X
X

Gemeente
Amsterdam
West

Bezoekadres
Bos en Lommerplein 250
3.055 EK Amsterdam
Postbus 57239
1.040 BC Amsterdam
Telefoon i 4020
www.west.amsterdam.n1

14 februari 2020
Behandeld door Tamara Breugelmans en Lineke Marseille, westbegroot@amsterdam.n1
Datum

Onderwerp

Uitslag West Begroot 2020

West Beg root

t-i47ffn

2020

Beste Amsterdammer,
Op 9 februari 2020 om 23:59 uur werd de stemming voor West Begroot gesloten. In totaal hebben
12.864 bewoners uit West gestemd. De uitslag betekent dat de volgende 14 plannen dit jaar worden gerealiseerd.
Aantal
[ stemmen

Titel

9457 Groene daken op de tramhaltes en bushokjes

Thema

Budget

Budget
opgeteld

Groen

€25.000,00

€25.000,00

8917 Geef de natuur meer ruimte met vogels- en bijentuinen Groen

€5.000,00

€30.000,00

7360 Bijen- en vlindertuin 'de Groene Oase'

Groen

€20.000,00

€50.000,00

7263 Van graffiti naar groen op de Kattenlaan

Groen

€6.500,00

€56.500,00

7128 Heb je if? - Zwerfafvalstations

Duurzaam

€15.077,00

€71.577,00

6736 Bloemenperk op rotonde Hugo de Grootplein

Groen

€38.000,00

€109.577,00

6602 Amsterdam West wordt Amsterdam Boomgaard

Groen

€15.000,00

€124.577,00

6538 Bereik de mens achter de eenzaamheid

Divers

€44.010,00

€168.587,00

5927 Groene fietskoeriers: duurzaam bezorgplatform voor
lokale producten

Duurzaam

€16.000,00

€184.587,00

5278 De Groenkiosk, het groene hart van de buurt!

Groen

€45.000,00

€229.587,00

5002. Toegankelijk sporten in het Westerpark voor iedereen

Divers

€15.000,00

€244.587,00

4877 Meer wormenhotels op de schoolpleinen van West!

Duurzaam

€32.000,00

€276.587,00

4783 Adopteer een verticale moes- en bloementuin

Groen

€8.000,00

€284.587,00]

4754 Regel zelf je groene energie

Duurzaam

€7.600,00

€292.2.87,00
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De volgende plannen hebben helaas onvoldoende stemmen gehaald:
Aantal
stemmen

Titel

Thema

Budget

Budget opgeteld

4576 300 jongeren ontwikkelen hun talenten en vaardigheden

Divers

€112.000,00

€404.187,00

4065 30% korting op een regenton

Groen

€9.750,00

€413.937,00

3966 Groene workshops, buurtdiners en flexwerken in
Kas Keerweer

Groen

€25.000,00

€438.937,00

3798 Iedereen een DigiTAAL Talent

Divers

€10.140,00

€449.077,00

3626 Groensafari op de fiets

Groen

€5.200,00

€454.277,00

3462 Vrij spelen in autovrije straat!

Divers

€35.000,00

€489.277,00

3358 Houthaven happy & healthy: biologische feestelijke
markt met wisselend duurzaam thema

Duurzaam

€20.000,00

€509.277,00

3305 Inclusief samen spelen in speeltuin De Gibraltar

Divers

€29.250,00

€538.527,00

3247 Les over het slavernijverleden van Nederland

Divers

€10.000,00

€548.527,00

3154 Ontmoetingsplek voor moeders in de Kolenkitbuurt Divers

€12.400,00

€560.927,00

2669 Gezellig kerstdiner voor iedereen in West

Divers

€15.000,00

€575.927,00

2581 Kleding Ruil Feesten in West

Duurzaam

€28.322,00

€604.249,00

2334 Eerste kinderfoodfestival

Divers

€30.000,00

€634.249,00

2057 Zwemles voor mannen van so+

Divers

€15.000,00

€649.249,00

1803 Interactieve expositie over diversiteit in gender

Divers

€35.800,00

€685.049,00

1319 Deel je verhaal in de kletscaravan

Divers

€15.840,00

€700.889,00

Hoe kwam deze uitslag tot stand?
Tussen 9 september en 6 oktober 2019 konden bewoners, ondernemers en organisaties plannen
indienen voor West met de thema's "Duurzaam - Een beter klimaat", "Groen - Een groenere
omgeving" en "Divers - Iedereen doet mee". Dit leverde 112 unieke plannen op. Van deze plannen kregen er 95 voldoende likes. Deze werden getoetst op haalbaarheid. Uit de 68 haalbare plannen selecteerde de Stadsdeelconnmissie vervolgens 30 voorstellen.
Van 13 januari t/m 9 februari 2020 konden alle bewoners uit West van 12 jaar en ouder hieruit hun
favoriete plannen voor West selecteren voor een totaalbedrag van €300.000,-. Met een persoonlijke stemcode konden mensen op de site westbegrootamsterdam.n1 hun keuze invoeren.
Hoe is de berekening precies gemaakt?
Het budget van €300.000,- wordt gevuld met de plannen die de meeste stemmen hebben gekregen, totdat het budget op is. In het overzicht kun je zien dat de 14 plannen met het hoogst aantal
stemmen in totaal €292.187 van het budget bedragen. Het plan "300 jongeren ontwikkelen hun
talenten en vaardigheden" en de plannen die daarna komen vallen af doordat het geld op is.
Hoe verder?
Met de indieners van de 14 gekozen plannen nemen we in de week van 17 februari contact op over
het vervolg.
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Vragen?
Heb je vragen over West Begroot en heb je het antwoord niet kunnen vinden op de website
westbegroot.amsterdam.nl? Neem dan contact ons op via het mailadres
westbegrootamsterdam.n1
Wij willen iedereen die plannen heeft ingestuurd hartelijk bedanken voor alle inzet en tijd. Ook onderde voorstellen die het niet hebben gered, zaten vele inspirerende ideeën. Wij willen alle stemmers bedanken voor het uitbrengen van hun stem. In 2020 gaan we verder met editie West Begroot 2021. Je hoort snel van ons!
Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur van stadsdeel We

,a-1414t-ITItt1voorzitter)

Melanie van der

orst

