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dinsdag 26 juni 2018
19.30 –21.30 uur
Tuinzaal, Brakke Grond (Nes 45)

Bijlage

Concept-verslag IBO 18 april 2018
Voorbeelden van interactieve kaarten

1. Opening en actualiteiten
Onder meer aandacht voor:
- Kennis maken met DB Stadsdeel Centrum
- Thevoiceof1012
- I live here (campagne van, voor en door bewoners en tijdelijk
informatiecentrum)
2. Gebiedsagenda en gebiedsplan Centrum-West
De gemeente Amsterdam heeft zichzelf ingedeeld in 22 gebieden. Per gebied
wordt om de vier jaar een gebiedsagenda opgesteld en jaarlijks een gebiedsplan. In
zo’n gebiedsagenda worden de prioriteiten en doelstellingen voor vier jaar
opgenomen, mede op basis van overleggen met en enquêtes onder bewoners,
ondernemers en organisaties. In het gebiedsplan, dat jaarlijks wordt
geactualiseerd, worden onderwerpen en projecten per gebied benoemd die extra
aandacht krijgen.
Voor het gebied Centrum-West, waar de Wallen onder vallen, zijn de
voorbereidingen gaande voor het gebiedsplan 2019 en de gebiedsagenda 20192022. Joris Bokhove geeft een nadere toelichting.
3. Voortgang doorbraakteams
Om complexe problemen, die op verschillende plekken in de buurt spelen, aan te
pakken, is het format van een ‘doorbraakteam’ gelanceerd. In zo’n team nemen
betrokkenen uit de buurt en organisaties plaats, zij analyseren de complexiteit,
brengen in beeld waar en door wie oplossingen geforceerd zouden kunnen worden
en spreken deze partijen hier ook op aan. Aanvankelijk zijn twee ‘doorbraakteams’
geformeerd, later is er op verzoek van de politie een derde bijgekomen: (a) aanpak
overlast op water/kade Oudezijds Voorburgwal, (b) aanpak overlast afvoerpijpen
horeca Hoogstraten en (c) drukte Stoofsteeg. Tijdens het IBO van 26 juni wordt de
voortgang gedeeld.
4. Informatiebijeenkomst leden gemeenteraad en stadsdeelcommissie
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben gezorgd voor een
nieuwe gemeenteraad, een nieuwe stadsdeelcommissie en, recentelijk, een nieuw
coalitieakkoord voor het college van B&W, een portefeuilleverdeling en aanstelling
van dagelijks bestuurders voor Stadsdeel Centrum. Nu het bestuur van de centrale
stad en het stadsdeel bekend is, is het voorstel om vanuit het IBO een

informatiebijeenkomst te organiseren. Doel is om dit niet eenmalig te laten plaats
vinden, maar op gezette tijden het gesprek tussen buurt en bestuurders actief te
houden. Tijdens het IBO van 26 juni wordt een voorstel voorgelegd.
5. In beeld brengen van initiatieven en samenwerkingsverbanden
Een ronde langs een aantal deelnemers van het IBO leert dat er in de buurt veel
samen gewerkt wordt, maar dat dit vaak onvoldoende bekend is. Gepleit wordt om
dat wat al aan succesvolle samenwerking loopt in de buurt, veel meer uit te
dragen.
Het voorstel is om, op basis van een bestaande techniek, een interactieve kaart op
te stellen waarop initiatieven en samenwerkingsverbanden zichtbaar zijn en waar
contactgegevens te vinden zijn. Dit niet alleen om de veelheid in beeld te brengen,
maar ook een korte toelichting te geven op de samenwerking en een directe link te
leggen naar een contactpersoon. Een volgende stap in deze interactieve kaart kan
zijn dat ook direct contact gezocht wordt met bepaalde initiatiefnemers in de
buurt, wanneer ervaringen gedeeld moeten worden en/of reacties gewenst zijn op
nieuwe ontwikkelingen. Zo krijgt deze interactieve kaart niet alleen de functie van
‘laten zien’ en ‘elkaar makkelijk vinden’, maar ook die van ‘peilen en informeren’.
Dit laatste als bron om meer informatie uit de buurt te krijgen.
Tijdens het IBO van 26 juni wordt dit voorstel voorgelegd.
6. Optimaliseren van samenwerking
Er wordt veel samen gewerkt in de buurt. Vandaar het voorstel, zoals omschreven
onder punt 5. Maar toch wordt met enige regelmaat ook gesteld in het IBO dat de
samenwerking verbetering behoeft. Gesproken wordt dan over het ‘hoe’. Via
convenanten, overleggen en doorbraakteams wordt hieraan gewerkt, maar de
behoefte is er om de samenwerking – op structurele wijze – te optimaliseren.
Tijdens het IBO van 26 wordt verkend wat voor ideeen (en initiatieven) hiervoor
leven en of vervolgstappen, vanuit deelnemers van het IBO, te zetten zijn.
7. Toekomstperspectief
Tijdens de Wallenconferentie van 2017 en tijdens verschillende bijeenkomsten van
het IBO is aangegeven dat de buurt behoefte heeft aan een gedeeld
toekomstperspectief, oftewel een visie op wat voor buurt de Wallen wil zijn.
Tijdens het IBO van 18 april (zie: verslag) zijn hierover verschilende pitches
gegeven. Daarna zijn aanvullende ideeën gegeven, deels gericht op een inhoudelijk
perspectief, deels op de organisatiekracht in en voor de buurt.
Tijdens het IBO van 26 wordt de voortgang hiervan toegelicht.
8. Wat verder ter tafel komt en sluiting

Voor ieders agenda: planning volgende bijeenkomsten IBO
• Woensdag 12 september, 19.30 uur
• Woensdag 21 november, 19.30 uur

