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1. Gebiedsagenda/inleiding 
Voor u ligt de Gebiedsagenda van IJburg/Zeeburgereiland.  De Gebiedsagenda bevat de belangrijkste 
opgaven van het gebied op basis van gebiedsanalyses, specifieke gebiedskennis en bestuurlijke 
ambities. De gebiedsagenda is het document dat op basis van gezamenlijkheid de specifieke ambities 
en doelen van het gebied in beeld brengt en prioriteiten stelt. Zij belicht kansen en bedreigingen die 
zich afspelen binnen het gebied, waarbij diverse schaalniveaus kunnen worden onderscheiden (plein, 
buurt, wijk, gebied en stad). De agenda heeft een meerjarig perspectief. 
 

2. Samenvatting 
De prioriteiten/opgaven voor IJburg/Zeeburgereiland samengevat: 

 Verder uitbouwen van de verregaande samenwerking met bewoners en innovatie van vormen 
van samenwerking, voor zowel initiatiefrijke bewoners als empowerment van groepen die 
minder zichtbaar zijn in de buurt. 

 Meer voorzieningen voor jeugdigen op IJburg, zodat er voldoende voorzieningen zijn. Op dit 
moment zijn er onvoldoende voorzieningen voor het grote aandeel jeugdigen. 

 Versterken van de netwerken, steunen van initiatieven en armoedebestrijding, zodat de 
draagkracht op IJburg wordt vergroot, opdat de bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn 
worden opgevangen. 

 Veilig en prettig samenleven, inzet op preventie op het gebied van veiligheid en voorkomen van 
spanningen in woonblokken en op straat tussen bewoners met verschillende leefstijlen en 
leeftijden.  

 Ontwikkeling en afronding van IJburg en Zeeburgereiland, rekening houdend met de behoeftes 
van bewoners en ondernemers, zoals het mogelijk maken van; 

o Tijdelijk ruimtegebruik 
o Voldoende ruimte voor groen en spelen 
o Verzilveren van de kansen rondom waterrecreatie  

 Versterken van het economisch klimaat door het verbinden van ondernemers en het 
verlevendigen van IJburg, in het bijzonder de haven.  

 Meer en betere verbindingen van IJburg en Zeeburgereiland met de omgeving. 
 

3. Gebiedsbeschrijving 
IJburg 
Eind 2002 kwamen de eerste bewoners op IJburg. Nu wonen er ruim 20.000 mensen in de wijk, 
waarvan ruim 30% tussen de 0 en 18 jaar is.  3% is 65 jaar of ouder. Er zijn op IJburg in totaal 7757 
woningen. Op het Haveneiland Oost valt 41% van de woningen onder sociale huur, op Steigereiland 
is dat 31% en op de Rieteilanden West 13%. Rieteiland Oost bestaat geheel uit zelfbouwkavels voor 
vrijstaande villa’s. Het totaal aantal woningen wordt bewoond door 8760 huishoudens.  
IJburg begint steeds meer een echte Amsterdamse stadswijk te worden. Omdat IJburg is gebouwd 
volgens het principe ‘wijk zonder scheidslijnen’ heeft de wijk een diverse en gemixte 
bewonerssamenstelling en is er veelal sprake van ‘gespikkeld wonen’: koop-, huur- en (relatief veel) 
zorgwoningen liggen naast, onder en boven elkaar.  
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Zeeburgereiland 
De gebiedsontwikkeling op het Zeeburgereiland is voor het grootste deel gestagneerd als gevolg van 
de economische crisis. Dit heeft tot gevolg dat het leeggemaakt gebied, de Sluisbuurt, meerjarig 
braak is komen te liggen, evenals de toekomstige bedrijvenstrook en de Oostpunt. Hier zijn nu 
tijdelijke initiatieven gevestigd. De Baaibuurten Oost en West functioneren als de rafelranden van 
Amsterdam. 
De Sportheldenbuurt is het gebied van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Recent is de 
ontwikkeling van de Sportheldenbuurt in een versnelling gekomen. De eerste zelfbouwwoningen zijn 
nu bewoond, een eerste complex met 99 studentenwoning is bewoond, een tijdelijke dependance 
van het IJburgcollege is in 2014 in gebruik genomen en het Integraal Kindcentrum met 
Montessorischool is geopend. Daarnaast realiseert de Alliantie hier 600 woningen en wordt onder 
meer het woon-werkgebouw ‘Nautilus’ gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap. 
Voor tal van blokken in het gebied is de planvorming in volle gang. Voor de drie oude silo’s is nog 
geen geschikte functie gevonden. In het hart van de Sportheldenbuurt is ruimte gereserveerd voor 3 
sportvelden. 
 
Ontwikkelperspectief 
IJburg en Zeeburgereiland zijn nieuwe delen van Amsterdam en nog volop in ontwikkeling. De 
buurten in het gebied verschillen sterk in de fase waarin zij zich bevinden en hebben elk hun eigen 
karakter en opgave. IJburg en Zeeburgereiland hebben in de afgelopen jaren laten zien een groot 
potentieel aan sterke denkers en doeners te hebben. Het is de zaak ruim baan te geven aan 
bewoners en ondernemers en hun initiatieven en hen in uiteenlopende situaties op een passende 
wijze te steunen. Op IJburg wonen veel mensen waar een vangnet voor nodig blijft. ,Voor verbreding 
van bewonersbetrokkenheid is meer begeleiding nodig. Flexibele inzet van mensen en middelen is 
nodig om de inzet steeds aan te kunnen passen aan de situatie en om als betrouwbare partner op te 
kunnen treden. 
 

4. Opgave van het gebied 
 

4.1. Gebiedsanalyse 
IJburg 
Uit de analyse komt IJburg naar voren als een gebied waar het over het algemeen goed leven is. Er 
zijn op een aantal punten wel risico’s waarvoor aandacht en inzet nodig is, zodat IJburg zich de 
komende jaren positief kan blijven ontwikkelen. 
De ontwikkeling van de laatste kavels op IJburg 1e fase komt weer op gang en ook de ontwikkeling 
van Centrumeiland is opgestart. De ruimte die lege kavels boden voor groen en spelen, verdwijnt en 
hier zijn alternatieven voor nodig. Het aandeel kinderen en jongeren tot 18 jaar op de totale 
bevolking is ruim één-derde. Daar zijn meer voorzieningen voor nodig. 
IJburg staat bekend als een gebied met rijke inwoners. Toch is IJburg gebouwd met veelal grote 
sociale huurwoningen. Er zijn relatief veel eenoudergezinnen ten opzichte van het Amsterdamse 
gemiddelde. Het percentage laagopgeleide schoolverlaters is met name op IJburg Zuid (Haveneiland 
Oost) erg hoog. Daarnaast is er een groep ZZP-ers die in de huidige markt niet in staat is een 
minimuminkomen te genereren. Er is problematiek ten gevolge van daling van huizenprijzen tot 
onder de hypotheekwaarde (‘onder water’). 
Op IJburg wonen ook relatief veel bewoners met een zorgvraag, waardoor de bezuinigingen in de 
zorg hun impact zullen hebben in de woonbuurten. Er is potentie onder bewoners en professionele 
partners om zelf actief bij te dragen aan zorg- en welzijnstaken, maar de ‘zorg-participatie 
samenleving’ is nog zeker nog geen vanzelfsprekendheid. 
 
Zeeburgereiland 
Zeeburgereiland functioneert aan de ene kant als de rafelrand van Amsterdam en staat aan de 
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andere kant aan het begin van gebiedsontwikkeling, zoals die nu op gang komt in de 
Sportheldenbuurt. De cijfers voor het Zeeburgereiland zijn gebaseerd op een zeer klein aantal 
bewoners. De gebiedsontwikkeling in de Sportheldenbuurt is interessant, omdat de partners inzetten 
op het versterken van eigenaarschap van eindgebruikers, waaronder huurders. Daarnaast vindt hier 
een pilot plaats met de nieuwe landelijke manier van vergunningverlening. 
Zie voor een uitgebreidere analyse de gebiedsanalyse IJburg/Zeeburgereiland 2015. 
Opvallende cijfers binnen het gebied: 
 
Indicator 
 

Amsterdam IJburg/Zeeburgereiland Afwijkende buurten 

% eenoudergezinnen 
(2014)  
 

9% 13% Haveneiland West 15% 
Steigereiland 14% 

% laagopgeleide 
schoolverlaters (18-22) 
(2014) 

9% 9% Haveneiland Oost 16% 
Steigereiland 13% 
Haveneiland West 12% 
 

% grote woningen (2014) 
 

35% 89% Rieteilanden West 99% 
 

% goedkope huur in 
woningvoorraad (0-425) 
(2014) 
 

27% 2% - 

% 0-17 jarigen (2014) 18% 34% Rieteilanden West 40% 
Steigereiland 35% 
 

 

4.2. Prioriteiten vanuit het gebied 
 
Wonen en Openbare ruimte (thema 1) 
 
Wonen 
Het afmaken van IJburg 1e- en 2e fase en van het Zeeburgereiland is van belang voor bewoners en 
ondernemers in het gebied.  
De ontwikkeling van de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland is in volle gang. De Alliantie kiest hier 
voor een innovatieve aanpak voor gebiedsontwikkeling, waarbij bewoners in spé vroegtijdig worden 
betrokken bij de planvorming. Ook Pakhuis de Zwijger kijkt mee om lessen uit dit proces elders in de 
stad te kunnen benutten. Terwijl de eerste bewoners in hun woningen zijn getrokken, wordt om hen 
heen volop gebouwd. Het is zaak de leefbaarheid op peil te houden en daarbij gebruik te maken van 
het initiatief, de inzet en creativiteit van alle belanghebbende partners. De eerste contacten in het 
netwerk dat daarvoor nodig is, zijn inmiddels gelegd in de ‘Meetups’ en de komende jaren zal dat 
verder doorontwikkeld en uitgebreid worden (zie ook http://www.dezwijger.nl/116706/nl/meetups-

zeeburgereiland ). 
Waar nog geen definitief gebruik van beschikbare ruimte aan de orde is, liggen kansen om zoveel 
mogelijk ruimte te geven aan tijdelijke initiatieven. Het Centrumeiland biedt mogelijk ook plaats aan 
programma en/of voorzieningen die ontbreken in het huidige IJburg of daar nu tijdelijk zijn geregeld. 
Zeeburgereiland kan mogelijk plek bieden aan een tijdelijk duurzaam distributiecentrum vanwaar 
goederen per elektrische boot de stad ingaan.  
IJburg wordt gebouwd conform de gemengde stadswijk: 30% sociale huurwoningen, een fors aandeel 
middensegment woningen en een toplaag. Huurwoningen kunnen uit de sociale huurvoorraad 
verdwijnen doordat de huur na mutatie en op basis van het woningwaarderingsstelsel tot boven de 
huurprijsgrens stijgt (liberalisatie). Omdat woningen op IJburg relatief groot zijn, zal dit hier vaker 
voorkomen. Afspraken met de corporaties zijn nodig om in de toekomst het aantal sociale 
huurwoningen op peil te houden. 

http://www.dezwijger.nl/116706/nl/meetups-zeeburgereiland
http://www.dezwijger.nl/116706/nl/meetups-zeeburgereiland
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Op IJburg blijkt behoefte aan kleinere middensegment huurwoningen, en andere betaalbare 
woonvormen. Een voorbeeld hiervan is het succes van het ‘Parentshouse’, dat betaalbare 
woonruimte voor gescheiden ouders aanbiedt. Door de aankomende groei op IJburg van 
bijvoorbeeld aantallen jongvolwassenen en ouderen, neemt de behoefte aan kleinere betaalbare 
woningen toe. Bij het ontwikkelen van de nu nog onbebouwde kavels ligt een kans om hierop in te 
zetten. 
 
Openbare ruimte 
De bouwcrisis heeft gezorgd voor vertraging in de bouw, maar die trekt nu weer aan. De komende 
jaren zal daardoor ook de openbare ruimte op meer plaatsen definitief worden ingericht. Daarmee 
komt een einde aan de semipermanente situatie, met een rommelige uitstraling, stuifzand, en 
obstakels voor minder validen, maar ook aan tijdelijk gebruik door moestuinen (kavel 1, 13a en 32a) 
en tijdelijke speelvoorzieningen. Bij de verder ontwikkeling en afronding van IJburg en 
Zeeburgereiland is dan ook aandacht nodig voor vergroening van de openbare ruimte en creëren van 
ruimte voor sport en spel.  
Steeds vaker komt ook in de bestaande buurten het verzoek van bewoners op IJburg om meer te 
vergroenen, en soms een andere inrichting aan te brengen zodat de geluidoverlast 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 in afscheidingen en 
oversteekplekken.  
De grote aanwezigheid van water is voor IJburg een unieke factor die veel sterker benut kan worden. 
Bewoners vragen om meer mogelijkheden voor steigers, watersport en waterrecreatie. Hier liggen 
kansen. Het uitgestrekte gebied langs de Diemerzeedijk, met daarin het Diemerpark, is een 
belangrijke ecologische verbindingszone. Het groen en het water wordt ook gebruikt voor recreatie 
en bewoning. Integrale afstemming van de verschillende functies is nodig zodat de unieke kwaliteit 
van het gebied kan worden behouden en versterkt. 
Er zijn verschillende maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer op de IJburglaan te 
verbeteren. De Oostelijke ontsluitingsweg (OOIJ) is in 2014 geopend en de NUON-weg is nu gesloten, 
ondanks stevige protestacties van IJburgers. Zowel de effecten van de opening van de OOIJ op de 
doorstroming van de IJburglaan als van de sluiting van de NUONweg moeten worden gemonitord.  
Het Zeeburgereiland vormt een belangrijke schakel tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg en 
tussen de Indische Buurt en Amsterdam Noord. Verbetering van de huidige verbinding voor fietsers 
en voetgangers is kansrijk in de vorm van een zogenaamde multistop vaarverbinding.  
Door de schakelfunctie van het Zeeburgereiland is dit ook de meest geschikte landingsplaats voor 
een vaarverbinding over het IJmeer naar Almere en andere bestemmingen.  
 

Bedrijvigheid (thema 2) 
 
De leegstand van het bedrijfsonroerendgoed op IJburg is flink teruggelopen, met name op de 
IJburglaan en Pampuslaan. Het is zaak deze trend uit te breiden naar de nu nog leegstaande 
kantoorpanden in de woonstraten en de haven. IJburg blijft een kwetsbaar economisch gebied. Het is 
zaak in te zetten op versterken van de samenwerking tussen ondernemers en geschikte vormen 
daarvoor te zoeken. Zo kan verder gewerkt worden aan verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 
in winkelgebieden. Het economisch klimaat heeft ook baat bij meer reuring in de openbare ruimte op 
IJburg. Versterking van de (passanten)haven en andere vormen van toerisme draagt daaraan bij en er 
is onder ondernemers en bewoners veel vraag naar een markt.  
 

Participatie en Zelfredzaamheid (thema 3) 

Bewonersinitiatief en Samenwerking 
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Het verder uitbouwen van vergaande samenwerking met bewoners en de innovatie van vormen van 
samenwerking en gebiedsontwikkeling zijn belangrijk, met als doel zo veel mogelijk zelfsturing en 
eigen initiatief in het gebied te bewerkstellingen. Er wordt ook ingezet op empowerment van 
groepen die nu nog minder (zichtbaar) actief zijn in hun buurt. 
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 de wijze waarop dit gebeurt ook nieuwe contacten en aanknopingspunten voor 
initiatief en samenwerking op zal leveren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bestaande 
netwerk van actieve bewoners ’IJburg Droomt IJburg Doet’ en andere partners. Het 
www.kompasopIJburg.nl  speelt hierin een rol. Naast bewoners zijn ook ondernemers en 
professionele partners van belang voor samenwerking aan maatschappelijke opgaves. Er ligt een 
opgave in de vraag welke rol de gemeente wil nemen in de samenwerking met bewoners in 
langlopende of (jaarlijks) terugkerende bewonersinitiatieven die beogen een bijdrage te leveren aan 
prioriteiten uit de gebiedsagenda. Deze initiatieven worden voor het overgrote deel gedragen door 
vrijwillige inzet van bewoners, en kennen creatieve financieringsstrategieën, maar kampen toch met 
kwetsbare begrotingen en een gebrek aan meerjarig perspectief. 
Er is op IJburg veel animo om kinderen en volwassenen in contact te brengen met natuur en milieu. 
Duurzaamheid is een thema waar verschillende bewoners in geïnteresseerd zijn. Dit sluit mooi aan 
op de stedelijke ambities, onder meer tot verbetering van het scheiden van afval. Er zijn 
verschillende bewonersinitiatieven op dit vlak, zoals de Moesbakken op kavel 13a, 32, 126i, ‘Op de 
Schop’ op kavel 1, en de zonne-energiecoöperatie Oosterlicht. Daarnaast is er nu op kavel 70 een 
tijdelijke (pony)schuur geplaatst, die gelieerd is aan de ambitie tot het realiseren van een boerderij 
ergens op IJburg.  
 
Zelfredzaamheid 

Het aantal mensen met een zorgvraag op IJburg is relatief groot en neemt de komende jaren toe. Het 
gaat om ouderen, laaggeletterden, mensen die in armoede of isolement leven, fysiek en/of mentaal 
beperkte volwassenen en jongeren. Als gevolg van de grote bezuinigingen neemt het beschikbare 
budget af. Het (landelijk) beleid is erop gericht dat zij zelfstandig wonen. Dat vereist dat zij op 
voldoende steun van formele en informele netwerken en voorzieningen kunnen rekenen. Op dit 
moment zijn netwerken en voorzieningen rondom deze groepen en individuele bewoners op IJburg 
nog beperkt en ze staan onder druk. Als we met onze partners niets doen, betekent dit dat 
belangrijke voorzieningen voor deze mensen er niet komen of verdwijnen en dat de IJburgse 
samenleving niet is toegerust om dit op te kunnen vangen. Onder de partners op IJburg is een drive 
om deze uitdaging het hoofd te bieden. Bovendien zijn er op IJburg ook ‘sterke’ bewoners die zichzelf 
organiseren rondom hun woon- en zorgbehoefte (stadsdorp) en/of die zich willen inzetten voor de 
buurt. De grootste uitdaging is aansluiting te realiseren tussen de behoefte bij deze groepen en de 
inzet die sterke bewoners uit de buurt kunnen en willen leveren. Het is een belangrijke opgave voor 
professionele partners en actieve bewoners op IJburg om nog veel meer kennis te delen en de 
samenwerking intensief te gaan versterken en netwerken te verbreden en professionaliseren.  
Op het gebied van armoedebestrijding is vooral maatwerk gericht op specifieke groepen nodig. Er 
zijn gevallen bekend waar de reguliere schuldhulpverlening niet aanslaat en dreigende huisuitzetting 
komt vaker voor dan in andere delen van Oost. De aanwezigheid van relatief veel alleenstaande 
moeders en grote gezinnen die het moeilijk hebben speelt daarin een rol. De opgave is om de 
achterliggende problematiek beter in beeld te krijgen en om  een integrale aanpak in te kunnen 
zetten in samenwerking met maatschappelijke dienstverlening en huisartsen.  
 
Jeugd en Onderwijs (thema 4) 
 
De opgave is om gezien het grote aandeel jeugdigen op IJburg te zorgen voor voldoende 
voorzieningen voor kinderen en jongeren, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen en overlast 
voorkomen wordt. Hiervoor is een structurele inzet voor jeugd op IJburg nodig. 

http://www.kompasopijburg.nl/
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Eén derde van de bewoners van IJburg, ruim 7000 inwoners, is in de leeftijd van 0-18 jaar. Het aantal 
jongeren, waaronder een grote groep tieners, zal in de komende jaren toenemen van 3136 jongeren 
tussen 10-19 jaar in 2015 tot 4277 in 2025. Gezien het grote aandeel jeugdigen op de totale 
bevolking van IJburg en het feit dat er nog onvoldoende voorzieningen en activiteiten voor jongeren 
op IJburg zijn, is het risico dat tegenstellingen tussen jongeren en volwassenen op IJburg toenemen. 
Er zijn veel zwakke gezinnen op IJburg. Veel van de problemen die zichtbaar zijn, hebben oorsprong 
in de gezinssituatie ‘achter de voordeur’. Armoede is een belangrijke factor die de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren in de weg kan zitten.  
Op IJburg is een structureel tekort aan huisvesting voor- en vroegschoolse educatie (VVE) plekken, 
waardoor er veel kinderen niet in aanmerking komen voor deze educatie. Ook is er meer aandacht 
nodig om alle kinderen hun talenten te kunnen laten ontwikkelen. 
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. Het aansluiten van de 
aanpak van jeugdoverlast, jeugd- en jongerenwerk met het zorgaanbod op de scholen op IJburg 
maakt daar deel van uit. In het licht van de decentralisaties is extra focus op het behoud en 
versterken van (bestaande) netwerken voor de kwetsbare jeugd van groot belang. 
Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd met incidentele middelen. Voor continuering van deze aanpak 
zijn structurele middelen nodig. Van incidentele middelen is nu een plek gebouwd waar 
jongerenwerk actief is, maar die staat op een tijdelijk lege kavel. In 2015 moet een definitieve locatie 
gevonden worden waar deze voorziening de komende jaren gehuisvest kan worden en met 
voldoende werkers begeleid kan worden. Er zijn goede ervaringen opgedaan met begeleiding van 
jongeren door middel van sportzorg, wat heeft bijgedragen aan vermindering van de 
overlastproblematiek. De verwachting is dat inzet van jongerenwerk, sportzorg en aanbod van 
(educatieve) activiteiten, nu gefinancierd uit incidentele middelen, op IJburg meerjarig nodig is 
gezien de enorme groei van het aantal jongeren de komende jaren. Er is inmiddels wel een sterk 
netwerk van professionals rondom jongeren op IJburg en de met incidentele middelen opgezette 
initiatieven, voorzieningen en activiteiten slaan zeer goed aan. Dit voorkomt overlast, schooluitval en 
jeugdwerkeloosheid en vraagt om een duurzame investering in het netwerk en behoud van de 
partners die net een paar jaar bezig zijn en veel tijd en energie hebben geïnvesteerd. Juist de 
combinatie van sportzorg, het actief betrekken van jongeren als rolmodellen bij hun jongere 
buurtgenoten en faciliteren van een actieve rol voor jongeren lijkt effectief. 
 

Leefbaarheid en Veiligheid (thema 6) 

 
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 (psychische) 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. Daarnaast blijft ook de behoefte bestaan aan 
zichtbaarheid van politie in de wijk en versterking van het veiligheidsgevoel door middel van behoud 
van het politiebureau voor IJburg. 
Gezien de ontwikkeling in de cijfers, zijn in het Gebiedsgerichte Veiligheidsplan 2015 de volgende 
drie prioriteiten benoemd: inbraken, diefstallen en jeugdoverlast/criminaliteit. Ten opzichte van het 
stedelijke gemiddelde scoort  IJburg (nog steeds) beter dan het gemiddelde. Wel is er in vergelijking 
met 2012, in 2013 meer ingebroken en gestolen en is er meer overlast. De objectieve cijfers vertalen 
zich in het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen en vermijdingsgedrag. De bewoners van IJburg 
voelen zich minder veilig ten opzichte van het jaar ervoor. Wat beter is geworden, is de score op de 
jeugdcriminaliteit index en het percentage jeugdige verdachten voor IJburg. In 2013 is IJburg voor 
wat deze indicatoren betreft, in de groene cijfers gekomen. Wel is de risicofactorenindex minder 
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goed geworden. Hierbij gaat het om factoren die het risico op jeugdcriminaliteit vergroten. Die 
factoren zijn meer dan gemiddeld aanwezig op IJburg. IJburg blijft in de oranje cijfers en geeft, gezien 
de hoogte van de index, aanleiding voor blijvende aandacht vanuit het stadsdeel en de politie. Het 
doel van die blijvende aandacht is om de risicofactoren te verkleinen, temeer omdat IJburg de meest 
kinderrijke buurt van Amsterdam is.  

Bewoners geven het signaal dat IJburg op plekken slecht verlicht is. Onder andere in de Haven op 
IJburg moet de verlichting verbeterd worden. Ook willen IJburgers een veilige, kortere fietsroute naar 
het centrum van Amsterdam.  
Vanuit de actie inhaalslag Brandveilig Gebruik is gebleken dat bij diverse bouwwerken met 
samengestelde, gestapelde functies op IJburg allerhande brandveiligheidsgebreken bestaan. Daar ligt 
een opgave. 
De Baaibuurten Oost en West op Zeeburgereiland functioneren als rafelrand van Amsterdam, waar in 
het verleden weinig toezicht is geweest op de rechtmatigheid van de activiteiten. De opgave is hier 
veilig gebruik mogelijk te maken, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen van het gebied. 
Vanaf de zomer 2015 is het nieuwe stadsstrand IJburg op Centrumeiland geopend. Vanwege de 
ligging, inrichting en oppervlakte van het strand is extra aandacht voor beheer en veiligheid nodig.  
 
Sport (thema 7) 
 
De behoefte aan sportvoorzieningen blijft onverminderd groot op IJburg, zoals onder meer te zien is 
aan de wachtlijsten van de voetbal- en hockeyvereniging. Ook de behoefte aan sportveldjes en 
speelruimte in de buurten is groot en is er een oplossing nodig voor het binnenkort verdwijnen van 
sportveldjes die tijdelijk op lege kavels zijn gerealiseerd. Mogelijkheden liggen in het onder de 
aandacht brengen van de toenemende diversiteit in sportaanbod op IJburg en in creatief omgaan 
met gebruik van accommodaties, waaronder optimaal benutten van gymzalen. Ook het betrekken 
van private sportscholen bij de uitvoering van de maatschappelijke opgave draagt bij. Vergroten van 
het aanbod van watersport en waterrecreatie is wenselijk en daarvoor ontstaan met de ontwikkeling 
van Centrumeiland ook kansen. Jongeren vragen om skatevoorzieningen in de buurt. Hoewel 
gewerkt wordt aan overdekt zwemwater bij het Flevoparkbad, willen IJburgers nog altijd graag een 
overdekt zwembad op IJburg. In de zomer is extra aandacht nodig voor het gebruik van het water van 
IJburg als zwemwater.  
De kennismaking van alle groepen op IJburg met alle soorten vrije tijdsbestedingen stimuleren is een 
belangrijke opgave. Dit in samenwerking met talentontwikkeling, maar ook met initiatieven-, cultuur- 
en sportmakelaars. Het sportaanbod kan beter in beeld gebracht worden en verbonden worden aan 
bewonersinitiatieven.   
In de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland ligt een kans om door middel van slim combineren, de 
sportvoorzieningen te optimaliseren. Hierdoor kunnen de kantine en de kleedkamers in de sporthal 
ook een functie krijgen voor de buitensport en welzijnsactiviteiten in het hart van de 
Sportheldenbuurt.  
Op het gebied van cultuur zijn culturele netwerken en voorzieningen op IJburg nog onvoldoende 
ontwikkeld. De komende jaren is aandacht nodig voor verder ontwikkelen en versterken hiervan. 
 

4.3. Stedelijke prioriteiten in/voor het gebied  
  
Gezondheid (thema 5) 

IJburg is een ‘3D startgebied’. Dit is een samenwerkingsverband tussen stad en stadsdeel om op 
IJburg de decentralisatie van taken en budgetten van het Rijk naar de gemeente op het gebied van 
Jeugdzorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vorm te geven en door de invoering 
van de Participatiewet. Onze doelstellingen zijn hierbij: een effectieve samenwerking tussen de 
teams die zich bezig houden met de decentralisaties, gebiedsgericht werken, inzetten op de 
dragende samenleving, een goede samenwerking tussen stad en het stadsdeel, een goede overgang 
van de decentralisatie van wonen en zorg, een effectieve en efficiënte zorg voor huishoudens met 
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meervoudige problematiek en een omslag van 3D en een nieuwe manier werken implementeren in 
uitvoering. 
 

5. Prioritering van de opgave 

 Verder uitbouwen van de verregaande samenwerking met bewoners en innovatie van vormen 
van samenwerking, voor zowel initiatiefrijke bewoners als empowerment van groepen die 
minder zichtbaar zijn in de buurt. 

 Meer voorzieningen voor jeugdigen op IJburg, zodat er voldoende voorzieningen zijn. Op dit 
moment zijn er onvoldoende voorzieningen voor het grote aandeel jeugdigen. 

 Versterken van de netwerken, steunen van initiatieven en armoedebestrijding, zodat de 
draagkracht op IJburg wordt vergroot, opdat de bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn 
worden opgevangen. 

 Veilig en prettig samenleven, inzet op preventie op het gebied van veiligheid en voorkomen van 
spanningen in woonblokken en op straat tussen bewoners met verschillende leefstijlen en 
leeftijden.  

 Ontwikkeling en afronding van IJburg en Zeeburgereiland, rekening houdend met de behoeftes 
van bewoners en ondernemers, zoals het mogelijk maken van: 

o Tijdelijk ruimtegebruik 
o Voldoende ruimte voor groen en spelen 
o Verzilveren van de kansen rondom waterrecreatie  

 Versterken van het economisch klimaat door het verbinden van ondernemers en het 
verlevendigen van IJburg, in het bijzonder de haven.  

 Meer en betere verbindingen van IJburg en Zeeburgereiland met de omgeving. 
 

6. Participatie 
Op allerlei manieren en momenten wordt de dialoog tussen het stadsdeel en haar partners op IJburg 
gezocht en gevonden, online en offline, op individuele basis en via bijeenkomsten. Het buurtplatform 
is één van deze vormen, naast de vele initiatieven waarbij andere partners, veelal bewoners, het 
voortouw nemen. IJburgers gaven aan dat het hen een gevoel van betrokkenheid en vertrouwdheid 
geeft dat ze ‘het stadsdeel’ geregeld in de buurt treft. Aanwezigheid is een belangrijke voorwaarde 
gebleken voor het delen van -soms gevoelige- informatie, en vormde een essentieel ingrediënt voor 
betere kennis van het gebied en de dynamiek daarbinnen. 
De kwartaalbijeenkomsten van het bewonersnetwerk IJburgDroomt IJburgDoet leveren belangrijke 
aanknopingspunten voor samenwerking op allerlei thema’s. Sterk aan de projecten die ontstaan via 
de netwerkbijeenkomsten is dat het initiatief van bewoners komt en het stadsdeel haar inzet kan 
leveren. Het online platform Hallo IJburg (www.halloijburg.nl) is een van de activiteiten ontwikkeld 
door bewoners uit het netwerk IJburg Droomt, IJburg Doet. Het heeft een snel toenemende groep 
gebruikers en levert een schat aan informatie en netwerkmogelijkheden op. Recent is ook het 
bewonersinitiatief ‘Kompas op IJburg’ gestart, waar bewoners hun wensen voor IJburg kunnen 
aangeven en dat eigenaarschap en eigen kracht van bewoners stimuleert om de buurt te verbeteren. 
Daarnaast geeft het inzicht in de prioriteiten die bij bewoners leven.  
 
In de ontwikkelfase van IJburg hebben de partijen die duurzaam betrokken zijn zich verenigd in de 
bestuurlijke IJburg Coalitie. De leden van de Coalitie werken gezamenlijk aan integrale thema’s, met 
als doel door afstemming en gezamenlijkheid een beter resultaat te bereiken op een aantal 
onderwerpen die zij van belang achten voor IJburg. Ook de coalitie heeft de ambitie uitgesproken om 
nauwer op te gaan trekken met bewoners. 

http://www.halloijburg.nl/

