemeen heel prettig gewoond. In sommige sterk gemengde blokken is
het samenleven voor veel bewoners lastiger als gevolg van botsende leefstijlen (prioriteit 4). Het
leefbaar houden van deze buurten en soms ook het oplossen van inpandige problematiek vraagt
forse inspanning van alle partners. Bewoners op IJburg willen hun wijk vergroenen. Er is ook de
wens om van schoolpleinen buurtpleinen te maken, groener, met sport- en speelaanleidingen en
waar nodig met aanpassingen rond verkeersveiligheid.

Focus binnen prioriteit 4 ligt dit jaar op de maatregel ‘Dialoog en Verbinding’. Daaronder zijn
verschillende samenwerkingsprojecten met partners uit het gebied ondergebracht. Daarnaast is
het belangrijk om bij besluitvormingsprocessen de stem van de minderheid, of de ‘tegenstem’,
beter te ‘horen’  en te borgen.  

In de Sportheldenbuurt zijn statushouders in de woningen van Alliantie gehuisvest. In het voorjaar
van 2018 wordt op kavel 13A een wooncomplex voor 190 jongeren en statushouders opgeleverd.
Er zal in 2018 aandacht zijn voor een ‘zachte landing’ van deze nieuwe groepen bewoners en voor
activiteiten die de (wederzijdse) integratie stimuleren.

Het afmaken van IJburg 1ste fase en de ontwikkeling van IJburg 2de  fase en het Zeeburgereiland is
van belang voor bewoners en ondernemers in het gebied (prioriteit 5). We hebben blijvend
aandacht voor het behoud en het creëren van voldoende ruimte voor groen en spelen bij stedelijke
ontwikkeling. De randen van IJburg proberen we beter te benutten. De ambitie voor
waterrecreatie bij IJburg  heeft meer nadruk gekregen door de Watervisie Amsterdam 2040. Voor
de verdere uitwerking wordt een Ruimtelijk programma Waterrecreatie IJburg en Zeeburgereiland
ontwikkeld.

IJburg blijft een kwetsbaar economisch gebied. We willen de samenwerking tussen ondernemers
helpen versterken, en zoeken daar geschikte vormen voor (prioriteit 6). Zo werken we aan het
 verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in winkelgebieden. Het economisch klimaat heeft ook
baat bij meer reuring in de openbare ruimte op IJburg (IJburg op de Kaart) en verbetering van de
bereikbaarheid van de binnenhaven over het water.

Om goed gebruik te kunnen maken van de nabijheid van de stad en alle voorzieningen zijn goede
verbindingen naar Amsterdam belangrijk voor IJburgers (prioriteit 7). Het Ruimtelijk programma
Waterrecreatie besteedt aandacht aan toeristische en recreatieve verbindingen over het water. Dit
jaar zijn er geen projecten opgenomen voor deze prioriteit.
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Prioriteit 1
Netwerken, informeren en samenwerken
Het verder uitbouwen van de  samenwerking met bewoners en innovatie van
samenwerkingsvormen en zijn belangrijk. Doel is tweeledig: zo veel mogelijk zelfsturing en eigen
initiatief in het gebied én optimale samenwerking tussen gemeente Amsterdam en partners in het
gebied.

De komende tijd wordt verder gewerkt aan een duurzame infrastructuur voor samenwerking op
IJburg. Ook wordt ingezet op verbetering van de transparantie over de ‘agenda’ van IJburg. De
ambitie is dat dit ook nieuwe contacten en aanknopingspunten voor eigen initiatief en
samenwerking op zal leveren. Onderlegger voor samenwerking zijn altijd de gebiedsagenda en
stedelijk geformuleerde opgaves.

Op Zeeburgereiland staat in de nieuwe Sportheldenbuurt het buurtnetwerk nog in de
kinderschoenen. Naast bewoners zijn ook ondernemers en professionele partners van belang voor
samenwerking aan maatschappelijke opgaves. Hier is  in 2017 een start mee gemaakt. In 2018
wordt verder gewerkt aan het stimuleren van netwerkvorming tussen bewoners onderling, tussen
bewoners en maatschappelijke partners en aan verbetering en verbreding  van online netwerken.
Hierbij vormen de statushouders in de wijk een extra aandachtspunt.
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Project 16.1.X.1 15 jaar IJburg - Aan Tafel #2
In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We
stellen voor dit te doen middels een tweede "Aan Tafel", waar alle IJburgers welkom zijn om met
elkaar te eten en IJburg te vieren. Dat doen we dan niet hartje winter, maar in het voorjaar van
2018. Ook zal er ruimte zijn voor het gesprek over IJburg toen, nu en straks, in een nog nader te
bepalen vorm.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.1.X.2 Bewonersnetwerk Zeeburgereiland
We initiëren, stimuleren, maken en onderhouden een netwerk tussen bewoners, ondernemers
en professionals in de nieuwe Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland. Onderdeel daarvan is de Theo
Koomenbuurt, die in 2018 zal worden opgeleverd. Dit moment wordt feestelijk gemakeerd met
een verbindend evenement dat bewoners, Alliantie en gemeente gezamenlijk organiseren.
Meer info op Gebiedonline
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Prioriteit 2
Meer voorzieningen voor de jeugd
Ruim 7500 inwoners van IJburg zijn tussen 0-18 jaar, dat is ruim één derde van alle bewoners! De
kinderen van IJburg groeien op, de komende jaren zal het aantal jeugdigen in de leeftijd 10-18 jaar
toenemen van 3.582 in 2017 tot 4.901 in 2025. Een toename van 37%. In Amsterdam is dat 5%.
Tieners zoeken in hun ontwikkeling grenzen op en gaan er af en toe overheen. Dit hoort bij de
ontwikkeling van tieners. Met zoveel jeugdigen in de wijk, bestaat het risico dat tegenstellingen
tussen tieners en volwassenen op IJburg toenemen. Daarnaast groeit een aantal van deze tieners
op in een kwetsbare thuissituatie. Problemen ‘achter de voordeur’ hebben grote invloed op de
ontwikkelingen van tieners, de grenzen die ze opzoeken en in welke mate ze gecorrigeerd worden
in hun gedrag.  

Voorzieningen, Sportbegeleiding en coaching

Diverse factoren kunnen in de weg staan voor een veilig en kansrijk opgroeien. Armoede is een
belangrijke factor die op IJburg bij een groot aantal gezinnen voorkomt. Er is veel inzet nodig om
alle kinderen hun talenten te kunnen laten ontwikkelen. We zetten daarom extra in op uitbreiding
van locaties en activiteiten voor de jongeren die dat hard nodig hebben. Goede ervaringen zijn
opgedaan met naschoolse activiteiten op aantal scholen, diverse activiteiten in jeugdcentra
YouthSide en IJtopia en sportbegeleiding van jongeren in de openbare ruimte en coaching op
gedrag. Dit heeft bijgedragen aan jongeren die hun talenten volop hebben ontwikkeld. Het
voorkomt tevens overlast, schooluitval en jeugdwerkloosheid. Aansluiten bij regulier (sport)aanbod
is daarbij een aandachtspunt.

Bij de tienerleeftijd hoort ook het ontdekken van seksualiteit. Daarom zetten we, via het informele
en professionele netwerk, extra in op seksuele voorlichting, aandacht voor seksuele diversiteit en
daarmee op (seksuele) weerbaarheid van jeugdigen.

Samenredzaamheid, participatie en burgerschap
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We blijven investeren in het, inmiddels sterke, netwerk van scholen, Ouder en Kindteam,
jeugdwerkers en andere professionals rondom jeugdigen. Een belangrijk thema is het opgroei- en
opvoedklimaat; de dynamiek op straat en bij speelplekken, het leren omgaan met de diversiteit in
stad. Tegelijkertijd signaleren van gedrag als indicator voor probleemsituaties. In de samenwerking
van professionals met bewoners en informele organisaties, zoals sportclubs, bewonersorganisaties
en andere IJburgse partners valt nog veel te winnen. We zetten daarom in op het leren kennen van
elkaar, elkaars werk en het opbouwen van vertrouwen in elkaars expertise en aanpak, en
daarnaast vrijwillige inzet veilig maken door inzet te faciliteren en stimuleren.

Daarnaast werken we ook met partners aan de ontwikkeling van het lokale pedagogische klimaat.
De dynamiek op straat en speelplekken, de omgang met elkaar en signalering van gedrag als
indicator voor probleemsituaties is belangrijk. Daar valt nog veel te winnen. De inzet richt zich op
de kracht van het formele en informele netwerk op IJburg, om de samenredzaamheid van de wijk
te vergroten.

9 / 24



Project 16.2.X.1 Jeugdcentrum/Jeugdbroedplaats/Cultuureel centrum
In de nieuw te bouwen wijk Centrumeiland onderzoeken we of een plek kunnen ontwikkelen voor
kinderen en jongeren (0-23) om elkaar te ontmoeten in de vrije tijd. Een plek waar zij
ongedwongen kunnen leren en gestimuleerd worden door medebewoners en professionals.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.2.X.2 Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg
Via sport en spel zetten we op de pleinen in op activering van jongeren. We bieden een gerichte
route naar structureel zelfstandig sporten aan. Gemotiveerde jongeren en volwassen bewoners
bieden we scholing in sport (o.a. Leider Sportleider Recreatie /basketbal). Op scholen bieden we
extra watersport activiteiten aan. Voor meiden komt er extra dansaanbod. Jaarlijks organiseren we
samen met sportaanbieders een aantal acties die structurele sportdeelname stimuleren. 
Meer info op Gebiedonline

10 / 24

https://onsgebied.nl/project/3988/jeugdcentrum-jeugdbroedplaats-cultuureel-centrum
https://onsgebied.nl/project/3487/sportieve-activering-jeugd-en-sportstimulering-ijburg


Prioriteit 3
Versterken van netwerken voor meer
draagkracht
Het (landelijk) beleid is erop gericht dat mensen met een lichte zorg- en
ondersteuningsbehoefte (langer) zelfstandig blijven wonen. Het gaat om ouderen, mensen met een
lichamelijke, verstandelijke en-of psychiatrische beperking (zowel volwassenen als jongeren). In het
sociaal domein wordt meer ingezet op het versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid
van kwetsbare bewoners, en ook op het vinden van ondersteuning in de eigen omgeving of buurt.
Voor mensen die het nodig hebben is ondersteuning beschikbaar. Met de basisvoorzieningen
worden met name 'kwetsbare' bewoners  ondersteund, o.a. om zich als vrijwilliger in te zetten,
mee te doen aan de samenleving, eenzaamheid te verminderen en de Nederlandse taal beter te
beheersen. Het gaat daarbij om maatschappelijke accommodaties, wijkmaaltijden, preventie
activiteiten, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De uitdaging is om de behoefte van
kwetsbare bewoners en de inzet die bewoners uit de buurt hierop kunnen en willen leveren op
elkaar aan te sluiten. In 2018 zet de Alliantie Wijkzorg Oost in op het versterken van de netwerken
tussen formele en informele partijen.

Uit onderzoek in 2017 is gebleken dat er behoefte is aan meer en meer spreiding van
maatschappelijke accommodaties. Hier werken we aan in 2018 evenals aan de doorontwikkeling
van verschillende bestaande locaties.

De instroom van een grote groep jongeren en statushouders in de Sportheldenbuurt en op IJburg
vraagt om voorzieningen voor deze (leeftijds)groep. In 2018 wordt geïnvesteerd in extra
maatschappelijke accommodatie en in activiteiten ten behoeve van (met name) deze leeftijdsgroep
van 18- 28 jaar. Op het gebied van armoedebestrijding is maatwerk gericht op specifieke groepen
nodig. Welke vorm dit precies gaat krijgen, wordt nader bepaald in samenwerking met partners.
Statushouders vormen hier een extra risicogroep waarop we in 2018 moeten anticiperen.
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Project 16.3.X.1 Armoede op IJburg, uitvoering aanbevelingen onderzoek
Academie van de Stad onderzoekt eind 2017 hoe het komt dat op IJburg minder gebruik wordt
gemaakt van ondersteuning bij armoede, dan verwacht kan worden. Het onderzoek richt zich met
name op gezinnen met kinderen. De intentie is uitvoering te geven aan de uitkomsten van het
onderzoek en om dit mogelijk te maken wordt een budget gereserveerd. Elders in het stadsdeel
zijn goede ervaringen opgedaan met een 'Beter Leven Markt'. Dit is een voorlichtingsmarkt over
armoede en schulden, bij voorkeur te organiseren in samenwerking met een andere activiteit of
evenement.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.3.X.2 Huis van de Wijk
Het 'Huis van de Wijk' is geen locatie op IJburg, maar een communicatieschakel in het formele en
informele netwerk rond zorg en welzijn in de vorm van een website, nieuwsbrief en inzet van een
projectleider voor het aanjagen en verzilveren van kansen, door bijvoorbeeld her organiseren van
een burendag. Versterken van samenwerking tussen uiteenlopende partners rondom formele en
informele zorg en welzijn is een landelijk thema en een belangrijke opgave in het sociaal domein.
Op het jonge IJburg, waar de netwerken van bewoners en professionals over de hele linie nog niet
vanzelfsprekend zijn, kan deze ontwikkeling een extra steun in de rug gebruiken. Recent zijn er veel
ontwikkelingen in dit werkveld, zoals het instellen van de Alliantie Wijkzorg. In 2018 wordt gekeken
wat dit betekent voor het Huis van de Wijk IJburg.
Meer info op Gebiedonline
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Prioriteit 4
Veilig en prettig samenleven
Op grote delen van IJburg wordt heel prettig gewoond. In sommige sterk gemengde blokken is het
samenleven voor veel bewoners een uitdaging als gevolg van botsende leefstijlen of vanwege het
feit dat mensen met bepaalde problematiek hetzelfde complex bewonen als andere bewoners.
IJburg is een jonge wijk, waardoor nog niet in alle buurten een sterk sociaal weefsel bestaat. Het
leefbaar maken en houden van deze buurten en soms ook het oplossen van inpandige
problematiek en spanningen tussen bewoners vraagt forse inspanning van alle partners,
waaronder bewoners, stadsdeel, corporaties, welzijnsorganisatie en politie. Ook inzet op preventie
rondom aspecten van veiligheid maakt hier deel van uit.

Steeds vaker komt het verzoek van bewoners op IJburg om meer te vergroenen. Soms
gecombineerd met een andere inrichting, zodat de geluidsoverlast van spelende kinderen afneemt.
Er is ook de wens om van schoolpleinen buurtpleinen te maken, meer vergroend, voorzien van
sport- en speelaanleidingen en waar nodig met aanpassingen rond verkeersveiligheid.

De projecten in deze prioriteit bouwen in grote lijnen voort op de projecten uit het gebiedsplan
2017. Nieuw en tegelijk een focuspunt dit jaar is de maatregel ‘Dialoog en Verbinding’. Daaronder
zijn verschillende samenwerkingsprojecten met partners uit het gebied ondergebracht. Deze
projecten beogen alle bij te dragen aan het meer bekendheid met en begrip voor elkaar, ondanks
verschillen die er zijn tussen leefstijlen en leeftijden.
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Maatregel A. Dialoog en Verbinding

Een verbonden buurt is een buurt waarin bewoners elkaar kennen als buurtgenoten. Een buurt
waarin bewoners de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en tegelijkertijd rekening houden met de
ander. Een buurt waarin waardering is voor verschillen en waarin tegelijkertijd de
verantwoordelijkheid wordt gevoeld voor de samenhang; de samenhang tussen jong en oud,
tussen rijk en arm, hoog- en laag opgeleid en cultureel diverse groepen. IJburg is voor veel
bewoners een prettige wijk om in te wonen en toch is er nog veel mogelijk om de onderlinge
verbindingen (verder) te versterken. IJburg is als wijk nog niet 'af' en dat betekent dat steeds
opnieuw nieuwe bewoners hun plek en hun weg moeten vinden. Bijzondere aandacht gaat uit naar
de komst en integratie in de wijk van studenten en mensen met een vluchtverleden. Bewoners,
maatschappelijke partners, ondernemers en het stadsdeel moeten hierin gezamenlijk optrekken.
De maatregel 'Dialoog en Verbinding' is een zwaartepunt in het gebiedsplan IJburg en
Zeeburgereiland 2017. De uitvoering is in handen van een brede wijkcoalitie.

Project 16.4.A.1 #Werkenwerkt Statushouders en Jongeren
Na het succes van het Werkenwerkt programma van WhatsupIJburg in samenwerking met met de
winkeliersvereniging IJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op
IJburg, is er nu een #werkenwerkt 2.0. Dit programma richt zich op de komst van statushouders en
jongeren. Dit project is opnieuw in samenwerking met Biolicious en de IJburgse
Winkeliersvereniging. Door de statushouders en jongeren aan het werk te zetten hebben zij niet
alleen een dagbesteding maar leren zijn ook meteen de IJburgse ondernemers kennen en zo weer
de IJburgse bewoners. Dit project stimuleert samenwerking tussen ondernemers op IJburg en
schept kansen voor jongeren en statushouders op IJburg en Zeeburgereiland. Het geeft invulling
aan de participatiedoelstelling voor statushouders en maakt deel uit van het maatschappelijk
programma voor deze doelgroep. 
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.A.2 Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit
Op diverse manieren zichtbaar en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op het
Regenboogbank project met het IJburg College, Dynamo en 24Karaat door SexMatters. Dit project
werd enthousiast ontvangen door jongeren. De jongeren en partners geven aan dat er er meer
nodig is. Het idee voor het vervolg is om het letterlijk zichtbaarder en bespreekbaar te maken in de
wijk en daarmee hopen we dat jongeren zich minder eenzaam voelen in hun eventuele
struggles. We willen hiermee een bredere doelgroep bereiken dan alleen leerlingen van het IJburg
College en bezoekers van Dynamo jongerenwerk. Misschien kan dit leiden tot een jong-lhbtiq
netwerk.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.A.3 Buurtcamping IJburg
De Buurtcamping, die al in verschillende buurten in Amsterdam jaarlijks plaatsvindt, is uitgegroeid
tot een evenement waar buurtbewoners het hele jaar naar uitkijken. Wat is de buurtcamping? Een
park bij jou in de buurt wordt 3 dagen lang een gezellige camping, bewoond door alle mensen de
buurt rijk is: van yuppen tot ex-daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen
tot senioren. Op een camping ben je de hele dag heerlijk buiten en is iedereen gelijk. Met die
pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit… Je groet de
buurman en helpt elkaar een handje. Door samen de camping op te bouwen leren buurtbewoners
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elkaar tijdens een ontspannen vakantie beter kennen. Wij willen vanaf 2018 ook een buurtcamping
op IJburg organiseren. We hebben diverse parken op het oog. Er zijn al IJburgers en
welzijnsinstellingen die hebben aangegeven zich hiervoor in te willen zetten.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.A.4 Een gezamenlijk PR plan van IJburgse cultuuraanbieders
Een aantal cultuuraanbieders van IJburg, waaronder de Flexbieb, Right About Now, Cultureel
Centrum Ludo, Theater Vrijburcht, IJDIJD, Hallo IJburg en Theatraal IJburg heeft de afgelopen
maanden de koppen bij elkaar gestoken om de culturele krachten te bundelen. Doel is het cultureel
aanbod gezamenlijk onder de aandacht te brengen bij de bewoners van IJburg, vraag en aanbod af
te stemmen, samenwerking te zoeken en elkaar weten te vinden als cultuur aanbieders van IJburg.
Een eerste stap in deze richting is het gezamenlijk maken van een PR plan.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.A.5 Een verbonden buurt
Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier
zetten we op in door het (verder) verstevigen van verbindingen tussen verschillende groepen en
gemeenschappen op IJburg en Zeeburgereiland. En door het versterken van het gevoel er allemaal
te mogen zijn. Manieren waarop we dat mogelijk gaan doen zijn:

Een communicatiecampagne - voor en door jongeren - 'Wij zijn IJburg', gericht op het
vergroten van het identiteitsgevoel onder jongeren 'IJburger' te zijn.
De activiteiten van de IJburgse 'Krachtige moeders', dit zijn moeders die getraind zijn op het
dossier radicalisering en polarisatie. Zij ontplooien activiteiten om weerstand te bieden aan
mogelijke spanningen en polarisatie, waarbij zij bruggen slaan tussen verschillende
gemeenschappen.
Aandacht voor het onderwerp radicalisering en polarisatie in het primaire- en voortgezet
onderwijs. Jongeren leren kritisch na te denken over hun eigen beelden en 'waarheden', en
die van anderen (framing).

Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.A.6 Integratie van statushouders versterken
Verbonden buurten met een sterk sociaal weefsel is een doel voor IJburg, Zeeburgereiland en alle
buurten van Amsterdam. Ervaring elders leert ons dat mensen met een vluchtverleden -
statushouders- niet als vanzelf een plek in de wijk vinden en onderdeel worden van de
wijknetwerken. Inzet op versterking van voorzieningen op IJburg en zeker ook het Zeeburgereiland,
die nog niet zijn berekend op de vraag vanuit deze groepen. Op IJburg en Zeeburgereiland zijn veel
bewoners die zich willen inzetten om de integratie van statushouders te bevorderen. Deze
bewoners en andere partners in de wijk zijn de sleutels naar een succesvolle wederzijdse
integratie. Het stadsdeel zal daarom initiatieven, die de sociale samenhang versterken en aandacht
hebben voor integratie, ondersteunen. Organisaties rond zorg, welzijn en participatie en
woningcorporaties zijn belangrijke samenwerkingspartners. Op het Zeeburgereiland is de Alliantie
als eigenaar van de sociale huurwoningen een actieve partner in het netwerk.
Meer info op Gebiedonline
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Project 16.4.A.7 Ontmoeting tussen kwetsbare en krachtige bewoners
IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de relatie
tussen de verschillende (groepen) bewoners vraagt bijzondere aandacht: het stadsdeel wil
projecten en activiteiten stimuleren die erop zijn gericht bruggen te slaan tussen verschillende
(groepen) bewoners en daarmee voorkomen dat bewoners langs elkaar heen leven zonder enige
kennis van of betrokkenheid bij elkaar.
Meer info op Gebiedonline

Maatregel B. Wrijving in blokken en buurten verminderen

Verschillende leefstijlen en leeftijden wonen op IJburg gemengd in de blokken. Dit gaat vaak goed,
maar leidt ook soms tot problemen. Elk blok, plein of park heeft zijn eigen dynamiek en het is aan
de betrokkenen om daar gezamenlijk de juiste aanpak voor in te zetten.

Project 16.4.B.1 Blokaanpak
Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen soms voor wrijving in een blok of in een buurt. Door
middel van sociale interventies en fysieke aanpassingen zetten we met de blokaanpak in op het
verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid, onderling begrip en wederzijds respect. Hierbij maken
we mogelijk gebruik van programma's van organisaties als Inkr8, Dynamo en andere partners.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.B.2 Buurtknelpunten
IJburg wordt ervaren als prettige woonwijk. Dat wil niet zeggen dat er zich geen spanningen of
knelpunten voordoen. Soms zijn er lokaal spanningen die het prettig samenleven in de weg
staan. Laagdrempige ontmoetingen, gesprekken met buurtgenoten en partners in de wijk (politie,
welzijnspartners, gemeente, e.a.) kunnen het gevoel van gezamenlijkheid versterken en het gevoel
er alleen voor te staan bij bewoners verminderen. Daarom zal het stadsdeel -met partners- in 2018
op verschillende locaties Meetups organiseren. Dit zijn inloopbijeenkomsten voor bewoners en hun
partners. Doel is het eigenaarschap van de wijk te versterken evenals de gezamenlijkheid voor het
vinden van oplossingen.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.B.3 Integrale aanpak Joris Ivensplein
De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen
met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een placemaking game is gespeeld met
als onderwerp het plein. In 2017 is een eerste stap gezet naar herinrichting van het Joris Ivensplein,
inclusief de school- en speelpleinen. Verkeersveiligheid op- en rond het plein, verbeteren van de
sociale veiligheid, tegengaan van overlast van hangjongeren, de relatie en verbinding met het
winkelcentrum zijn onderwerpen die aandacht vragen. De markt is een belangrijke partner voor
versterking van de levendigheid op het plein. Evenals de ondernemers van het Winkelcentrum, de
VvE's, politie en anderen waarmee wordt samengewerkt. De urgentie om het plein te verbeteren
wordt versterkt door de huisvesting van studenten en statushouders op kavel 13A aan de
Daguerrestraat. Wanneer daar gebouwd wordt komt er een grote groep bewoners bij.
Meer info op Gebiedonline
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Project 16.4.B.4 Verbeteren van de openbare ruimte in- en rond Blok 30 en het Brand Dirk
Ochsenpark
Verschillende gebruikers (kinderen, jongeren, bewoners), de Olympusschool, de Vereniging van
Eigenaren, bewoners aan het Brand Dirk Ochsenpark en de corporatie hebben belang bij
verbetering van de openbare ruimte rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt).
De openbare ruimte wordt nu gedomineerd door grote hekken en is onlogisch ingedeeld. Het
lijkt niet af te zijn, de speelruimte is stenig, saai en niet uitdagend. Bewoners kunnen nauwelijks
gebruik maken van de binnentuin en het naastgelegen Brand Dirk Ochsenpark wordt intensief
gebruikt om te spelen. Het stadsdeel neemt het initiatief tot een brede aanpak met alle
belanghebbenden in en rond het blok om samen tot een plan van aanpak te komen. Opnieuw en
integraal bekeken, met fysieke verbeterpunten en sociaal-maatschappelijke componenten. Een
structureel overleg tussen alle partijen om de verbeteringen te agenderen, te monitoren en
aanbevelingen te blijven doen, maakt daar deel van uit.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.X.1 Afvalscheiden met de Buurt
Op IJburg wordt opvallend weinig afval gescheiden aangeboden. Doel is actief het betrekken van
bewoners bij het scheiden van afval. Cocasa is hierbij de afgelopen jaren een actieve IJburgse
partner. Deze samenwerking wordt in 2018 voortgezet.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.X.2 Groen in de buurt
Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Het blauw van het water wordt door IJburgers
gewaardeerd en het Diemerpark is prachtig. Deze kwaliteiten van IJburg zijn geen compensatie
voor de behoefte van IJburgers aan groen in de directe woonomgeving. Ook al is er al veel
vergroend de afgelopen jaren, de wens tot vergroening blijft op de agenda. Dit project is erop
gericht in te kunnen spelen, gedurende het jaar, op vergroeningswensen voor de directe
woonomgeving van IJburgers. Denk aan het plaatsen van plantenbakken, het realiseren van
geveltuintjes of het omvormen en opwaarderen van bestaand groen.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.4.X.3 IJburg Schoon
Ergert u zich ook zo aan al dat afval op straat? Sinds 2016 is een aantal actieve IJburgers,
geïnspireerd door Lieneke Koornstra, bezig met een campagne om zwerfvuil en troep bij de
afvalcontainers op te ruimen. De uitdaging is om te zorgen dat er minder troep komt. Daartoe
willen de initiatiefnemers een campagne organiseren op plekken waar mensen samenkomen, zoals
op scholen en bij winkelcentra, met flyers a la Loesje, die mensen bewustmaken van de impact van
vuil in wijk en milieu. Ook willen zij ditzelfde doen via de media. Verder kan worden gedacht aan
zaken als een wedstrijd onder scholen wie met tien kinderen de meeste zakken vult, straatwerving
of je lid wil worden van de groep IJburg Schoon waarmee je je committeert om een zak per maand
in te zamelen of bestaande IJburgse organisaties interesseren.
Meer info op Gebiedonline
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Prioriteit 5
Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland met
oog voor bewoners
Het afmaken van IJburg 1ste fase en de ontwikkeling van IJburg 2de fase en het Zeeburgereiland is
van belang voor bewoners en ondernemers in het gebied. Door aantrekken van de bouw is tijdelijk
ruimtegebruik minder belangrijk dan toen de gebiedsagenda werd opgesteld. Behoud en creëren
van voldoende ruimte voor groen en spelen bij stedelijke ontwikkeling vereist blijvend onze
aandacht. Hiervoor krijgt het beter benutten van de randen van IJburg extra prioriteit. De ambitie
voor waterrecreatie bij IJburg heeft meer nadruk gekregen vanwege de vaststelling van de
Watervisie Amsterdam 2040. Voor de verdere uitwerking van deze ambitie wordt een Ruimtelijk
programma Waterrecreatie IJburg en Zeeburgereiland ontwikkeld. Het programma omvat een
scala aan acties die de komende jaren worden uitgevoerd om het recreatief gebruik van het water
bij IJburg te optimaliseren binnen de ecologische kaders van het gebied.
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Project 16.5.X.1 Afronding en uitvoering van het Ruimtelijk programma waterrecreatie
De Watervisie van Amsterdam zet in op de ontwikkeling van waterrecreatie aan de oostflank van
de stad Amsterdam. Het Ruimtelijk Programma Waterrecreatie IJburg/Zeeburgereiland is een
nadere uitwerking van de Watervisie voor dit deel van de stad. Met de ontwikkeling van het
Ruimtelijk Programma Waterrecreatie IJburg/Zeeburgereiland wordt richting gegeven aan het
gewenste recreatieve gebruik van het water bij IJburg. Voor het opstellen van dit programma
worden vele partijen geconsulteerd. Ook consultatie van bewoners van IJburg en Zeeburgereiland
maakt hier deel van uit.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.5.X.2 Kunstwerk op IJburg
Meer kunst in de openbare ruimte is een veel gehoorde wens onder IJburgers. Tegelijk is kunst in
de openbare ruimte een onderwerp dat de gemoederen hoog kan doen oplaaien. Het project
beoogt een zorgvuldig proces met als eindresultaat een kunstwerk in de openbare ruimte van
IJburg. Daartoe moet in de eerste plaats een plan van aanpak worden uitgewerkt met de stappen
die daartoe moeten worden gezet, de randvoorwaarden, en de wijze waarop IJburgers worden
betrokken.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.5.X.3 Meer ruimte voor maatschappelijke activiteiten
De gemeente Amsterdam zorgt voor ruimtes voor een basisaanbod van maatschappelijke
activiteiten. Verspreid over het gebied en flexibel in gebruik. Het Zeeburgereiland heeft een
buurtkamer (begane grond Akropolistoren) en Nautilus met een grote zaal. Op Haveneiland West is
een Buurtkamer. Op de Talbotstraat 46 is de Flexbieb. Hier kunnen in samenwerking met het
stadsdeel meer activiteiten plaatsvinden, waaronder in verband met de komst van statushouders
op IJburg. Boven het IJburg College is Ludo gevestigd. Op Haveneiland Oost zit Right About Now,
waar ook een aantal initiatieven een plek kunnen vinden. De wens is om ook op Steigereiland
ruimte voor enkele activiteiten te realiseren. Tevens zal in 2018 worden gekeken hoe om te gaan
met de ruimtes die de Alliantie en Ymere in hun complexen ter beschikking stellen voor
activiteiten.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.5.X.4 Oeverzones Steigereiland Zuid
De westelijke oeverstrook op Steigereiland Zuid is een brede groenstrook aan het water, direct
zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. De oever is momenteel
ingericht met gras, en is een honden-uitrenplek. De oeverstrook willen we aantrekkelijker maken
zodat diverse groepen er kunnen spelen, recreëren en ontmoeten. Daarmee spelen we in op de
vraag vanuit de buurt naar extra ruimte. In 2017 zijn in samenwerking met bewoners, ondernemers
en professionals de wensen en mogelijkheden voor het intensiveren van een divers gebruik van
deze oeverstrook geïnventariseerd. Uitkomst was onder meer dat ook behoefte is aan het kunnen
wandelen van rondjes om het eiland en het water. In 2018 zullen we beginnen met het realiseren
van een aantal van deze kansen, wensen en mogelijkheden.
Meer info op Gebiedonline
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Project 16.5.X.5 Optimaliseren oevergebruik IJburg
De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. Aan
de IJmeerzijde zijn de oevers robuust ingericht met steen en beton. Aan de luwe zijde bestaan de
oevers veelal uit een openbare groenstrook langs het water. Deze groenstrook heeft een
belangrijke recreatieve en ecologische functie binnen de beperkte openbare ruimte op IJburg. De
afgelopen jaren is een aantal vraagstukken ontstaan met betrekking tot het gebruik van de
oeverzones en gebruik van het water. De aard, omvang en urgentie van ieder vraagstuk verschilt
per gebied, maar hebben allemaal een relatie met de inrichting van openbare ruimte en privaat
gebruik. Onderzocht wordt welke knelpunten aandacht verdienen en op welke wijze het gebruik
van de openbare ruimte kan worden verbeterd.
Meer info op Gebiedonline
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Prioriteit 6
Versterken wijkeconomie
IJburg blijft een kwetsbaar economisch gebied. We willen de samenwerking tussen ondernemers
helpen versterken, en zoeken daar geschikte vormen voor. Zo werken we aan het verbeteren van
de veiligheid en leefbaarheid in winkelgebieden. Het economisch klimaat heeft ook baat bij meer
reuring in de openbare ruimte op IJburg (IJburg op de Kaart). Verbetering van de bereikbaarheid
over het water blijft een belangrijk uitgangspunt om het economisch klimaat rond de binnenhaven
te versterken. Versterking van de (passanten)haven draagt daaraan bij.
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Project 16.6.X.1 BIZ Haven IJburg, de Parel van Amsterdam
Een BIZ (Bedrijven investeringszone) is een afgebakend (economisch) gebied zoals een winkelstraat
of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit
van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BIZ betalen daaraan mee. De
ondernemersvereniging de Parel van Amsterdam heeft besloten de mogelijkheid te onderzoeken
om samen met alle stakeholders in de Haven van IJburg een BIZ op te starten. Doel is samen
werken aan een aantrekkelijke omgeving, waarbij kwaliteit van de openbare ruimte, levendigheid
en veiligheid in het gebied speerpunten zijn om van de Haven op IJburg een inspirerende
ontmoetingsplek met een prettig verblijfsklimaat te maken en de Haven van IJburg een begrip
wordt voor bewoners van IJburg en bezoekers van buiten. 
Meer info op Gebiedonline

Project 16.6.X.2 Extra inzet op een duurzame invulling winkel- en horeca voorraad op
Zeeburgereiland en IJburg
Zeeburgereiland en IJburg ontwikkelen in rap tempo. Bestemmingsplannen worden voorbereid
waarbij de input van economie een belangrijke rol speelt. Kennis over de winkelvoorraad,
bedrijven, kantoren en horeca in aanpalende gebieden maar ook de behoefte aan voorzieningen in
een gebied is hierbij van groot belang. Vroegtijdig contact leggen met ontwikkelaars en eigenaren
is van groot belang om in te zetten op een economisch sterk en duurzame invulling. Oog voor het
sociaal en maatschappelijk aspect dragen daarbij  bij aan faciliteiten in de wijken, die de
leefbaarheid en veiligheid in de wijk bevorderen.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.6.X.3 Extra inzet op een kwalitatieve ontwikkeling van de Pampuslaan
De Pampuslaan is met de komst van Centrumeiland nog in ontwikkeling. Samen met alle
stakeholders in het gebied gaan we extra inzetten op de kwalitiet van hoogwaardige horeca en
winkels aan de Pampuslaan, waar diversiteit in de winkel en horeca voorraad een hoog goed is. We
trekken samen op met de Haven van IJburg, als aangrenzend economisch gebied. Deze gebieden
kunnen elkaar mogelijk versterken in kwaliteit en uitstraling.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.6.X.4 Meer jongeren aan het werk via lokale ondernemers
Voor veel jongeren is het lastig om een baan te vinden. We willen deze jongeren helpen door ze
werkervaring te laten opdoen. Dat vergroot niet alleen hun kans op betaald werk, maar maakt het
voor hen ook makkelijker om een vak te kiezen dat bij hen past. Om dit mogelijk te maken zullen
lokale ondernemers benaderd worden met de vraag om stageplekken, werkervaringsplekken en
bijbanen aan te bieden zodat jongeren kennis kunnen maken met verschillende branches en
functies.
Meer info op Gebiedonline

Project 16.6.X.5 Ondersteunen ondernemersverenigingen IJburg
Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen,
zoals voor gebiedsbranding, straatmanagement, ondernemersinitiatieven die gericht zijn op een
schoon, veilig en aantrekkelijk gebied of op de binding met bezoekers van het gebied.
Ondernemers die niet zijn verenigd kunnen een subsidie aanvragen voor het oprichten van een
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ondernemersvereniging. Met deze subsidie kunnen ondernemers de benodigde acties (laten)
uitvoeren om te komen tot het oprichten van een ondernemersvereniging voor het gebied waarin
zij hun bedrijf uitoefenen en op deze manier te kunnen werken aan het versterken van het
economisch gebied. De regelingen worden uitgevoerd door de stadsdeelorganisatie en/of de RVE
Economie.
Meer info op Gebiedonline
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https://onsgebied.nl/project/3851/ondersteunen-ondernemersverenigingen-ijburg-


Prioriteit 7
Verbeteren fiets- en vaarverbindingen
Om goed gebruik te kunnen maken van de nabijheid van de stad en alle voorzieningen zijn goede
verbindingen naar Amsterdam belangrijk voor IJburgers. Met de ontwikkeling van het Ruimtelijk
programma Waterrecreatie wordt ook aandacht besteed aan de ambitie voor toeristische en
recreatieve verbindingen over het water naar IJburg. Dit jaar zijn er geen projecten opgenomen
voor deze prioriteit.
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