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Beste lezer, 
 
Van 1 tot en met 31 oktober 2018 konden bewoners, ondernemers en organisaties plannen indienen 
voor West met de thema’s Duurzaamheid, Groen & Openbare ruimte en Diversiteit & Inclusiviteit. Dit 
leverde maar liefst 216 unieke plannen op! 167 Plannen kregen meer dan 50 likes en werden getoetst 
op haalbaarheid. De Stadsdeelcommissie heeft van de 94 haalbare plannen 30 plannen geselecteerd 
waarover bewoners uit West € 300.000 konden verdelen. 
 
Op 13 februari 2019 om 23:59 uur is de stemming voor West Begroot gesloten. In totaal hebben 
14.730 bewoners uit West gestemd. Nog niet eerder in Amsterdam hebben zoveel bewoners 
meegedacht en zeggenschap gehad over zo’n groot gemeentebudget! De stemming heeft ge-
leid tot 13 winnende plannen die worden uitgevoerd. De uitslag vindt u hieronder. 
 
Hoe is deze uitslag tot stand gekomen?   
Van 16 januari tot en met 13 februari 2019 konden alle bewoners uit West van 18 jaar en ouder hun 
favoriete plannen voor West selecteren voor een totaalbedrag van € 300.000,-. Met een persoon-
lijke stemcode via de post konden mensen op de site westbegroot.amsterdam.nl hun keuze opge-
ven. De plannen die het vaakst zijn gekozen en die samen maximaal €300.000 bedragen, zullen 
worden uitgevoerd. 
  
Hoe is de berekening precies gemaakt? 
Het budget van € 300.000,- wordt gevuld met de plannen die de meeste stemmen hebben gekre-
gen, totdat het budget op is. In het onderstaande overzicht kunt u zien dat de 13 plannen met het 
hoogst aantal stemmen in totaal € 295.000,- van het budget bedragen. Het plan ‘Huis van de toe-
komst’ en de plannen die daarna komen, vallen af omdat het budget niet meer toereikend is. 
 
 

Titel plan Aantal  
stemmen 

Budget Budget 
opgeteld 

250 boomparken in West  12839 €50.000 €50.000 
Meer vogels, minder muggen door het plaatsen van nestkastjes 12367 €5.000 €55.000 
Plastic vissen met kinderen 11250 €23.000 €78.000 
Winkeliers vervangen plastic tassen 10804 €20.000 €98.000 
Veilig onderdak voor wilde bijen 10791 €15.000 €113.000 
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BijenTotems voor bestuiving  10414 €5.000 €118.000 
Groene, lommerrijke promenade in Bos en Lommer 10066 €30.000 €148.000 
Parkeervakken inrichten met groen op de Overtoom 9526 €12.000 €160.000 
Aangename fiets- en looptunnels  9456 €50.000 €210.000 
Wormenhotels voor groen afval 8863 €20.000 €230.000 
Rolstoelschommelen in het Westerpark! 8232 €10.000 €240.000 
Wormenhotels op schoolpleinen 8081 €30.000 €270.000 
Nieuwe plannen voor Kas Keerweer 7154 €25.000 €295.000 
Huis van de toekomst 6721 €50.000   
Broodvergister terug in West 6715 €10.000   
Doktersparkeerplaatsen' worden groen 6686 €10.000   
Persoonlijke verhalen voor de klas 6295 €2.500   
Stamppot, roti en couscous 6082 €5.000   
Jongerenactiviteiten in Bestevâer 5915 €5.000   
Muggen tegengaan met toolkit 5658 €7.000   
Speeltuin Gibraltar toegankelijk 5146 €15.000   
Magische PleinJams tonen verbindende kracht van muziek 5036 €7.500   
Op zoek naar theatertalent! 4658 €10.000   
Leren over slavernij 4605 €10.000   
Film maken met jongeren 4375 €12.500   
Sociaal gamen voor heel West 4216 €5.000   
Smeltkroez Spreekt! 4009 €5.000   
De Buurt: veilig online jeugdplatform 3841 €15.000   
Gedeeld verleden en verdeeld heden 3168 €10.000   
Fayage: Marokkanen 50 jaar in West 2538 €20.000   

 
Hoe verder? 
Met de indieners van de 13 winnende plannen zal in de week van 18 februari 2019 contact op geno-
men worden over het vervolg.   
 
Vragen? 
Heeft u vragen over West Begroot en heeft u het antwoord niet kunnen vinden op de website 
westbegroot.amsterdam.nl? Neem dan contact op met Lucy Schoen, projectleider van West 
Begroot, via het mailadres westbegroot@amsterdam.nl  
 
Wij willen iedereen die plannen heeft ingestuurd bedanken voor hun inzet en inspirerende ideeën. 
Alle stemmers bedankt voor de moeite en wie weet tot de volgende editie van West Begroot! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie van Stadsdeel West, 
 
 
 
Fenna Ulichki (Voorzitter) 
Melanie van der Horst 
Jeroen van Berkel 


