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Inleiding

Voor u ligt het gebiedsplan 2019 van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. Het gebiedsplan beschrijft 
de jaarlijkse uitvoering van de gebiedsagenda 2019-2022. Met de gebiedsagenda signaleren de 
stadsdelen wat er buiten speelt en leeft; we laten zien wat de belangrijkste ontwikkelingen, opgaven 
en kansen in het gebied zijn. Die vertalen we naar prioriteiten en doelstellingen. Dat gebeurt op basis 
van de gebiedsanalyse, het coalitieakkoord en participatie met bewoners en betrokken partijen. 
Dit gebiedsplan is een uitwerking van de activiteiten die nodig zijn om de opgaven zoals omschreven 
in de gebiedsagenda 2019 te kunnen uitvoeren. Het gebiedsplan laat zien wat we in dat jaar 
gezamenlijk willen bereiken. De activiteiten van het gebiedsplan gaan over de inzet op ‘meer, minder 
of anders’. Die inzet bestaat naast de reguliere inzet van bijvoorbeeld basisvoorzieningen van de 
gemeente Amsterdam. 

Kenmerken en ontwikkelingen 

Het gebied bestaat grotendeels uit twee uitbreidingswijken van eind jaren ‘80 en ‘90 met 
voornamelijk eengezinswoningen. Het gaat dan om De Aker en Nieuw Sloten. De woningen in het 
gehele gebied zijn voor een aanzienlijk deel eigenwoningbezit (het koopsegment is 52% in De Aker, 
Sloten en Nieuw Sloten tegenover 30% gemiddeld in Amsterdam). Naast De Aker en Nieuw Sloten 
is er Sloten, een dorp uit 1100, dat omsloten is door de twee uitbreidingswijken. In het zuiden van 
Nieuw Sloten liggen onder andere het bedrijvengebied Rieker Business Park, Sportpark Sloten, 
landschapspark De Noordelijke Oeverlanden en volkstuinenpark Ons Buiten.

In De Aker, Sloten en Nieuw Sloten wonen veel gezinnen. Inmiddels is een deel van hen al uit 
de kinderen en gaat vergrijzing meer een rol spelen. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met de 
ontwikkelingen in andere uitbreidingswijken uit de jaren ‘90. De bevolkingssamenstelling verandert, 
de instroom is vaker van niet-westerse herkomst en daarmee neemt het aandeel bewoners met een 
migratie-achtergrond toe.

De Aker, Sloten en Nieuw Sloten biedt tal van kansen voor duurzaamheid, wonen, ecologie en 
cultuurhistorie. Denk aan de aantrekkingskracht van De Oeverlanden en de mogelijkheden van 
dit park voor recreatie en rust. Ook de historische waarde van Sloten is groot. Duurzaamheid 
is een thema dat eruit springt in dit gebied. De bewoners mogen trots zijn op de mooie 
duurzaamheidscijfers die het gebied laat zien. Hier leverden geregistreerde zonnepanelen 
bijvoorbeeld 77,3 Kwpiek vermogen per 1000 woningen op, tegenover het gemiddelde 
van Amsterdam: 39,2 Kwpiek per 1000 woningen. Verder bieden ruimtelijke ontwikkelingen 
mogelijkheden zoals woningbouw en transformatie in het Schinkelkwartier, het Groot-Amsterdams 
Bos, investering openbare ruimte Gandhilaan en omgeving en de herinrichting Zwarte Pad. Het 
Schinkelkwartier krijgt te maken met een grote woningbouwopgave. Dit betekent dat er mogelijk 
zo’n 5000 woningen gebouwd worden op plekken die nu alleen kantoor- en bedrijfsterreinen 
beslaan. Voor het Groot-Amsterdamse Bos plannen we vanaf 2019 belangrijke verkenningen voor 
gebiedsontwikkeling met kansen voor de Noordelijke Oeverlanden en aangrenzende buurten. Bij de 
Gandhilaan worden ingrepen gedaan voor verbetering van de openbare ruimte. Het zuidelijke Zwarte 
Pad wordt verhoogd en heringericht. 
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Op sociaaleconomisch vlak scoort het gebied op veel punten rond of zelfs boven het Amsterdams 
gemiddelde. Zo is het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden hoger (41.500 tegenover 
33.200 euro per jaar). Het percentage geregistreerde werkloosheid is lager (7,6% tegenover 11,9%). 
En ook de standaard leefsituatie-index is gunstig ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde. 
Het is toegenomen ten opzichte van eerdere jaren (110 versus 105 gemiddeld, 107 in 2012, 
105 in 2014). De leefsituatie-index is een samengestelde score voor gezondheid, participatie en 
leefbaarheid. Deze index kan gezien worden als een graadmeter voor het welzijnsniveau van de 
buurt. Een uitzondering in het gebied is De Middelveldsche Akerpolder. Hier zijn de scores, voor 
0nder andere welzijn, over het algemeen lager dan in de rest van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. 
Dit is ook te zien in cijfers zoals het percentage obesitas onder volwassenen (12% hoger dan het 
Amsterdams gemiddelde).

Ondanks de goede scores, is het nodig de mooie cijfers van het gebied enigszins te nuanceren. 
Eenzaamheid, kwetsbaarheid en beperkte mobiliteit zijn uitdagingen, blijkt uit gesprekken in de 
buurt. We horen dat deze problemen relatief groter zijn door de hoge zelfredzaamheid van de 
omgeving. Verder zetten bewoners zich minder in voor een kwestie in de buurt of stad (16% versus 
24% Amsterdams gemiddelde). Maar de helft doet wel vrijwilligerswerk (50%), dat is veel meer dan 
gemiddeld in de stad (35%). Dit verschil vindt de gemeente opvallend en willen wij graag nader 
onderzoeken. Ondanks dat het gebied sociaaleconomisch goed scoort, mogen wij de minder 
zelfredzame personen dus niet uit het oog verliezen en moeten we hiervoor oplossingen zoeken.

Er zijn ook zorgen bij bewoners. Zo is de tevredenheid over het beheer van de openbare ruimte 
iets afgenomen. Het gebied vergrijst en een toenemend aandeel huishoudens, vooral in De Aker, 
geeft aan dat de woning niet geschikt is om oud in te worden. Daarnaast zijn er nog steeds zeer veel 
woninginbraken, is er relatief veel overlast vooral door jongeren, is er een tekort aan voorzieningen1, 
zijn er spanningen tussen bevolkingsgroepen en voelt men zich vaker onveilig. De genoemde zorgen 
komen vooral voor in De Aker maar hebben een weerslag op het hele gebied. 

De Aker, Sloten en Nieuw Sloten is dus kansrijk met een sterke en over het algemeen tevreden 
bevolking. Desondanks verdienen sommige plekken in het gebied extra aandacht. Het gaat om 
sluimerende risico’s die het gebied mogelijk tot zelfs onder het Amsterdams gemiddelde kunnen 
duwen. Wij nemen de onderzoekscores en geluiden van bewoners serieus. Tot en met tenminste 
2022 slaan we een evenwichtige weg in: wij kiezen voor ambitie om de talrijke kansen in het gebied 
te verzilveren én richten ons op kwetsbare gebieden en verontrustende ontwikkelingen met zorg en 
aandacht voor elkaar.

1  Dit geldt voor ontmoetingsplekken, speelvelden, plekken voor jeugd, ontspanning, sportfaciliteiten in de openbare ruimte en meer.



 5

Totstandkoming van het gebiedsplan

Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties weten goed wat er leeft in de straat of 
buurt. Ook willen zij best veel zelf doen om de stad te verbeteren. De gemeente Amsterdam speelt 
daar graag op in; samen doen wat de stad nodig heeft. Dat noemen we gebiedsgericht werken. 
Door goed naar elkaar te luisteren en door samen te werken. Eerst onderzoeken we wat er nodig is in 
een gebied. Daarna kijken we wie wil en kan meewerken in de aanpak.

Sinds 2015 geven we ook in Nieuw-West vorm aan gebiedsgericht werken met een breed en 
uitgebreid participatietraject om de verhalen van de straat op te halen. In 2018 zijn er in de drie 
maanden voor de zomervakantie en in de twee maanden daarna, op verschillende manieren 
gesprekken gevoerd met onder andere bewoners, ondernemers, professionals van de straat, 
ambtenaren, docenten, vrijwilligers en stadsdeelcommissieleden. Het doel van deze gesprekken was 
om van elkaar te leren: wat vinden al deze mensen belangrijk in hun leef- of werkomgeving? 
Wat vinden zij mooi, waar maken zij zich zorgen over en welke kansen zij zien voor hun directe 
omgeving en voor Nieuw-West? Niet alleen de gebiedsteams zijn deze gesprekken aangegaan. 
Ook andere ambtenaren, professionals en zelfs bewoners en ondernemers hebben meegedaan als 
interviewer. Hierdoor zijn de gebiedsagenda’s en gebiedsplannen een resultaat van een gezamenlijke 
inspanning. 

Het gebiedsteam praat het hele jaar door met bewoners, ondernemers en bezoekers over hun 
buurt. We zijn gestart met het in kaart brengen van al deze ervaringen en de al bekende (buurt)
informatie, zoals onderzoeken en cijfers die over de buurten worden gepubliceerd. Ook zijn er extra 
bijeenkomsten met jong én oud georganiseerd om te praten over deze onderzoeken, cijfers en alle 
ervaringen uit de buurt. Het (eerste) resultaat van deze gesprekken is een ‘tekening’, waarin per 
gebied op een simpele en pakkende manier de concept-doelstellingen voor de periode 2019 tot en 
met 2022 zijn opgetekend. 

In september en oktober 2018 zijn de gebiedsteams de straat opgegaan en bij organisaties langs 
geweest om, met behulp van deze tekening, het gesprek over de buurt te voeren. Deze gesprekken 
hebben nieuwe informatie en inzichten opgeleverd. Uiteraard is ook goed gekeken naar het 
Coalitieakkoord Amsterdam 2018 ‘Een nieuwe lente een nieuw geluid’ en de uitvoeringsagenda 2019. 
In de uitvoeringsagenda 2019 staat de eerste uitwerking van het beleid dat in het Coalitieakkoord is 
afgesproken. Al deze informatie bij elkaar – de verhalen van de straat, de al bekende (buurt)informatie 
en de afspraken uit het Coalitieakkoord – hebben geleid tot de gebiedsagenda en het gebiedsplan.

Financiën

In het gebiedsplan 2019 zijn activiteiten opgenomen die kunnen worden uitgevoerd binnen de 
kaders van de begroting 2019 waarin de budgetten en capaciteit zijn vastgelegd. Daarnaast staan 
er activiteiten in met een meerjarenperspectief. Dat zijn activiteiten die vanuit het gebied zeer 
wenselijk zijn maar waar in de begroting 2019, qua budget en/of capaciteit, nog geen ruimte voor 
was. Hieronder vallen ook de activiteiten, waar in de loop van 2019 budget of capaciteit voor vrij kan 
komen. We streven er naar om de activiteiten met het meerjarenperspectief vanaf 2019 en verder uit 
te voeren. Deze activiteiten zijn in het plan gemarkeerd met een ** achter de titel van de activiteit en 
worden benoemd in het hoofdstuk ‘meerjarenprogrammering’.
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Basisvoorzieningen 2019

Natuurlijk doen we meer dan in het gebiedsplan is opgenomen. In alle gebieden zijn basis-
voorzieningen, dicht in de buurt en voor alle bewoners vrij toegankelijk. Basisvoorzieningen zijn al 
die activiteiten die bijdragen aan het versterken en stimuleren van de zelf- en samenredzaamheid 
en het meedoen van Amsterdammers. De basisvoorzieningen richten zich op een aantal domeinen: 
het versterken van de pedagogisch dragende samenleving2, vrijwillige inzet en informele netwerken, 
activering, participatie, sociale accommodaties, mantelzorgondersteuning en basis maatschappelijke 
dienstverlening. 
Daarnaast gebeurt er veel op het gebied van sportstimulering, diversiteit en kunst en cultuur. 
Deze activiteiten zijn een belangrijke aanvulling op de basisvoorzieningen en worden ook in 
combinatie vaak ingezet bij het aanpakken van gebiedsgerichte vraagstukken. 

Voor de periode 2020-2024 komt er een nieuw stedelijk kader basisvoorzieningen met een twee 
jaarlijks uitvoeringsprogramma waarin specifieke speerpunten worden opgenomen. 

Basisvoorzieningen in Nieuw-West staan onder druk. Bezuinigingen op subsidies in de afgelopen jaren 
hebben hun weerslag op de uitvoering. De maatschappelijke opgave is groot en vraagt juist om een 
stevig laagdrempelig aanbod. Verschillende organisaties signaleren dat middelen en mogelijkheden 
ontoereikend zijn om adequaat te reageren op alle ondersteuningsvragen van bewoners. 
De druk wordt mede veroorzaakt doordat ook meer kwetsbare bewoners een beroep gaan doen op 
de basisvoorzieningen. Dit is vooral merkbaar bij het gebruik van de laagdrempelige inloopspreekuren 
voor de maatschappelijke dienstverlening. 
Vanuit het koersbesluit Thuis in de Wijk en het programma Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen, is het 
beleid erop gericht om kwetsbare groepen zelfstandig te laten wonen. Niet meer achter de muren 
van de instelling, maar met een eigen woonplek in de buurt zodat beter gewerkt kan worden aan het 
eigen herstel. Daarnaast worden ook andere urgente doelgroepen met voorrang gehuisvest. 

Ontmoeting
De huizen van de wijk België en De Aker vormen de kern van de basisvoorzieningen in De Aker, 
Sloten en Nieuw Sloten. Een kleinere rol spelen de emancipatiecentra Vrouw en Vaart en Daadkracht. 
Deze liggen weliswaar buiten het gebied, maar richten zich ook op alle bewoners van Nieuw-West die 
het nodig hebben, dus ook op bewoners van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. 
In de huizen van de wijk is een breed scala aan activiteiten dat deels georganiseerd wordt door 
bewoners zelf en deels door verschillende organisaties die actief zijn in de wijk. Voor veel bewoners 
zijn deze ontmoetingsplekken ook het vertrekpunt om weer mee te doen en stappen vooruit 
te zetten richting vrijwilligerswerk of doorstromen naar trajecten gericht op arbeidsparticipatie. 
Opbouwwerkers ondersteunen bewoners(groepen) bij het uitvoeren van bewonersinitiatieven en 
begeleiden buurtpanels van bewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. 
Het weer beschikbaar komen van de “de Serre” aan de Pieter Calandlaan is een welkome aanvulling 
voor het ruimte bieden aan bewonersinitiatieven. Dit geldt ook voor de buurthuiskamer bij het Joop 
Woortmanplein in de Aker.

2 In een goed functionerende pedagogische dragende samenleving bestaat er bereidheid bij burgers om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein de verantwoordelijkheid te 

delen rond het opgroeien en opvoeden van kinderen. Er is met andere woorden een koppeling tussen school, het plein, en thuis.
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Vrijwilligers
Het stadsdeel stimuleert de vrijwillige inzet van bewoners. Op heel veel plekken zijn vrijwilligers 
actief voor bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om de taal te leren 
of te helpen bij de thuisadministratie. Maar ook bij het helpen met kleine klussen in en om het 
huis, boodschappen doen of meegaan naar spreekuren. Deze vrijwilligers kunnen zelf ook rekenen 
op ondersteuning bij het vinden van de juiste plek. Ze krijgen trainingen wanneer met bepaalde 
doelgroepen wordt gewerkt. In Nieuw-West zijn veel vrijwilligersorganisaties actief die werken voor 
een specifieke achterban. Het verbinden van deze informele organisaties met de formele organisaties 
is een belangrijke opgave in het stadsdeel. Juist om bewoners met weinig sociaal netwerk beter te 
bereiken. 

Mantelzorg
Veel bewoners zijn ook mantelzorger. Het stadsdeel besteedt veel aandacht aan deze groep en heeft 
speciaal oog voor de jonge mantelzorgers. De maatschappelijke dienstverlening, het sociaal loket en 
het jongerenwerk geven informatie, advies en gerichte hulpverlening. Informele organisaties worden 
betrokken bij het signaleren van overbelasting. De huizen van de wijk spelen een belangrijke rol als 
ontmoetingspunt voor mantelzorgers. Met de jaarlijks terugkerende Dag van de Mantelzorg worden 
mantelzorgers nog eens extra in het zonnetje gezet. 

Jongerenwerk
Het jongerenwerk in de Aker, Sloten en Nieuw Sloten beschikt slechts over één locatie. Dat is erg 
beperkt en vormt een belemmering voor de programmering. Mogelijkheden voor uitbreiding zijn in 
onderzoek. 
Het stadsdeel wil dat jongerenwerkorganisaties in Nieuw-West nauwer met elkaar samenwerken 
zodat meer jongeren worden bereikt en betere programma’s worden uitgevoerd. Daarnaast is goede 
samenwerking met andere disciplines in het jeugddomein voorwaarde om tot resultaten te komen. 
Het begeleiden van jongeren met een risicoprofiel heeft voor het stadsdeel prioriteit. Meer aandacht 
voor meiden binnen het jongerenwerk is eveneens een prioriteit. 

Educatie
Het stadsdeel faciliteert basisscholen in de Aker, Sloten en Nieuw Sloten om met elkaar de 
pedagogische infrastructuur in de buurt te versterken. Dit is een proces dat we graag zouden willen 
versnellen. Tegelijkertijd weten we dat voor samenwerking tijd beschikbaar moet zijn. Met de huidige 
werkdruk op de scholen is dat een behoorlijke opgave. De motivatie om samen te werken is er in 
ieder geval. 
Voor kinderen die baat hebben bij extra schoolwerkondersteuning zijn er verschillende mogelijkheden 
in de vorm van mentoraten. Deze aanbieders werken samen aan de verbetering van kwaliteit en 
spreiding. 
Op alle basisscholen is er vanuit de basisvoorzieningen een aanbod brede talent ontwikkeling 
beschikbaar. Kinderen kunnen kennis maken met activiteiten gericht op sport en gezondheid, kunst en 
cultuur, natuur en techniek, media en communicatie en burgerschapsvorming en beroepsoriëntatie, 
etc.
Er worden spelinlopen bij het Ouder- en Kindcentrum georganiseerd zodat ouders, ter voorbereiding 
op de Voor- en Vroegschool, de ontwikkeling van hun kleintjes (tot 2,5 jaar) kunnen stimuleren. 

Voor de jeugd zijn diverse sportaanbieders actief op diverse locaties met sportlessen op pleinen 
en in gymzalen voor plezier, maatschappelijke participatie, gezondheid en wijkontwikkeling. Voor 
volwassenen en ouderen zijn er sportactiviteiten zoals leren fietsen, starten met (hard)lopen of 
gymnastiek. Het stimuleren van een gezonde leefstijl wordt steeds meer een integraal onderdeel van 
de activiteiten. 
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Kunst & Cultuur
Het stadsdeel stimuleert projecten die bewoners de gelegenheid geven om kennis te maken met 
kunst en cultuur en bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied op sociaal of maatschappelijk 
vlak. Aandacht voor ontmoeting en verbinding zijn sleutelwoorden. Investeren in een divers en 
inclusief Amsterdam is een belangrijk speerpunt voor de komende bestuursperiode. Zo krijgen alle 
Amsterdamse scholen een ‘Amsterdamse Burgerschap via Cultuurroute’ aangeboden waarin thema’s 
als tolerantie, LHBTIQ+, gelijkwaardigheid, religie en polarisatie aan bod komen. Stadsdeel Nieuw-
West zorgt ook voor een uitvoeringsprogramma met tientallen activiteiten over het gehele jaar op het 
gebied van LHBTIQ+. Ze doet dat in samenwerking met bewoners, (zelf)organisaties, gebiedsteams 
en huizen van de wijk. 

Samenvatting van het gebiedsplan

De Aker, Sloten en Nieuw Sloten is een gebied met tal van kansen en een sterke en over het 
algemeen tevreden bevolking. Desondanks laten scores en geluiden van bewoners in de wijken 
doorschemeren dat sommige plekken in het gebied extra aandacht verdienen. Voor de komende 
jaren kiezen wij daarom voor ambitie met zorg en aandacht voor elkaar. 

Prioriteit 1: In 2022 zijn er minder inbraken en voelen wij ons veiliger in de buurt
Het laatste jaar is er een voorzichtige verbetering in het veiligheidsgevoel en zijn het aantal inbraken 
afgenomen. Echter, de cijfers liggen nog steeds ver boven het Amsterdams gemiddelde en die 
mogen we dan ook niet uit het oog verliezen. Daarom zetten wij ons de komende jaren samen met 
bewoners en partners in voor de veiligheid. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar de verlaging 
van het aantal woninginbraken, het verbeteren van het veiligheidsgevoel, het verminderen van 
overlast door jongeren en we stimuleren bewoners om elkaar meer aan te spreken op gedrag. In 
2019 zetten we diverse anti-inbraakprojecten op, zorgen we voor extra toezicht op plekken waar vaak 
jongerenoverlast voorkomt en organiseren we dialoogsessies waarbij verschillende groepen samen 
met professionals in gesprek gaan.

Prioriteit 2: In 2022 is De Aker, Sloten en Nieuw Sloten duurzaamheidskoploper in Amsterdam
Amsterdam staat bol van duurzaamheidsambities. Een uitblinker is De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. 
De afgelopen jaren hebben bewoners en ondernemers activiteiten gerelateerd aan duurzaamheid 
succesvol geadopteerd. Hier mogen ze trots op zijn. Deze voorbeeldfunctie willen de bewoners, 
bedrijven en de gemeente graag behouden en waar mogelijk vergroten. In dit gebiedsplan staan vier 
doelstellingen waarop wij ons tenminste de komende vier jaar gaan richten. Die zijn: een bijdrage 
leveren aan het klimaatneutraal maken van Amsterdam, de recyclebare afvalstoffen per huisafvalzak 
laten afnemen, de natuurwaarde van groengebieden behouden en waar mogelijk versterken en 
inzetten op emissievrij stadsvervoer. In 2019 gaan wij aan de slag met het uitrollen van de aanstelling 
en ondersteuning van duurzaamheidsambassadeurs. Zij hebben een voorbeeldfunctie als het gaat 
om de energietransitie en meer. Daarnaast pakken wij knelpunten aan die ontstaan zijn binnen de 
ecologische structuur van de wijk. Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan het behouden van de 
natuurwaarde van groengebieden.
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Prioriteit 3: In 2022 sluit het woningaanbod beter aan op de behoeften van huidige én 
toekomstige bewoners
De bevolkingssamenstelling van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten verandert. Ouders van toen zijn 
de 55-plussers van nu. De kinderen van toen zijn starters op de woningmarkt geworden. Daarnaast 
zien we de laatste jaren groepen zoals niet-westerse migranten, expats en nieuwe stedelingen 
groeien. Om te zorgen dat bewoners in hun buurt kunnen blijven wonen en andere groepen een 
kans krijgen op de woningmarkt, hebben wij vier doelstellingen geformuleerd: meer woningen 
moeten geschikt zijn voor ouderen, het aandeel starterswoningen moet groeien, er moeten meer 
woningen komen voor huishoudens met een lager inkomen, en dit alles mag niet ten koste gaan van 
de cultuurhistorische waarde van Sloten. In 2019 onderzoeken we in de Middelveldsche Akerpolder 
of het mogelijk is om woningen die geschikt zijn voor ouderen toe te voegen aan de woningvoorraad. 
Daarnaast biedt het Schinkelkwartier kansen voor zowel starterswoningen als sociale huur. 
Als gemeente willen wij hier aandacht aan besteden en daarover in gesprek gaan met 
belanghebbenden. 

Prioriteit 4: In 2022 nodigt de openbare ruimte meer uit tot gebruik
De openbare ruimte biedt veel kansen. Kansen voor beweging, ontspanning, gezondheid, ontmoeting 
en meer. Bewoners, professionals en de gemeente merken op dat het potentieel van de openbare 
ruimte niet volledig wordt benut. Ook geven bewoners aan dat de openbare ruimte niet in alle 
gevallen even goed is ingericht dan wel dat er overlast wordt ervaren. Als gemeente willen wij hier 
iets aan doen. Onze doelen zijn: vermindering van geluid- en afvaloverlast, een drukker bezochte 
openbare ruimte, een openbare ruimte waarin meer wordt bewogen en een openbare ruimte waar 
iedereen zich welkom voelt. De activiteiten in 2019 die hier een bijdrage aan zullen leveren zijn het 
ondersteunen van bewonersinitiatieven voor het verminderen van zwerfafval. Daarnaast starten 
we met de herinrichting van het Joop Woortmanplein en maken we herontwerpen voor het Iwan 
Kantemanplein en Ecuplein. Ook verkennen we de mogelijkheden voor fysieke aanpassingen in de 
Oeverlanden en het Kasterleepark. Verder zullen we op plekken in de openbare ruimte speel- en 
sportplekken aanleggen.

Prioriteit 5: In 2022 ondernemen wij meer samen, is er meer omzien naar elkaar en dragen 
voorzieningen hieraan bij
De sociale netwerken zijn broos in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. Ook komt er steeds meer 
druk op te staan door groeiende eenzaamheid, vergrijzing, kwetsbaarheid van de mantelzorg en 
de komst van nieuwkomers. We moeten dus extra aandacht besteden aan de sociale netwerken 
in de buurt. Daarbij zetten we in op: meer omzien naar elkaar en in het bijzonder naar kwetsbare 
groepen, het dichter bij elkaar brengen van informele en formele zorg, het stimuleren van participatie 
in eigen buurt en het verbeteren van het maatschappelijke voorzieningenniveau. In 2019 geven 
wij hier invulling aan met onder andere beweegprogramma’s voor ouderen, het inzetten van 
gezondheidsambassadeurs en het stimuleren van culturele activiteiten in het gebied.

Prioriteit 6: In 2022 is de verkeersveiligheid verhoogd, de doorstroming verbeterd en het 
parkeren beter in balans
Als het om verkeer gaat, gaven bewoners tijdens het participatietraject te kennen dat ze een aantal 
zaken belangrijk vinden. Die zijn gericht op parkeren, doorstroming, verkeersveiligheid en in het 
bijzonder fietsveiligheid. Omdat wij deze zaken serieus nemen, zijn ze een doelstelling geworden: we 
moeten parkeren in de buurt meer in balans krijgen, wegen waar overlast wordt ondervonden en waar 
gevaarlijke situaties ontstaan aanpakken en de doorstroming van verkeer verbeteren. 
In 2019 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen om parkeeruitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast plaatsen we snelheidsdisplays om op aangewezen plekken verkeersgedrag te 
verbeteren. Verder geven we samen met bewoners en belanghebbenden invulling aan het project 
vervanging van de Sloterbrug.



Prioriteit 1 
In 2022 zijn er minder 
inbraken en voelen wij ons 
veiliger in de buurt

Het aantal inbraken is hoog. De gebiedsanalyse bevestigt dit. Toch laten 
veiligheidscijfers (high impact crimes, veiligheidsgevoel) over het algemeen een 
voorzichtige positieve ontwikkeling zien. Niettemin gaan we aandacht besteden 
aan deze thema’s. We denken hierbij bijvoorbeeld aan meer voorlichtingsacties van 
de gemeente gericht op eigenwoningbezit We houden aandacht voor de overlast 
die jongeren soms veroorzaken, naast dat we hen ook op positieve manieren bij de 
openbare ruimte willen betrekken. Bij voorkeur wordt informatiegestuurd gehandhaafd. 
Dat wil zeggen dat er op basis van de beschikbare informatie, binnen bestaande 
capaciteit, extra inzet wordt gepleegd op specifieke plekken in de buurt.
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Doelstelling 1.1 
De woninginbraakindex is gedaald.

Het inbraakcijfer laat een voorzichtige positieve ontwikkeling zien. Echter, het woninginbraak-
indexcijfer voor De Aker en Nieuw Sloten is 183. Woninginbraakpreventie is dus nog steeds een 
aandachtspunt. Zeker als het cijfer wordt vergeleken met Amsterdams gemiddelde, namelijk 79. 
Vooral in De Aker is het aantal woninginbraken hoog (woninginbrakenindex: 225). Bewoners vinden 
dat hier iets aan gedaan moeten worden: ‘Ik wil wel weer op vakantie durven gaan’. De gemeente ziet 
dit ook. Daarom zullen wij ons hier de komende jaren voor inzetten. 

Activiteit 1.1.1: Diverse anti-inbraakprojecten
Net als vorig jaar doen we in samenwerking met partners zoals de politie een aantal projecten 
om inbraken te verminderen. Het gaat om de projecten inbrakenoffensief, preventievoorlichting 
woninginbraken, integrale aanpak woninginbraken, aandacht voor preventie-inbraak en overval bij 
ondernemers. Daarnaast wordt er tijdens het Donkere Dagen Offensief (oktober – januari) en in de 
Veiligheidsweek (oktober) aandacht besteed aan (meer algemene) veiligheidsmaatregelen. De reeds 
lopende anti-inbraakprojecten worden, waar mogelijk en nodig, geïntensiveerd. 

Doelstelling 1.2 
In het hele gebied is het percentage ‘ervaren jongerenoverlast’ 
verminderd

Veel bewoners vinden dat de door jongeren veroorzaakte overlast een aandachtspunt van de 
gemeente moet zijn. Cijfers tonen dat het percentage ervaren jongerenoverlast 9% bedraagt. Dit is 
2% minder dan het Amsterdams gemiddelde. In De Aker was wel een opvallend percentage te zien 
namelijk 17% in 2016. Echter, voor 2017 geldt ook voor De Aker een percentage van 9%. Bewoners 
en professionals vermoeden dat een deel van de overlast gevende jongeren waarschijnlijk niet in 
de buurt woont. Bovendien zijn jongeren mobiel. Het voorzieningenaanbod voor jongeren in De 
Aker, Sloten en Nieuw Sloten is ook laag. Dit betekent dat zij geen vaste plek hebben om naartoe te 
gaan. Dit gebrek vormt een risico voor jongeren die hulp nodig hebben en voor het tijdig ‘spotten’ 
van jongeren van elders die mogelijk onder de radar willen blijven. Het blijft dus belangrijk om 
jongerenoverlast alsnog aan te pakken ook al is het percentage ervaren overlast gedaald. 

Op de vorige pagina is te lezen dat handhaving informatie gestuurd werkt. Vanuit deze werkmethode 
hebben handhavers extra aandacht voor een aantal plekken in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. 
Dit betreft de omgeving Cycladenlaan, het Ecuplein, omgeving Kasterleepark en Belgiëplein. 

Activiteit 1.2.1: Hotspotaanpak jeugd
Net als in 2018 willen wij in 2019 overlastgevend gedrag van jeugd verminderen. Straatcoaches zullen 
jongeren aanspreken op verkeerd gedrag en jongerenwerk wordt ingezet om jongeren een zinvolle 
dagbesteding te bieden. Daarnaast is het belangrijk om hulpvragen van jongeren vroegtijdig te 
signaleren. Voor 2019 start een inventarisatie van plekken die extra aandacht nodig hebben. 

Activiteit 1.2.2: Geprioriteerde aanpak problematische jeugdgroepen
Het is belangrijk om problematische jeugdgroepen op te breken. Mocht actie nodig zijn dan worden 
maatregelen genomen om overlast te onderdrukken. Hierbij kunnen zorg- en welzijn professionals 
ingezet worden. In 2019 zal een inventarisatie starten van plekken die extra aandacht behoeven.
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Doelstelling 1.3 
Het cijfer onveiligheidsbelevingsindex is voor het hele gebied 
verbeterd

Naast woninginbraken en ervaren jongerenoverlast valt een ander aspect van veiligheid op, 
namelijk het veiligheidsgevoel. Het veiligheidsgevoel of onveiligheidsgevoel wordt gemeten in 
de onveiligheidsbelevingsindex. Dit cijfer is hoog ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde 
(101 tegenover 94). Dit betekent dat de bewoners van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten zich meer 
dan gemiddeld in Amsterdam onveilig voelen. Voor het hele gebied zal in 2022 het cijfer van de 
onveiligheidsbelevingsindex zijn verbeterd.

Activiteit 1.3.1: Onderzoek naar verklaring subjectieve onveiligheid **
Zoals eerder genoemd, scoort De Aker, Sloten en Nieuw Sloten relatief hoog op de onveiligheids-
belevingsindex. Dit betekent dat bewoners zich vaker onveilig voelen. Echter, onveiligheidsgevoel kan 
meerdere oorzaken hebben en hoeft niet altijd te komen door daadwerkelijke criminele activiteit. 
In 2019 onderzoeken we wat de verklaring is voor de beperkte subjectieve veiligheid. 

Doelstelling 1.4 
Bewoners durven elkaar sneller aan te spreken op ongewenst gedrag

In vorige paragrafen is te lezen dat we het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast willen 
verbeteren. Dit komt ook naar voren bij de opgaves die bewoners aankaarten in hun buurt. 
Voorbeelden van deze opgaves zijn: ‘no-go-areas in de nacht’, ‘Weinig tolerantie naar elkaar’ en 
‘Jongeren zorgen voor overlast’. Desalniettemin geven professionals vaak aan dat bewoners vaak 
ook terughoudend zijn in het aanspreken op ongewenst gedrag in de buurt. Toch denken we 
dat een kentering pas mogelijk is als bewoners zelf initiatief nemen. De overheid is maar beperkt 
aanwezig in de buurt. Daarom willen we bewoners ondersteunen die het gesprek willen starten over 
gewenst en ongewenst gedrag in de buurt. We hopen dat we hiermee de kloof tussen verschillende 
bevolkingsgroepen (afkomst, leeftijd) wat minder diep kunnen maken.

Activiteit 1.4.1: Dialoogsessies
De dialoogbijeenkomsten kunnen als middel dienen om moeilijke thema ‘s binnen en tussen groepen 
bespreekbaar te maken. Het is belangrijk om samen met de partners te inventariseren wat de 
problemen en behoeften zijn (krachtenveldanalyse). Het doel is om thema’s die spelen en ervaren 
worden door bewoners bespreekbaar te maken. De betrokken partners bestaan uit ‘onzichtbare 
bewoners’, organisaties, scholen, winkeliers en buurtnetwerken. In 2019 organiseren we twee 
dialoogbijeenkomsten. Een van de dialoogbijeenkomsten is gericht op scholen, ouders en actieve 
bewoners bij het thema schone omgeving. Voor de groepen die niet zichtbaar zijn moeten we extra 
inspanning verrichten om die te bereiken en te betrekken. De tweede bijenkomst is gericht op 
jongeren, winkeliers, ambtenaren en actieve bewoners. Deze bijeenkomst richt zich op de thematiek 
rond jongeren. Hierbij wordt samengewerkt met jongerenwerk, streetcornerwork, politie en 
winkeliers. 



Prioriteit 2 
In 2022 is De Aker, 
Sloten en Nieuw Sloten 
duurzaamheidskoploper in 
Amsterdam

Amsterdam staat bol van duurzaamheidambities. Een uitblinker is De Aker, Sloten en 
Nieuw Sloten. Bewoners en ondernemers hebben de afgelopen jaren samen met de 
gemeente hard gewerkt om te verduurzamen (zonnepanelenactie, diverse experimenten 
onder de vlag van City-zen, duurzaamheidsambassadeurs, etc.) Daarmee is het gebied 
écht een voorbeeld van duurzaamheid voor stadsdeel Nieuw-West en misschien wel voor 
de hele stad. Deze voorbeeldfunctie willen de bewoners, bedrijven en de gemeente 
graag behouden en waar mogelijk vergroten.
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Doelstelling 2.1 
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten levert een belangrijke bijdrage aan 
het klimaatneutraal maken van Amsterdam 

De ambities voor een klimaatneutraal Amsterdam werkt het stadsbestuur uit in een routekaart. Aan de 
hand van maatregelen en acties stippelt deze kaart een route uit waarmee we het doel, Amsterdam 
klimaatneutraal, kunnen bereiken. Het verleden heeft laten zien dat bewoners en ondernemers in De 
Aker en Nieuw Sloten in staat zijn om ambitieuze en innovatieve duurzame activiteiten succesvol te 
adopteren. Daarnaast is een groot deel van de bewoners en ondernemers bereid om iets te doen 
aan duurzaamheidsopgaves. Vanuit deze wetenschap nemen wij het voortouw in het uitvoeren van de 
acties die Amsterdam uiteindelijk klimaatneutraal zullen maken. 

Activiteit 2.1.1: Samenwerking met duurzaamheidsambassadeurs
In de zomer van 2018 startte een groep bewoners uit Nieuw Sloten als duurzaamheidsambassadeur. 
Zij houden zich bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, evenementen, 
duurzaamheidsactiviteiten en meer. Eind 2018 is in De Aker een soortgelijk initiatief gestart met 
de duurzaamheidsambassadeurs uit Nieuw Sloten als voorbeeld. De ambassadeurs staan er niet 
alleen voor. Op diverse onderwerpen gaan wij met hen samenwerken, hen ondersteunen en in 
contact brengen met andere spelers op het gebied van duurzaamheid. Voor woningcorporaties en 
initiatiefrijke bewoners zijn energiecoaches aangesteld door stichting !WOON. De coaches helpen 
huurders om te verduurzamen. Verder organiseren we samen met de duurzaamheidsambassadeurs 
voorlichtingsbijeenkomsten voor woningeigenaren waar burgers op de hoogte worden gebracht van 
de plannen van de gemeente, de tijdlijn waarop beleid wordt gestart en de financiële consequenties 
voor de burgers als zij aan de slag willen met het duurzaam maken van de woning. Daarnaast helpt 
platform 02025 met energieadvies en duurzaamheidacties. De afgelopen periode hebben platform 
02025 en de duurzaamheidsambassadeurs samengewerkt. In 2019 zetten we de samenwerking en 
ondersteuning van de duurzaamheidsambassadeurs door de diverse instanties en het stadsdeel voort. 
Ook willen we mogelijkheden verkennen voor Sloten. 

Activiteit 2.1.2: Uitbreiden acties duurzaamheidsscans
In 2017 hebben we een onderzoek en buurtbijeenkomst georganiseerd in Nieuw Sloten om bewoners 
naar hun mening te vragen over duurzaamheidthema’s in de wijk. In 2018 hebben we ditzelfde 
onderzoek in De Aker gedaan. We hebben bewoners bijvoorbeeld gevraagd naar hun ideeën over 
waterberging en zonnepanelen. Het doel daarvan was om meer duurzaamheidinitiatieven vanuit 
bewoners te laten ontstaan, ondersteund door de gemeente. In 2019 gaan we deze acties uitbreiden. 
Denk aan het ondersteunen van bewonersinitiatieven om woningen, straten of zelfs de wijk aardgasvrij 
te maken. Verder krijgen bewoners met succesverhalen een podium zodat zij andere bewoners 
kunnen enthousiasmeren. Dit kan ook in Sloten georganiseerd worden.
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Doelstelling 2.2 
De recyclebare afvalstoffen in de restafvalzak voor huishoudens zijn 
afgenomen

Amsterdam heeft een hoge ambitie op het gebied van afvalpreventie en –scheiding. In het 
Uitvoeringsplan Afval (juni 2016) staat: ‘Het Amsterdamse afval gaan we zoveel mogelijk als grondstof 
hergebruiken’. Amsterdam wil huishoudelijk afval scheiden bij de bron, dus bij bewoners thuis. 

Thuis afval scheiden levert kwalitatief goede grondstoffen op voor (hoogwaardige) verwerking. 
Bovendien maakt het bewoners bewust van wat zij weggooien. Het succes van bij de bron scheiden 
staat of valt bij de medewerking van bewoners. Het doel is dat Amsterdammers 40% van al hun 
huishoudelijk afval gescheiden aanbieden en dat er 100 kg restafval is per inwoner/per jaar.

Activiteit 2.2.1: Onderzoek naar mogelijkheden om afvalgewoontes te doorbreken
In 2019 willen we in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te 
zorgen voor verandering in afvalgewoontes. Daarvoor willen we verschillende experimenten opzetten. 
De insteek is tweeledig: het voorkomen van afval (minder consumeren en hergebruik van spullen) en 
afval scheiden. We hopen hierbij samen te werken met bewoners, scholen en verenigingen.

Doelstelling 2.3 
De natuurwaarde van groengebieden is behouden en waar mogelijk 
versterkt

Bovenstaande figuur geeft de natuurwaarde van de verschillende groengebieden in De Aker, Sloten 
en Nieuw Sloten weer. Wat uit het participatietraject naar voren kwam is de wens voor het behoud 
van groen. Men verwijst hierbij vaak naar de Oeverlanden en de Vrije Geer. Daarnaast toont de 
afbeelding dat er vele kleinere groengebieden zijn met eveneens waarde voor de natuur. Het behoud 
van de natuurwaarde van deze gebieden is minstens zo belangrijk voor ecosystemen. Daarnaast 
verkennen we mogelijkheden om ook plekken met groen of verharding aan te pakken. Op die manier 
kan de natuurwaarde in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten worden versterkt. 
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Activiteit 2.3.1: Aanleggen bloemrijke corridor
In 2019 wordt tenminste één bloemrijke corridor aangelegd. Die trekt vlinders en insecten aan wat de 
biodiversiteit in de buurt weer een stimulans geeft. Daarnaast zorgt de corridor voor meer groen in de 
wijk. Dit kan een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van de woonomgeving. 

Activiteit 2.3.2: Aanpakken van ecologische knelpunten.
In 2019 komt een plan en financiering voor de ecologische knelpunten bij de Vrije Geer-Plantijngracht. 
Deze aanpak is onderdeel van de Amsterdamse ecologische structuur. Op onderstaande kaart is de 
Amsterdamse ecologische structuur voor dit gebied te zien. Om deze structuur te behouden, is het 
belangrijk dat knelpunten aangepakt worden. Zo blijven flora- en faunaverbindingen intact. 

Activiteit 2.3.3: Update lijst van doelsoorten in belangrijke groengebieden
Doelsoorten zijn dier- en plantensoorten die kenmerkend zijn voor de ecologische waarde van een 
gebied. Met andere woorden: het vóórkomen van een grote diversiteit aan doelsoorten zegt iets 
over het ecologische belang van het gebied. Om een goed beeld te krijgen van de waarde van de 
groengebieden in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten willen we de lijst voor (een deel van) het gebied 
actualiseren. Zo weten we beter welke maatregelen nodig zijn voor het in stand houden van het 
gebied en kunnen we toekomstige ontwikkelingen beter op waarde schatten.
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Doelstelling 2.4 
De uitstoot van broeikasgassen door stadsvervoer is verminderd

Er is steeds meer behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen voor personen, goederen en 
diensten. De komende jaren bieden nieuwe ontwikkelingen kansen om mobiliteit op een slimme én 
duurzame wijze aan te pakken. De ambitie van metropoolregio Amsterdam (MRA) is dat het stedelijk 
vervoer in de MRA emissievrij is in 2025. Emissievrij betekent dat de uitstoot van stedelijk vervoer vrij 
is van broeikasgassen. Wij willen De Aker, Sloten en Nieuw Sloten graag aanhaken op de speerpunten 
die uit deze ambitie komen. Uit het participatietraject bleek namelijk een grote bereidheid van 
bewoners om iets te doen aan duurzaamheid. Wij zien daarom kansen voor het stimuleren van 
emissievrije mobiliteit. 

Momenteel zijn hiervoor nog geen activiteiten bekend, maar wij verwachten die in de loop van 2019 
te kunnen toevoegen, al dan niet voor de gebiedsplannen vanaf 2020.



Prioriteit 3 
In 2022 sluit het 
woningaanbod beter 
aan op de behoeften van 
huidige én toekomstige 
bewoners

Amsterdam wil graag zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen 
blijven wonen (coalitieakkoord). In het geval van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten zijn de 
kinderen van toen bezig met het verkrijgen van een eigen huis. De ouders van toen zijn 
de 55-plussers van nu. Daartegenover staat de veranderende bevolkingssamenstelling 
in Nieuw-West. Het aandeel nieuwe stedelingen, expats en niet-westerse migranten 
groeit. Om deze groepen plek te kunnen bieden is een toereikend woningaanbod nodig. 
Oftewel, woningen moeten passend zijn voor huidige en toekomstige bewoners.

Ontwikkelingen zoals het Groot-Amsterdamse Bos en de transformatie van het 
Schinkelkwartier zien wij als kansen om in te spelen op de veranderingen in de 
bevolkingssamenstelling. Daarnaast verkennen we in De Aker de mogelijkheden voor 
een veranderende woningvoorraad. 
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Doelstelling 3.1 
Het aantal geschikte woningen voor ouderen is gestegen

In De Aker, Sloten en Nieuw Sloten wonen veel gezinnen, maar inmiddels is een deel van hen al 
uit huis en neemt de vergrijzing toe. Het aandeel 65-plussers is nu al groter dan het Amsterdams 
gemiddelde (12,5% tegenover 12,1%) en zal dus naar waarschijnlijkheid stijgen. Bewoners vertellen 
dat dit veelal ouderen zijn met vermogen die graag in hun wijk willen blijven wonen. Om te zorgen 
voor een goede doorstroming zouden woningen enerzijds geschikt gemaakt moeten worden voor 
ouderen om in te (blijven) wonen. Anderzijds moeten, indien mogelijk, nieuwe woningen voor 
ouderen worden gebouwd. Vooral in De Aker geven relatief minder bewoners, ten opzichte van het 
Amsterdams gemiddelde, aan dat hun woning geschikt is om oud in te worden (36% tegenover 49%). 
Kortom, om antwoord te bieden op de vergrijzing, zullen er in 2022 meer woningen zijn die geschikt 
zijn om oud in te worden.

 Activiteit 3.1.1: Onderzoek naar de behoefte van ouderen aan voor hun geschikte woningen, 
met name in de Middelveldsche Akerpolder
Door een hoog eigen woningbezit en ruimtegebrek is het lastig om geschikte woningen voor ouderen 
te bouwen in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. Daarom komt er in 2019 een onderzoek dat de 
mogelijkheden in met name de Middelveldsche Akerpolder nader specificeert. 

Doelstelling 3.2 
Het aantal geschikte woningen voor starters op de woningmarkt is 
gestegen

Het aandeel stellen met kinderen in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten neemt langzaam af 
(van 33,4% in 2016 naar 31,9% in 2019). Desondanks is 31,9% nog steeds het hoogste percentage in 
Amsterdam (gemiddeld 15,9%). De daling heeft deels te maken met het feit dat de ouders van toen 
de 55-plussers van nu zijn en de kinderen van toen het huis uit zijn. De kinderen van toen willen wij 
graag een plek geven op de woningmarkt in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. Vooral in Sloten geven 
bewoners aan dat ze graag meer jongeren en/of jonge gezinnen in de buurt zouden willen. Daarnaast 
is het belangrijk om een gezonde spreiding van bevolkingsgroepen in het gebied te bevorderen. 
Met andere woorden: om mee te gaan met de verandering in de bevolkingssamenstelling, huidige 
bewoners een plek te geven om in hun buurt te kunnen blijven wonen, en om meer starters in de 
buurt te faciliteren, streven wij naar meer geschikte woningen voor starters op de woningmarkt.

Activiteit 3.2.1: Schinkelkwartier: benutten kansen voor starters
In 2013 is de visie RID+ geschreven. Die richt zich op een gemengde functionaliteit binnen de 
gebieden Rieker Business Park, IBM-terrein en de Driehoek, inclusief een aantal aangrenzende 
gebieden. In 2016 werd Koers 2025 gepubliceerd. Dit is een integrale en stadsbrede inventarisatie 
van woningbouwlocaties. In deze koers wordt het Schinkelkwartier aangeduid als strategische ruimte 
voor woningbouw (ca. 5000 woningen). Daarbij is het Schinkelkwartier gekozen als een verbreding van 
de visie RID+. In 2018 is een besluit genomen over de principenota. In 2019 wordt de haalbaarheid 
van mogelijke projecten getoetst. Deze haalbaarheid wordt uiteindelijk in een projectnota toegekend 
waardoor projecten starten en ontwerpen gemaakt worden voor mogelijke woningbouw. Wij willen 
sturen op een zo groot mogelijk aandeel starterswoningen in deze projecten. 
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Activiteit 3.2.2: Verkennen en monitoren mogelijkheden woningdelen
Woningdelen kan overlast veroorzaken maar ook gezien worden als kans. Het kan een oplossing zijn 
voor de moeilijkheden die starters op de woningmarkt ervaren. De gemeente is intern bezig met het 
ontwikkelen van een aanpak voor woningdelen. In 2019 zullen we monitoren wat dit betekent voor 
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten en waar we genoemde maatregelen mogelijk kunnen toepassen.

Doelstelling 3.3 
Het aantal geschikte woningen voor huishoudens met een lager 
inkomen is gestegen

In De Aker, Sloten en Nieuw Sloten is het aandeel sociale huur het laagst van heel Amsterdam (24% 
tegenover 53% Amsterdams gemiddelde). Dit betekent dus dat er weinig woningen voor huishoudens 
met een lager inkomen beschikbaar zijn. Om te zorgen dat huishoudens met een lager inkomen overal 
in Amsterdam kunnen wonen, streven wij naar een toename van het aantal geschikte woningen voor 
deze groep. De komende vier jaar gaan we verkennen welke instrumenten hiervoor toepasbaar zijn 
voor het gebied De Aker, Sloten en Nieuw Sloten en deze waar mogelijk ook al inzetten.

Activiteit 3.3.1: Schinkelkwartier: toevoeging van sociale huurwoningen aan de woningvoorraad 
van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
Naast de kansen voor starters op de woningmarkt kan de transformatie van het RID-gebied ook 
zorgen voor kansen als het gaat om sociale huurwoningen. Voor het hele Schinkelkwartier zal een 
deel van de nieuwe woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaan. Gezien de huidige verdeling 
van woningen (koopsegment en sociale huur) in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten zullen wij in 2019 
in gesprek gaan met belanghebbende partijen en hen erop attenderen dat sociale huurwoningen 
zeer gewenst zijn in het gedeelte van het Schinkelkwartier dat binnen het gebied De Aker, Sloten en 
Nieuw Sloten valt. 

Activiteit 3.3.2: Bijstellen woningbouwadviezen ten behoeve van gebiedsontwikkeling en 
woningcorporaties
Hoewel deze activiteit – net als de hiervoor genoemde – niet direct zichtbaar resultaat in de buurt 
zal opleveren, vinden we het belangrijk om hier te benadrukken dat wij via gesprekken binnen de 
gemeente en met partners willen zorgen dat er in dit gebied meer aanbod van sociale huur komt. 
Dit geldt ook voor woningen voor specifieke groepen. Hiertoe zal Directie Wonen nieuwe adviezen 
opstellen die worden gebruikt voor gebiedsontwikkeling en voor overleg met woningcorporaties.
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Doelstelling 3.4 
De cultuurhistorische waarde van Sloten is behouden en waar 
mogelijk versterkt

Een belangrijk punt uit het participatietraject kwam van de bewoners uit Sloten. Met de Molen 
van Sloten, het Dorpsplein, de Sloterkerk en meer, is Sloten met haar eigen historische karakter 
en culturele waarde een parel in Amsterdam. Bewoners in Sloten zetten zich hier dan ook voor de 
volle honderd procent voor in. De bewoners verwachten hetzelfde van de gemeente. Eén van onze 
doelstellingen luidt daarom: de cultuurhistorische waarde van Sloten is behouden en waar mogelijk 
versterkt.

Activiteit 3.4.1: Aanwijzen nieuwe tranche gemeentelijke monumenten
Belangrijk voor de identiteit van Sloten is het behoud van de cultuurhistorische waarde van het dorp. 
Hiervoor zal in 2019 een nieuwe reeks gemeentelijke monumenten worden aangewezen. 



Prioriteit 4 
In 2022 nodigt de 
openbare ruimte meer uit 
tot gebruik

De openbare ruimte biedt kansen om sociale netwerken te verbeteren, meer te 
bewegen en activiteiten in de buurt te starten. Dit zien bewoners ook en sluit aan 
op de veelgehoorde behoefte aan levendige plekken en een andere inrichting van 
de openbare ruimte. Denk aan bloemenparken, meer zitplekken, nieuwe speel- en 
sportvoorzieningen. Daarentegen is de kreet ’de wijk verloedert’ ook meermaals 
gevallen. Vooral zwerfafval en jeugdoverlast zijn een ergernis. Door een goed ingerichte, 
schonere en toegankelijkere openbare ruimte kunnen bewoners de kansen pakken 
die de openbare ruimte hen biedt. Daarom zetten wij in op een openbare ruimte die 
uitnodigt tot gebruik. 
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Doelstelling 4.1 
Op voor bewoners belangrijke plekken wordt minder afval- en 
geluidsoverlast ervaren. 

Overlast van geluid en zwerfafval in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten was een veelbesproken 
onderwerp tijdens het participatietraject. Opvallend is dat de verloederingsscore (27 tegenover 28 
Amsterdams gemiddelde - 2016) en het rapportcijfer onderhoud straten en stoepen (6,6 tegenover 
6,6 Amsterdams gemiddelde - 2016) rond het Amsterdams gemiddelde liggen. De overlastindex 
scoort zelfs lager dan het Amsterdams gemiddelde. Echter, als we doorvragen waar bewoners 
overlast ondervinden, noemen zij vaak specifieke plekken. Bijvoorbeeld het Kasterleepark, het 
parkeerterrein aan de Riekerweg en de Dukaat. 
Op basis van beschikbare informatie wordt daarom, binnen de reguliere capaciteit van handhaving, 
extra gehandhaafd’ voor het tegengaan van afvaloverlast, parkeeroverlast (bij de overloopgebieden 
van de blauwe zones en bij scholen tijdens breng- en ophaaltijden), hangjongeren, groepsoverlast en 
overlast op straat. In dit gebied gaat het – op dit moment – met name om de omgeving Cycladenlaan 
en Ecuplein en de omgeving Kasterleepark en Belgiëplein voor wat betreft jeugdoverlast. Verder gaan 
we in de zomermaanden flink handhaven op algemene overlast in de recreatiegebieden, vooral in De 
Oeverlanden.

Activiteit 4.1.1: Participatie bij een schone omgeving
In 2019 richten we ons, net als in het afgelopen jaar, op samenwerking met initiatiefnemers uit De 
Aker, Sloten en Nieuw Sloten om de buurt schoon en netjes te houden. Voorbeeld is een initiatief in 
De Aker waar actieve bewoners en scholen zich verenigd hebben om te komen tot een Convenant 
Schone Aker in 2019. Daarnaast worden jaarlijks, bijvoorbeeld tijdens de Landelijke Opschoondag, 
gezamenlijke prikacties georganiseerd. 

Activiteit 4.1.2: Ruimtelijke ingreep in De Oeverlanden
De Oeverlanden biedt veel kansen voor beweging, recreatie, natuurbeleving en meer. Deze kansen 
willen wij graag verzilveren. Tegelijkertijd worden signalen opgepikt over overlast. Zoals gezegd 
besteden we in de zomermaanden extra aandacht aan handhaving in De Oeverlanden. Desondanks 
denken wij dat sommige plekken fysiek aangepakt moeten worden. Wij verwachten dat we in 2019 
de financiële mogelijkheden hebben om verschillende aanpassingen te doen aan de inrichting van de 
openbare ruimte die de recreatie en natuurbeleving ten goede komen. 
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Doelstelling 4.2 
Parken, winkelgebieden en pleinen worden drukker bezocht door 
bezoekers en omwonenden

Van de openbare ruimte kan iedereen gebruikmaken. Hier kunnen mensen sporten, ontmoeten, 
spelen, uitrusten, van groen genieten, activiteiten organiseren en met activiteiten meedoen. Het zijn 
plekken die aan de wensen van de bewoner moeten voldoen. In De Aker, Sloten en Nieuw Sloten 
gaat het meestal om parken, pleinen en winkelgebieden. Helaas merken bewoners en professionals 
dat de aangelegde openbare ruimte niet optimaal gebruikt wordt. Dit is zonde. Het vraagt van de 
gemeente en partners om na te denken hoe parken, winkelgebieden en pleinen in de toekomst 
drukker bezocht kunnen worden. 

Activiteit 4.2.1: Herontwerp Ecuplein
Het Ecuplein is tot op heden een plein met weinig groen, het ligt niet op een doorlooproute 
en wordt weinig gebruikt. Daarom is besloten om een herontwerp te maken van het Ecuplein. 
Wij wensen een groener en levendiger plein en de toevoeging van een kleine maatschappelijke 
voorziening of kleine (dag)horecavoorziening. Bewoners zijn actief betrokken bij het ontwerpproces. 
Voor het schetsontwerp (zie de visualisaties) hebben bewoners meegeholpen met de invulling. 
Natuurlijk betrekken we de bewoners eveneens bij het verdere proces naar een nieuwe inrichting 
van het plein. We willen hiermee ook een bijdrage leveren aan sterkere bewonersnetwerken waarbij 
belanghebbenden zich daadwerkelijk verbonden voelen met de pleinen in hun buurt. We hopen de 
uitvoering te starten aan het eind van 2019 of begin 2020
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Activiteit 4.2.2: Herontwerp en herinrichting Joop Woortmanplein
Op de informatieavond in maart 2018 is het voorlopig ontwerp van het plein aan bewoners 
gepresenteerd. Dit was een tussenresultaat van een succesvol participatietraject, waarbij bewoners en 
jongeren input hebben gegeven voor het schetsontwerp en op- of aanmerkingen konden geven op 
een voorlopig ontwerp. Het nieuwe plein (hieronder afgebeeld) wordt een plek waar bewoners elkaar 
ontmoeten: jong en oud, van verschillende sociale klassen en verschillende culturele achtergronden. 
Verder worden op dit plein activiteiten georganiseerd en komen er klimaat adaptieve toepassingen. 
Klimaat adaptief betekent: ‘Door de fysieke inrichting aan te passen, kunnen we ons voorbereiden 
op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van 
droogte en hitte’ (Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie, 2019). Dit doen we op dit plein concreet met 
Rainprooftegels. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de identiteit van het plein. Het plein is 
vernoemd naar een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Om dit te benadrukken zullen jongeren 
en bewoners betrokken worden bij een nieuwe muurschildering over deze geschiedenis. Het plein 
wordt in het derde kwartaal van 2019 onder handen genomen en zal begin 2020 worden opgeleverd.

Activiteit 4.2.3: Biologische Maandmarkt op het Belgiëplein
Het doel van deze markt is een impuls geven aan de aantrekkelijkheid en variatie van het 
winkelgebied. Het initiatief komt ook tegemoet aan een nadrukkelijke wens van bewoners: het 
organiseren van meer activiteiten in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. Vanaf het voorjaar van 2019 
staat elke maand een markt op het Belgiëplein met biologische producten, mits het lukt om een 
ondernemer te vinden die dit wil organiseren. 

Activiteit 4.2.4: Onderzoek naar de vergroening van versteende ruimtes en uitvoeren waar quick-
wins te behalen zijn
Door groen toe te voegen is het mogelijk om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. In 2019 
wordt mede hierom onderzocht welke versteende ruimtes in aanmerking komen om te vergroenen. 
Daarnaast wordt de openbare ruimte op sommige plekken al aangepast of worden hiervoor plannen 
gemaakt. Dit zien wij als quick-wins. In 2019 willen wij minimaal twee locaties benoemen en/of 
realiseren waar de versteende openbare ruimte vergroend wordt. Ook worden bij de gemeente en 
partners campagnes opgezet ten behoeve van het vergroenen van versteende particuliere ruimtes.
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Activiteit 4.2.5: Cultureel evenement voor en door de buurt
Met name in Nieuw Sloten en De Aker horen we dat bewoners soms levendigheid missen. 
Mooie initiatieven om dit te veranderen zijn het Nieuw Sloten Festival en verschillende activiteiten die 
het Ecucollectief onderneemt. In 2019 willen we deze initiatieven versterken door minimaal één (extra) 
cultureel evenement mogelijk te maken in het gebied.

Activiteit 4.2.6: Cultuurimpuls Ecuplein
Het Ecuplein krijgt een nieuw ontwerp waarmee het meer functioneert als het hart van De Aker. 
Deze nieuwe functie ondersteunen we middels een cultuurimpuls. We denken hierbij vooralsnog aan 
een tijdelijke stimulans, bijvoorbeeld in de vorm van community art of street-art. 

Doelstelling 4.3 
De openbare ruimte wordt door alle leeftijdsgroepen meer gebruikt 
om in te bewegen

Er is een beweegachterstand onder volwassenen in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. 
Van de volwassenen hier voldoet 45% niet aan de beweegnorm. Deze norm stelt dat een volwassene 
minimaal vijf dagen per week minstens een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit verricht. 
Om dit in perspectief te plaatsen: voor het Amsterdams gemiddelde geldt dat 35% van de volwassen 
niet voldoet aan de beweegnorm. Toch is De Aker, Sloten en Nieuw Sloten geen zogenaamd 
focusgebied, omdat er sprake is van relatief weinig sociaaleconomische risicofactoren. Risicofactoren 
geven de kans op een stapeling van problemen aan, waardoor problematiek hardnekkiger is. 
Denk daarbij aan armoede of taalachterstanden. Verder is het geen focusgebied voor kinderen met 
overgewicht. Cijfers geven wel aan dat het percentage overgewicht bij kinderen jaarlijks stijgt, wat 
een zorgelijke ontwikkeling is. Naast het feit dat bewegen een doel op zich is, kan het ook als middel 
worden gezien om eenzaamheid en psychosociale klachten tegen te gaan. Eén van de punten die 
bewoners vaak noemen gaat over de eenzaamheid onder ouderen in De Aker, Sloten en Nieuw 
Sloten. Ondanks dat de cijfers zorgelijk zijn maar vergelijkbaar met het Amsterdams gemiddelde 
(ernstig eenzaam 13%; gelijk aan het Amsterdams gemiddelde), horen we vaak dat eenzaamheid niet 
altijd zichtbaar is. Met andere woorden: meer beweging is belangrijk voor alle leeftijdsgroepen. 
De openbare ruimte is, in potentie, een belangrijke plek daarvoor. Ook is de openbare ruimte voor 
elke leeftijdsgroep toegankelijk. Wij zetten ons er daarom voor in dat de openbare ruimte meer 
gebruikt wordt om in te bewegen door alle leeftijdsgroepen.

Activiteit 4.3.1: Toevoegen van 1 of 2 sportplekken in de openbare ruimte 
In het investeringsprogramma Sport in de openbare ruimte zijn plekken genoemd waar sport-
gerelateerde aanpassingen komen. Deze plekken zijn vooral bedoeld voor de jongerendoelgroep 
maar kunnen uiteraard door iedereen worden gebruikt. De plekken zijn onder andere de 
Cycladenlaan, het Corfuplantsoen, de Valutaboulevard, Guldenpromenade en de pleinen van de 
Pleinenaanpak. De aangewezen plekken in de openbare ruimte zullen in de periode van 2019-2022 
aangepast worden. Deze aanpassingen worden gedaan in samenspraak met de buurt. In 2019 worden 
werkzaamheden verricht op het Joop Woortmanplein. 
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Activiteit 4.3.2: Verkennen van mogelijkheden tot herinrichting van het Kasterleepark
Het Kasterleepark ligt op een gunstige plek, naast het Belgiëplein, de tramhalte en een belangrijke 
fietsroute. Het Kasterleepark fungeert als een groenvoorziening, ontmoetingsplek en een plek om 
uit te rusten. De huidige inrichting van het park nodigt echter onvoldoende uit om hier te verblijven. 
Het park biedt weinig beschutting en ook de geplaatste sportvoorziening is niet aantrekkelijk om te 
gebruiken. Verder is de toegankelijkheid van het park voor bewoners die slecht ter been zijn, niet 
groot. In 2019 verkennen we de mogelijkheden om iets te doen aan de inrichting van het park. 

Doelstelling 4.4 
Alle bewoners voelen zich meer welkom in de openbare ruimte  

Dat de openbare ruimte toegang biedt voor alle bewoners wil niet zeggen dat iedereen zich welkom 
voelt of geaccepteerd wordt in de openbare ruimte. Dit is een terugkomend geluid vanuit gebruikers 
van de openbare ruimte. Zo wordt aangegeven dat het Kasterleepark niet geheel ingericht is op 
bewoners die slecht ter been zijn. Jongeren hebben weinig plekken in de openbare ruimte die 
voor hen zijn ingericht. Zij hangen nu rond op plekken waar zij soms overlast bij buurtbewoners 
veroorzaken. In De Aker wordt aangegeven dat er meer plekken moeten komen waar bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten en is de openbare ruimte zoals het Ecuplein niet erg uitnodigend omdat 
groen ontbreekt. Zo zijn er een tal van voorbeelden. Wij willen zorgen dat in De Aker, Sloten en 
Nieuw Sloten alle leeftijdsgroepen – ook jongeren – zich meer welkom voelen in de openbare ruimte.

Activiteit 4.4.1: Speelpleinenaanpak
Met het oog op de ambities van de Beweegvriendelijke Stad en de Amsterdamse referentienorm voor 
maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen, is het wenselijk om het aanbod van (speel)plekken 
zo in te richten dat kinderen en volwassenen er gebruik van maken. De straat en (speel)plekken in 
de buurt zijn een leerschool waar kinderen sociaal gedrag ontwikkelen, zelfstandig worden en zich 
motorisch ontwikkelen. Kinderen moeten hier basic movement skills (gooien, vangen, springen, 
slaan, schoppen, rennen, trappen en balanceren) kunnen uitvoeren. Ouders ontwikkelen mee; via 
hun kinderen worden sociale contacten gelegd. Een flexibele inrichting maakt meervoudig gebruik 
van plekken mogelijk. Deze inrichting komt tot stand op basis van de wensen van de buurt en de 
ontwerptools van de Beweegvriendelijke Stad, in een later stadium geholpen door het in ontwikkeling 
zijnde Handboek Spelen in de Stad. Vanaf 2019 kijken we welke plekken als eerste aangepakt kunnen 
worden. 

Activiteit 4.4.2: Hondenuitlaatplekken en verbod **
Voor De Aker, Sloten en Nieuw Sloten is het belangrijk dat honden veilig en prettig uitgelaten kunnen 
worden. Op dit moment zijn de uitren- en verbodsgebieden voor honden in Nieuw-West versnipperd 
waardoor onduidelijkheid kan ontstaan. Daarom is in 2018 samen met bewoners gewerkt aan een 
nieuw voorstel. Dit voorstel schept duidelijkheid waardoor hondenbezitters hun hond verantwoord 
kunnen uitlaten en ook niet-hondenbezitters zich prettig voelen in de openbare ruimte. Eventuele 
maatregelen zoals bebording, het plaatsen van hekken of andere ingrepen worden in het eerste 
kwartaal van 2019 uitgevoerd.

Activiteit 4.4.3: Vergroening Iwan Kantemanplein
In het kader van de Pleinenaanpak De Aker is een aanvraag gedaan om het plein voor basisschool 
De Horizon opnieuw in te richten. De school zelf doet in 2019 een aanvraag bij de Amsterdamse 
Impuls Schoolpleinen, om het bedrag aan te vullen. Het beoogde resultaat is een beter, groener 
en uitdagender inrichting van het (speel)plein, dat ook gebruikt kan worden door buurtbewoners. 
De planvorming start in 2019 en gebeurt in samenwerking met de buurt. De buurt wordt ook 
uitgenodigd om mee te denken over het gebruik van het plein in de toekomst.



Prioriteit 5 
In 2022 ondernemen wij 
meer samen, is er meer 
omzien naar elkaar en 
dragen voorzieningen 
hieraan bij

In dit gebied zetten bewoners zich volgens de cijfers relatief weinig in voor de eigen 
buurt. Ook daalt het percentage aan informele hulp. Verder is de buurtbetrokkenheid 
soms gering en is eenzaamheid een groter probleem geworden.
Daarnaast verandert de bevolkingssamenstelling. Dit vormt een risico voor het gebied. 
Ouderen zijn bijvoorbeeld sneller eenzaam wanneer ze hun eigen buren niet kennen 
en er heerst onbegrip tussen nieuwkomers en de bestaande bewoners. Wij zullen ons 
hardmaken voor initiatieven waarin bewoners meer naar elkaar willen omzien en voor 
voorzieningen die hieraan een bijdrage leveren.



 29

Doelstelling 5.1 
Betrokkenheid van medebewoners en professionals bij het 
verminderen van de kwetsbaarheid van bepaalde doelgroepen is 
vergroot

In voorgaande paragrafen staat dat De Aker, Sloten en Nieuw Sloten vaak gemiddeld of 
bovengemiddeld scoort op het gebied van welzijn. Toch vertelt dit niet het hele verhaal. Zo is het 
eenzaamheidcijfer gemiddeld voor Amsterdam (13% ernstig eenzaam), het percentage bewoners met 
een zeer goede gezondheid is 70% (Het Amsterdams gemiddelde is 73%) en het rapportcijfer voor 
het aanbod zorgvoorzieningen is 7,5. Daarentegen valt het cijfer van sociale eenzaamheid op dat 
met 45% aanzienlijk is. Ook zijn andere cijfers (het percentage dat voldoet aan beweegnorm) gestaag 
aan het dalen en stijgt het aandeel ouderen in het gebied. Als gemeente, partners en bewoners 
willen wij niet afwachten tot de cijfers ver onder het Amsterdams gemiddelde zakken. Kortom, we 
streven ernaar dat de betrokkenheid van medebewoners en professionals bij het verminderen van de 
kwetsbaarheid van bepaalde doelgroepen in 2022 is vergroot.

Activiteit 5.1.1: Vitaliteitstest en activeringsaanbod 65+
Tijdens de vitaliteitstest krijgen ouderen inzicht in hun beweeggedrag en conditie. Met deze inzichten 
worden ouderen gestimuleerd om deel te nemen aan een gevarieerd beweegprogramma. 
Binnen het beweegprogramma kunnen deelnemers kennis maken met diverse vormen van 
laagdrempelig bewegen. Het uitgangspunt is het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen (minimaal 30 minuten per dag matig tot intensief). De Vitaliteitstest zal waarschijnlijk medio 
maart 2019 plaatsvinden.

Activiteit 5.1.2: Fit-for-all conditietraining
Fit-for-all is een sport- en beweegactiviteit in de wijk. Het is bedoeld om deelnemers op een 
laagdrempelige manier te activeren tot een gezonde leefstijl en het hoge overgewichtscijfer bij 
volwassenen te beperken. Er komen verschillende vormen van fittrainingen aan bod. Denk aan 
circuittraining, oefeningen op matjes, oefeningen met gewichtjes en bewegen op muziek. 
Het belangrijkste is dat deze activiteit plaatsvindt in de wijk en dus dicht bij huis. Daarmee is het 
geven van succesbeleving bij beweging en het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
(minimaal 30 minuten per dag matig tot intensief) het beoogde resultaat. 

Activiteit 5.1.3: Eenzaamheid pak je samen aan
In 2019 bekijken we de mogelijkheden voor preventie van eenzaamheid en het vergroten van het 
bewustzijn daarover. We analyseren de (mate van) eenzaamheid in dit gebied om preventief en gericht 
in te zetten op vermindering van ernstige eenzaamheid. Ditzelfde geldt voor sociale eenzaamheid, 
waarbij iemand minder contact heeft met andere mensen dan hij/zij wenst. 
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Doelstelling 5.2 
Toegankelijkheid en zichtbaarheid van zorg- en welzijnsprofessionals 
en informele zorg is vergroot

Zorg begint vaak bij de ‘gebruikelijke hulp’. Denk aan de buurman die elke week het afval buitenzet 
van zijn buurvrouw die slecht ter been is. Daarnaast is er de informele zorg. Dit is zorg die onder 
andere bestaat uit mantelzorg, hulp aan instellingsbewoners of hulp aan huisgenoten. Ondanks dat 
informele zorg ontzettend belangrijk is, vormt het tegelijkertijd een risico. Vooral mantelzorgers, 
die vaak zorg verlenen naast hun baan, zijn een kwetsbare groep. Als laatste is er de formele zorg. 
Hiermee wordt zorg op wijkniveau bedoeld zoals de wijkverpleging, huisartsen en professionals bij 
begeleidingstrajecten. Het is in ons belang om te zorgen dat al deze vormen van zorg onze aandacht 
krijgen. Het is belangrijk dat vragen vanuit de informele zorg gesteld kunnen worden aan zorg- en 
welzijnsprofessionals en andersom. Daarnaast hebben bewoners die in gebruikelijke hulp voorzien 
een signaleringsfunctie. Door samenwerking kunnen we de zorg in het gebied op het juiste niveau 
houden. Daarom willen we dat de toegankelijkheid en zichtbaarheid van zorg- en welzijnsprofessionals 
en de informele zorg wordt vergroot.

Activiteit 5.2.1: Inzet Startpunt tegen eenzaamheid
Startpunt probeert, samen met het gebiedsteam, via gesprekken met bewoners beter inzicht te 
krijgen in wat er speelt rond eenzaamheid in de buurt. Net als vorig jaar zetten we hiervoor het 
Mobiele Wijkpraktijkteam (WPT) in. Door inzet van de WPT-bussen komen verschillende professionals 
op diverse pleinen in het gebied, onder andere het Belgiëplein en het Ecuplein. De WPT Methodiek 
focust op de thema’s schoon, heel en veilig. In De Aker, Sloten en Nieuw Sloten wordt in 2019 ook 
aandacht besteed aan eenzaamheid. Naast het inzichtelijk krijgen van de eenzaamheidsproblematiek, 
stimuleren wij bewoners om te participeren in hulp voor eenzame bewoners. 

Activiteit 5.2.2: Netwerk van gezondheidsambassadeurs en platform opgeleide bewoners
Ook in 2019 wordt een groep gezondheidsvoorlichters/ambassadeurs getraind. Deze bewoners 
onderzoeken hoe zij de gezondheid van hun wijk en medebewoners kunnen stimuleren. De bewoners 
ontwikkelen activiteiten voor de buurt. Tevens wordt de rol van ambassadeurs verdiept en verbreed. 
Op welke wijze dit precies zal gebeuren wordt in 2019 onderzocht.

Activiteit 5.2.3: Community aanpak (psychosociale) gezondheid en eenzaamheid: versterken 
bewonersgroepen
In 2019 zal ook meer gelet worden op signalen van de bewoners. We bekijken hoe signalen door 
informele organisaties en bewoners in samenwerking met zorg- en welzijnsprofessionals opgepakt 
kunnen worden. Vrijwilligers, bewonersgemeenschappen en (mede) actieve bewoners (omzien naar 
elkaar) spelen namelijk een belangrijke rol bij het verminderen eenzaamheid.
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Doelstelling 5.3 
Voor De Aker en Nieuw Sloten is het cijfer ‘eigen inzet’ van diverse 
bewonersgroepen voor eigen buurt en wijk verbeterd

Bewoners van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten zetten zich niet zo vaak in voor een kwestie in de 
buurt of stad (16% versus 24% in Amsterdam). Maar de helft doet wel vrijwilligerswerk (50%), dat 
is veel meer dan gemiddeld in de stad (35%). We willen dit verschil onderzoeken. Enerzijds blijken 
bewoners dus bereid te zijn om zich in te zetten zonder daar een vergoeding voor te krijgen. 
Anderzijds zien wij deze bereidheid niet terug in de inzet voor een kwestie in de buurt. Toch zijn 
de afgelopen jaren ontzettend veel mooie initiatieven geboren die als voorbeeld gezien kunnen 
worden. Zo zijn er duurzaamheidsambassadeurs, het Ecu-collectief, Op Gezonde Tour-ambassadeurs 
en nog vele betrokken individuen. We zijn op de goede weg. Om te zorgen dat wat er in de buurt 
georganiseerd wordt aansluit op de behoeften van bewoners en ondernemers, is het ook belangrijk 
om initiatief te geven aan bewoners en ondernemers. Zij weten het beste wat nodig is in hun buurt. 
De gemeente zet zich in om deze mooie initiatieven, waar mogelijk, te ondersteunen.

Activiteit 5.3.1. Ondersteuning bieden bij het zoeken naar meer vrijwilligers
In 2019 willen we extra aandacht geven aan het zoeken van vrijwilligers. Zeker verenigingen en 
vrijwilligersgroepen die een belangrijke rol spelen in het sociale netwerk van buurten in het gebied, 
zoals de Molen van Sloten, willen wij ondersteunen bij hun zoektocht. Vrijwilligers worden bij de 
Molen van Sloten ingezet voor bijvoorbeeld rondleidingen en de instandhouding van de molen.

Activiteit 5.3.2. Sportbuurtwerk
De afdeling veiligheid brengt buurtgericht potentiële overlastplekken in kaart en stelt een integraal 
programma op. Vanuit de integrale aanpak kan het team sportstimulering ondersteuning bieden bij 
het verminderen van overlast op de hotspots zoals Kasterleepark door samen met jongeren sportieve 
activiteiten te organiseren. In 2019 zal het programma sportbuurtwerk in capaciteit uitgebreid 
worden om nog meer te kunnen doen aan het meekrijgen van jongeren bij het organiseren van 
sportactiviteiten. 
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Doelstelling 5.4 
Het maatschappelijke voorzieningenaanbod voldoet beter aan de 
referentienorm

De behoefte aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen is voor verschillende 
beleidsdoelen vertaald naar referentienormen. Het betreft normen voor ruimte in aantallen vierkante 
meters of vestigingen per aantallen huishoudens voor onderwijs, jeugd, zorg, basisvoorzieningen, 
kunst en cultuur, groen, spelen en sport. In De Aker, Sloten en Nieuw Sloten wordt niet aan alle 
facetten van de referentienorm voldaan. Vooral het maatschappelijke voorzieningenaanbod is 
zeer beperkt. Een voorbeeld van maatschappelijke voorzieningen die onze aandacht verdient, is 
de spelinloop voor peuters in de Aker. Daar is sprake van forse terugloop in voorschoolbereik als 
gevolg van de wijzingen in de Wet Kinderopvang: van 89,8% in 2017 naar 65,7% in oktober 2018. 
De spelinloop is een belangrijke plek waar ouders en kinderen kunnen worden voorbereid op de 
voorschool en de basisschool. Helaas kunnen ouders en peuters regelmatig niet naar binnen omdat 
de spelinloop vol is. Voor een aantal andere maatschappelijke voorzieningen geldt hetzelfde. Kortom, 
het maatschappelijk voorzieningenaanbod moet stijgen om beter in de buurt te komen van de 
referentienorm.

Activiteit 5.4.1: Stimuleren cultuur, tijdelijk, pop-up of definitief **
Het gebied kent weinig maatschappelijke voorzieningen. Ook is er sprake van een (mogelijk) vertrek 
van verschillende voorzieningen. Zo gaat het Lumion naar Slotervaart met mogelijk ingrijpende 
gevolgen voor het functioneren van Jongerencentrum de Matrixx. Juist dit soort voorzieningen 
zijn belangrijk voor het functioneren van een wijk en ze worden versterkt door elkaars nabijheid. 
In 2019 brengen we in kaart welke opgaven en kansen we concreet zien. Van daaruit werken we 
werken toe naar het aantrekken van (tijdelijke) vestigingen van voorzieningen om te zorgen voor een 
maatschappelijk voorzieningenaanbod dat het gebied nodig heeft.

Activiteit 5.4.2: Onderzoek naar beweegaanbod voor twee tot vier jarigen
Sporten en bewegen heeft effect op fysiek, motorisch, sociaal en cognitief vlak.
In het nieuwe jaar wordt het beweegaanbod onder twee tot vier jarigen onderzocht. Hierbij worden 
ouders gevraagd naar het beweeggedrag van hun kind. Op basis hiervan wordt een laagdrempelig 
sport- en beweegaanbod opgezet dat aansluit op de behoefte voor twee tot vier jarigen. 
Dit onderzoek wordt in samenwerking met verscheidene sportaanbieders uit de wijk gedaan. 
Het gehele traject zal een aanvulling zijn op de spelinloop.



Prioriteit 6 
In 2022 is de verkeers-
veiligheid verhoogd, de 
doorstroming verbeterd 
en het parkeren beter in 
balans

Parkeren is vaak een probleem. In sommige straten moeten bewoners aan het einde 
van de werkdag lang zoeken naar een parkeerplek. Tegelijkertijd willen bewoners in 
meerderheid geen parkeermaatregelen. Het College wil Amsterdam autoluw maken. 
Vooralsnog treffen we geen specifieke parkeermaatregelen voor het gebied. Wel zullen 
we monitoren of het parkeren – dan wel de overlast – in balans blijft met het aantal 
parkeerplekken. Een ander punt van belang is doorstroming. Zo hebben we aandacht 
voor sluipverkeer en plekken waar het verkeer vaak vaststaat. Doelstelling 1.4 helpt 
daarin mogelijk. Ook verkeersveiligheid vinden bewoners een belangrijk aandachtspunt, 
vooral rond scholen.
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Doelstelling 6.1 
De bewonerstevredenheid over doorstroming van verkeer is 
verhoogd

Het afleggen van afstanden in zo’n kort mogelijke tijd wordt door ons drukke bestaan steeds 
belangrijker. Drukte op de weg door auto’s is niet in het belang van duurzaamheid. Ook willen 
wij bewoners in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten niet de dupe laten worden van weggebruikers 
die wegen in het gebied als sluiproutes gebruiken. Naast het gebruik van de wegenstructuur als 
sluiproutes komen er ook steeds vaker opstoppingen voor. Tot en met tenminste 2022 pakken wij dit 
aan zodat vooral de tevredenheid over doorstroming van verkeer bij bewoners toeneemt. 

Activiteit 6.1.1: Vervanging bestaande Sloterbrug
De Sloterbrug wordt vervangen. Daarbij wordt de verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd. 
Het idee is dat er vrij liggende fietspaden komen die het fietsend verkeer veiliger van de ene naar 
de andere kant leiden. Daarnaast verandert de eenbaansweg in twee banen om de doorstroming te 
stimuleren. Het is belangrijk dat er draagvlak is voor de gekozen uitwerking. 
Daarom is de visie van belanghebbenden belangrijk bij de bouw van de brug. Het architectonisch 
ontwerp voor de brug wordt gekozen door de bewoners. Zij mogen kiezen uit drie schetsen. Ook is 
een begeleidingsgroep aangesteld van direct belanghebbenden om te zorgen dat de brug voldoet 
aan wensen van bewoners en ondernemers. 

Activiteit 6.1.2: Onderzoek afwikkeling doorgaand verkeer via hoofdnet
Om de leefbaarheid in buurten te vergroten onderzoeken we hoe het doorgaand verkeer zo veel 
mogelijk via het hoofdnet afgewikkeld kan worden. Dit betekent onder andere het voorkomen van 
sluiproutes. Het onderzoek zal in het laatste kwartaal van 2019 afgerond zijn met als resultaat een 
rapport waar mogelijk maatregelen uit voortkomen. 

Doelstelling 6.2 
Parkeerdruk blijft in balans

Parkeren blijft, net als in voorgaande gebiedsplannen en gebiedsagenda’s, een aandachtspunt in 
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. Het effect van sommige maatregelen is twijfelachtig en door 
ruimtegebrek is het lastig om extra parkeerplaatsen te creëren. Volgen de norm moet het aantal 
parkeergelegenheden voldoende zijn voor het aantal inwoners van De Aker, Sloten en Nieuw 
Sloten. Daarnaast moeten de parkeerplekken ook op de juiste manier gebruikt worden. Kortom, de 
parkeerdruk is in 2022 meer in balans in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten.

Activiteit 6.2.1. Onderzoek parkeren en mogelijke maatregelen vanuit nota parkeermaatregelen.
De parkeerdruk in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten loopt op. Om de ontwikkelingen goed inzichtelijk 
te krijgen voeren wij een parkeeronderzoek uit waarbij gekeken wordt naar de parkeerdruk en 
herkomst van de voertuigen. Dit onderzoek helpt ons om te kijken of en zo ja, welke maatregelen er 
genomen kunnen worden om parkeerproblematiek op te lossen. We doen dit zoveel mogelijk samen 
met actieve bewoners. Dit onderzoek draagt ook bij aan de Nota Parkeermaatregelen. 
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Doelstelling 6.3 
Het aantal verkeersroutes waar overlast wordt ervaren en waar 
onveilige situaties zijn, is verminderd

De Sloterweg, de Laan van Vlaanderen en de Alpen zijn doorgaande wegen die volgens bewoners 
voor overlast zorgen, met als bijkomend gevolg dat er onveilige situaties ontstaan. Van de bewoners 
geeft 18% aan weleens overlast te hebben van te hardrijdend verkeer. Ook hufterig gedrag wordt 
genoemd. Deze thema’s worden ook genoemd als het gaat over normale wegen en straten. 
Onze doelstelling luidt: het aantal verkeersroutes waar overlast wordt ervaren en waar onveilige 
situaties ontstaan, is verminderd.

Activiteit 6.3.1: Realiseren van de schouw uit het programma veilige schoolomgevingen
Op basis van signalen uit de buurt zijn in 2019 twee schoolomgevingen geprioriteerd voor een 
schouw. Waar nodig voeren we er ook maatregelen. Het gaat om basisscholen de Vlaamse Reus en 
Het Bovenland. 

Activiteit 6.3.2: Plaatsen van snelheidsinformatiedisplays
Op basis van signalen uit de buurt rouleren in 2019 snelheidsinformatiedisplays (SID’s), beter bekend 
als ‘smileys’, op de volgende locaties: Sloterweg (oostzijde), Langsom, Sloterweg (westzijde) en 
Vrijegeer. Deze displays attenderen automobilisten op hun rijgedrag en helpen het verkeersgedrag te 
verbeteren.

Activiteit 6.3.3: V&OR treft verkeersveiligheidsmaatregelen op de Johan Huizingalaan – 
Sloterweg 
Op basis van signalen uit de buurt plant Verkeer en Openbare Ruimte in 2019 veiligheidsmaatregelen 
op de volgende locatie: de kruising van de Sloterweg met de Johan Huizingalaan. In 2018 is een 
onderzoek afgerond naar aanleiding van verkeersongevallen op deze plek. Hierin is nagedacht over 
benodigde maatregelen om deze plek veiliger te maken. Deze maatregelen zijn samengevat in een 
aanbeveling van Werkgroep Blackspots Amsterdam en het Centrale Verkeerscommissie. In 2019 
worden de maatregelen overgedragen aan het Ingenieursbureau Amsterdam. Zij gaan vervolgens aan 
de slag met het ontwerp.
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Doelstelling 6.4 
Het aantal ongelukken waar fietsers bij betrokken zijn is verminderd

De activiteiten die onder 6.3 zijn genoemd, dragen natuurlijk veelal ook bij aan een verbeterde 
fietsveiligheid. Niettemin benadrukken we hier, op advies van de stadsdeelcommissie, dat de 
veiligheid voor fietsers als aparte categorie beter kan. Zeker ook met het oog op het stimuleren van 
het fietsgebruik, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid: “fietsers dragen bij aan een gezonde, 
bereikbare en aantrekkelijke stad”. Gemeente Amsterdam vindt dat fietsgebruik vele voordelen kent 
en dus gestimuleerd moet worden. De eerdergenoemde Sloterweg is een belangrijke fietsroute die 
hierbij aandacht verdient, maar ook de eigen rol van fietsers, denk aan het rijden zonder deugdelijke 
verlichting, is van belang. 

Activiteit 6.4.1.: Opzetten programma ter bevordering van het fietsgebruik en de 
verkeersveiligheid voor fietsers
In 2019 gaan we binnen de kaders van de verkeersveiligheid nadenken over mogelijke maatregelen 
om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten. Daarnaast wordt nagedacht hoe we fietsgebruik 
verder kunnen stimuleren. 
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Meerjarenprogrammering

In dit hoofdstuk benoemen we activiteiten met een meerjarenperspectief. Dat zijn activiteiten die 
vanuit het gebied zeer wenselijk zijn maar waar in de begroting 2019, qua budget en/of capaciteit, 
nog geen ruimte voor was. Hieronder vallen ook de activiteiten, waar in de loop van 2019 budget of 
capaciteit voor vrij kan komen. We streven er naar om de activiteiten met het meerjarenperspectief 
vanaf 2019 en verder uit te voeren. Onderstaande activiteiten vindt u in dit plan ook terug onder de 
betreffende prioriteiten en vermelden we hierbij in een apart hoofdstuk.

Activiteit 1.3.1: Onderzoek naar verklaring subjectieve onveiligheid **
Zoals eerder genoemd, scoort De Aker, Sloten en Nieuw Sloten relatief hoog op de onveiligheids-
belevingsindex. Dit betekent dat bewoners zich vaker onveilig voelen. Echter, onveiligheidsgevoel kan 
meerdere oorzaken hebben en hoeft niet altijd te komen door daadwerkelijke criminele activiteit. 
In 2019 onderzoeken we wat de verklaring is voor de beperkte subjectieve veiligheid. 

Activiteit 4.4.2: Hondenuitlaatplekken en verbod **
Voor De Aker, Sloten en Nieuw Sloten is het belangrijk dat honden veilig en prettig uitgelaten kunnen 
worden. Op dit moment zijn de uitren- en verbodsgebieden voor honden in Nieuw-West versnipperd 
waardoor onduidelijkheid kan ontstaan. Daarom is in 2018 samen met bewoners gewerkt aan een 
nieuw voorstel. Dit voorstel schept duidelijkheid waardoor hondenbezitters hun hond verantwoord 
kunnen uitlaten en ook niet-hondenbezitters zich prettig voelen in de openbare ruimte. Eventuele 
maatregelen zoals bebording, het plaatsen van hekken of andere ingrepen worden in het eerste 
kwartaal van 2019 uitgevoerd.

Activiteit 5.4.1: Stimuleren cultuur, tijdelijk, pop-up of definitief **
Het gebied kent weinig maatschappelijke voorzieningen. Ook is er sprake van een (mogelijk) vertrek 
van verschillende voorzieningen. Zo gaat het Lumion naar Slotervaart met mogelijk ingrijpende 
gevolgen voor het functioneren van Jongerencentrum de Matrixx. Juist dit soort voorzieningen 
zijn belangrijk voor het functioneren van een wijk en ze worden versterkt door elkaars nabijheid. 
In 2019 brengen we in kaart welke opgaven en kansen we concreet zien. Van daaruit werken we 
werken toe naar het aantrekken van (tijdelijke) vestigingen van voorzieningen om te zorgen voor een 
maatschappelijk voorzieningenaanbod dat het gebied nodig heeft.
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