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Behandeld door Tamara Breugelmans en Lineke Marseille, westbegroot@amsterdam.nl
Onderwerp
Stand van Zaken West Begroot 2020

Beste lezer,
In september 2019 ging de tweede editie van West Begroot van start. Van 9 september t/m 6
oktober 2019 konden bewoners, ondernemers en organisaties plannen indienen voor stadsdeel West. De thema’s van West Begroot 2020 waren hetzelfde als in 2019. Er werden in
totaal 112 plannen ingediend, waarvan er 68 haalbaar waren. Opnieuw heeft de
stadsdeelcommissie een voorselectie gedaan waaruit 30 plannen zijn gekozen. Hoe deze
keuze tot stand kwam staat het in het juryrapport. De stemming liep van 13 januari tot en met
9 februari. In totaal hebben 12.864 bewoners van 12 jaar en ouder uit West gestemd. In totaal
werden 14 plannen gekozen voor het budget van €300.000. Onder thema Duurzaam werden 4
plannen gekozen, onder thema Divers 2 en onder thema Groen 8 plannen.
Vragen?
Heeft u vragen over West Begroot en/of de terugkoppeling van West Begroot editie 2020 en
heeft u het antwoord niet kunnen vinden op de website westbegroot.amsterdam.nl? Neem
dan contact op met Project West Begroot, via het mailadres westbegroot@amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel West,
Tamara Breugelmans en Lineke Marseille
Projectleiders West Begroot, Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam
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Hoe gaat het met de uitvoering van de West Begroot 2020
plannen?
Stand van zaken per juni 2020
Groene bushokjes

€25.000

9426 stemmen

Er is opdracht voor uitvoering gegeven aan JCDecaux. In juni 2020 stond in de Amsterdam-krant een nieuwsbericht over ode start van West Begroot 2021 en over de
groene halte.

Bijen- en vlinderpark De Groene Oase

€20.000

7342 stemmen

Bewoners in de omgeving zijn enthousiast om aan het project mee te doen. Er is inmiddels diep gespit en er zijn 25 soorten wilde bloemen (bijen-/bloemenmengsel)
ingezaaid. Met een schapengaashekje is de tuin klaar voor zomer 2020. De planindiener hoopt wel op regen! Na de zomer wordt opnieuw 200m2 als tuin ingericht. Er
komen ook bollen langs het voetpad, evenals wilde bloemen in een hoek van het
terrein.
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€5.000

8901 stemmen

Met de planindiener zijn de mogelijkheden voor ontwerp doorgenomen. Momenteel heeft zij echter geen tijd beschikbaar dus verdere actie volgt later dit seizoen.

Groene Entree Kattenlaan

€6.500

7238 stemmen

In overleg met de planindiener is de opdracht voor uitvoering uitgezet. Mocht het
bedrag van €6500 te weinig blijken te zijn, dan wordt overlegd met de gebiedsbeheerder over aanvulling.

Heb je ff?

€15.077

7107 stemmen

Het plan van aanpak en de begroting voor het bedrag van €15.077 voor zwerfvuilproject ‘Heb je ff?’ is klaar. Planindiener Aline heeft contact met de horecaondernemers over het beheer van de stations waarop de zwerfvuilprikkers
worden aangeboden. Afhankelijk
van de bereidheid en beschikbaarheid van horecaondernemers zal
het plan zomer 2020 gerealiseerd
worden. Daarnaast is een extra
initiatief ontstaan, namelijk een
samenwerking tussen Vuilnisvrij
West en ‘Heb je ff?’ waarbij zwerfvuilmaterialen aan bewoners worden uitgedeeld. Mensen werken
veelal thuis, wandelen tussen de
middag en zijn op zoek naar afleiding en voldoening. Zo ontstond
gezamenlijk het idee om grijpers,
emmertjes en handschoenen uit
te delen. Deze actie is gelanceerd
op 26 mei.
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Een groenere omgeving en een moestuin
adopteren!?
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€8.000

4775 stemmen

Vanwege corona mochten cliënten van De Boeg waar deze hangende moestuin gerealiseerd zal worden, geen gebruik maken van de ruimte. In overleg met planindiener gaat er nu spoedig gerealiseerd worden wat zij heeft voorgesteld in haar plan.

Bereik de mens achter de eenzaamheid

€44.010

6524 stemmen

Voor uitbetaling van het bestemde bedrag is samenwerking aangegaan met de
Stichting Kringwijs die ook betrokken was bij indiening van plan. Uitwerking van het
plan is, ondanks corona, en in enigszins gewijzigde aanpak goed op gang gekomen.
Er zijn bijvoorbeeld – in samenwerking met verschillende partijen – voedsel- en informatiepakketten rondgebracht bij mensen in armoede in met name Bos en Lommer, maar ook bijvoorbeeld bij het Oranjehuis in Oud-West. Ook zijn er suikerfeestpakketten rondgebracht bij het einde
van de maand van
ramadan. Daarbij
zijn veel signalen opgevangen over eenzaamheid en armoedeproblematiek.
Binnenkort gaat Nadia digitaal naailes
aanbieden. Ze wil
graag met (max. 30)
mensen live activiteiten doen maar
daarin zijn RIVMrichtlijnen bepalend.

Bloemenperk rotonde Hugo de Grootplein

€38.000

6718 stemmen

Er moet nog veel geregeld worden. Herstel van de oude situatie waar bewoners
zelfbeheer de rotonde onderhielden was uitgangspunt bij dit plan. In overleg met de
planindiener wordt toegewerkt naar besteding van het voor dit plan bestemde budget voor beplanting plus 3 jaar onderhoud.

Amsterdam West wordt Fruittuin van West

€15.000

6596 stemmen
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Op basis van het beschikbare budget was een grove raming gemaakt uitgaande van
100 bomen en plantwerk, grondverbetering en onderhoud. Dat is echter geheel afhankelijk van de uiteindelijke soort en grootte van de bomen. Daar wordt dus nog
over nagedacht, evenals over de locatie. Het planten op pleintjes in de buurt van
scholen is bijvoorbeeld goed voor het educatieve aspect van dit plan. Als er een idee
ontstaat dat past binnen het bedrag is dat wellicht mogelijk.

Lokaal groene fietskoeriers tegen co2-uitstoot

€16.000

5921 stemmen

De plan-indiener heeft het – onder andere door corona – heel druk met de Groene
Fietskoeriers! Hij gaat in de eerste fase negen ondernemers werven, minimaal 25
bezorgingen, 3 API/Plugins regelen voor hun webshops waarbij de besteller al aan
de voorkant bij de bestelling voor een fietskoerier kan kiezen. Het doel is een CO2
besparing van 9875 g CO2-uitstoot. Daarna gaat hij 15 winkeliers aansluiten, 5
API/Plugins, 40 bezorgingen en 15.800 g minder CO2- uitstoot bereiken. Groene
Fietskoeriers werkt samen met bestaande fietskoeriers.

De Groenkiosk, het groene hart van de buurt!

€45.000

5260 stemmen

Er is goede samenwerking tussen de planindiener en stadsdeelmedewerkers. Gewerkt wordt aan toestemming van Waternet, want er liggen zogenaamde ‘valluiken’ onder de beoogde locatie. De Kiosk mag daarom ook niet te groot en te zwaar
worden, en ook niet verankerd worden. Dat zal niet onmogelijk zijn, maar is wel een
kleine uitdaging.

Toegankelijk sporten in het Westerpark

€15.000

4995 stemmen

De plan-indiener heeft een offerte opgevraagd die na check van andere leveranciers
de beste bleek te zijn. Er is nog akkoord van de toekomstig beheerder (directie Verkeer en Openbare Ruimte) nodig. De locatie voor het beoogde sporttoestel wordt
waarschijnlijk hoek Brettenpad/fietspad Westerpark.
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Wormenhotels op de schoolpleinen van West! €32.000

4868 stemmen

Het idee van planindiener is ook bij West Begroot 2019 gekozen door bewoners van
West. Daardoor werden er naast de gekozen zes wormenhotels uit 2019, nu opnieuw wormenhotels ingekocht. Dat leverde volgens de regels van de gemeente
een financieel knelpunt op: er moest worden uitgezocht of voor dit project een aanbestedingstraject nodig was. Het uitzoeken daarvan was tijdrovend. Nu verder met
realisering in overleg met indiener.

Amsterdamse Energie voor de buurt

€7.600

4751 stemmen

Het streven is om in 2020 ruim 15.000 mensen te bereiken met de campagne voor
buurtenergie. Daarnaast om de nog niet gerealiseerde 350 panelen voor de locatie
Marcantilaan te realiseren en ook met minstens tien nieuwe bewonersgroepen
en/of VvE’s in contact te komen. Voor die bewoners/VvE’s zullen we met een businesscase en contact met de dakeigenaar, de mogelijkheden voor een zonnedak onderzoeken. Vervolgens willen we voor het einde van 2020 met minimaal vier een
principeakkoord overeenkomen en door naar de volgende fase, waarin we deelnemers gaan werven. Het bestemde geld zal dus voor deze campagne worden ingezet.

