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Introductie 

De gemeente heeft de volgende negen doelen vastgesteld om de sociale cohesie te verbeteren in de 

gemeente Amstelveen  

1. Inwoners voelen zich verbonden met elkaar 

2. Inwoners beheersen de Nederlandse taal en hebben kennis van de samenleving 

3. Inwoners zijn aan het werk 

4. Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen 

5. Ieder kind kan veilig en gezond opgroeien en jeugdigen ontwikkelen zich optimaal 

6. Inwoners helpen elkaar 

7. Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met ondersteuning 

8. Er is minder geweld in afhankelijkheidsrelaties 

9. Inwoners zijn in staat om gezond te leven 

 
Het bewonersplatform Bovenkerk zal deze doelen als uitgangspunt nemen voor de komende jaren maar 

gezien de brede aanpak van de gemeente zullen wij in Bovenkerk een stapsgewijze aanpak voorstellen en 

zullen wij keuzes maken die passen bij de behoeftes van de bewoners en woongemeenschap Bovenkerk.  
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Wijkplan Bewonersplatform Bovenkerk 2020 

Hoofddoelstellingen 

Het wijkplan van BWP Bovenkerk gaat zich daarom richten op de volgende doelstellingen:  

1) Inwoners voelen zich met elkaar verbonden: 

a) In communicatie en organiseren van activiteiten het dorpsgevoel verder ontwikkelen door slogan 

“Bovenkerk zijn wij Samen, Samen zijn wij Bovenkerk” door te zetten. Verdere ideeën 

ontwikkelen om de “nieuwe” wijk meer te betrekken bij dit dorpsgevoel 

b) Realiseren van het plan Parel aan de Poel: 

i) Een eigentijdse accommodatie, geschikt voor het faciliteren van programma’s voor alle 

Bovenkerkers en dus ook kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking 

Noorddamcentrum 2.0 

ii) Aantrekkelijk centrum (Dorpskern): Uitnodigende entree Amsterdamse Bos met o.a. 

secundaire zitmogelijkheden, steiger, straat versiering. 

c) Uitrol van “Lief en Leed straten” en voorbeeldfunctie rest Amstelveen, beginnende met de 

Poelslaan 

d) Stimuleren van een breed activiteitenpakket voor alle bewoners in de vorm van: 

i) Grootschalige dorpsactiviteiten: Zomerfeest-Heel BK bakt, Burenbrunch, Rock Urbanus. 

TOBO, Programma Urbanus  

ii) Kleinschalige activiteiten: VOKA, Noorddamcentrum, Straat BBQ en andere buurt activiteiten 

iii) Nieuwe activiteiten: Stimuleren van ideeën en uitwerkingen Bv. Openlucht Opera – heel het 

Dorp zingt mee 

e) Support geven aan het kerkbestuur en Vrienden van de Urbanus m.b.t. herbouw van de kerk 

f) Support geven aan de activiteitenbegeleiding van woon- en leefcentrum Zonnehof & Luwte 

Bovenkerk 

2) Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen 

a) Het bevorderen van schuldhulpverlening voor mensen die dit nodig hebben: 

i) Gebruik te maken van organisaties die gekwalificeerde mensen in dienst hebben , eventueel 

het opleiden van vrijwilligers om medebewoners te helpen 

b) Motiveren van het gebruik maken van minimaregelingen voor iedereen in Bovenkerk die daar 

recht op heeft? 

i) Communicatieplan maken om te wijzen op het feit wat de gemeentelijke mogelijkheden zijn. 

3) Ieder kind kan veilig en gezond opgroeien en jeugdigen ontwikkelen zich optimaal 

a) Creëren van (nieuwe) jeugdactiviteiten: Hoera, het is vakantie, speelbadje, Young  Urbanus en 

???? 

4) Inwoners helpen elkaar 

a) Aandacht en ondersteuning voor de Mantelzorgers in de woongemeenschap 

i) In de Communicatie extra aandacht geven aan onderwerpen mbt deze groep mensen 

eventueel aandacht voor “De mantelzorger van het Kwartaal/Jaar” 

b) Vrijwilligersondersteuning aanbieden door opleiding te koppelen aan vraag en aanbod van 

behoeftes van bewoners 

i) Gemeentelijke mogelijkheden uitzoeken voor opleiding van vrijwilligers plus financiële 

bijdrage  

5) Inwoners zijn in staat om gezond te leven: het verder ontwikkelen van een gezonde wijk  

a) Inventariseren en communiceren mbt dienstverlening van zorg – en welzijnsorganisatie in 

Bovenkerk- en dit vastleggen in een Sociale Kaart ( zie bijlage)  
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b) Bijhouden van publieke AED’s en voorbeeldfunctie van rest Amstelveen 

c) Gezond in Bovenkerk: bewegen voor jong en oud 

d) Eenzaamheid: doorgaan met concept van “samen eten” in het NDC 

Drie extra doelstellingen 

Buiten bovenstaande 5 gemeentelijke doelen willen wij zoveel mogelijk onze activiteiten koppelen aan de 

volgende extra doelen: 

6) Veiligheid: De kracht van een vellige wijk 

a) Kritisch volgen van verkeersinterventies op het terrein van verkeersstromen, snelheid en 

parkeren m.b.t. gehele wijk met als eerste focus de nieuwe ontwikkelingen Noorddammerlaan en 

Legmeerdijk.  

b) Stimuleren van preventief veiligheidsbeleid (WhatsApp, Ring- en buurtschouwen) 

7) Duurzaamheid: Hoe kunnen wij in de komende jaren van Bovenkerk een woongemeenschap maken 

waar een duurzame woon-leef omgeving de basis vormt in alles wat we doen.  

a) Nieuw NDC geheel op basis van duurzaamheid ontwikkelen 

b) Activiteiten in NDC en in dorp altijd kijken naar duurzaamheid verbruik en gebruik 

c) Bewonersinitiatieven communiceren die speciale aandacht verdienen i.v.m. duurzame woon- en 

leefomgeving 

d) Schone woonomgeving: terugdringen zwerfvuil, Amstelveens Poel? 

8) Samenwerken: Tevens gaan wij in 2020 bekijken waar wij de samenwerking tussen de verschillende 

organisaties kunnen aanmoedigen ten gunste van de gemeenschap Bovenkerk 

a) Organisaties binnen de gemeenschap van Bovenkerk: het opzetten van een community: 

“Bovenkerk zijn wij samen, Samen zijn wij Bovenkerk,” om meer activiteiten met elkaar voor de 

bewoners van Bovenkerk te organiseren op basis van bovenstaande doelstellingen. 

i) Vrienden van de Urbanus: activiteiten voor parochianen en bewoners van Bovenkerk-

Parochie Urbanuskerk: herbouw kerk 

ii) Roda’23: Bewegen, walking football, jongeren activiteiten, support geven aan de hunger 

games 

iii) Scholen: Westwijzer /ROC Amsterdam – aanmoedigen om jeugd te koppelen aan activiteiten. 

iv) Zonnehof/Luwte: integreren Bewoners Bovenkerk en Bewoners Zonnehof & Luwte 

v) Verenigingen die gebruik maken van het NDC: TOBO, Slagwerk club, Harmonie, Bridge, Big 

Band etc. 

vi) KBO: ouderen vertegenwoordiging 

vii) Ondernemers / Horeca 

b) Gemeentelijke organisaties: 

i) Participe: kleinschalige activiteiten en specifieke cursussen en opleidingen 

ii) WWZ organisaties/ Sociaal team/Amstelring/Huisarts 

iii) Gemeentelijk Sportzaken: bewegen van ouderen en jongeren 

iv) Wijkcoach: connectie naar gemeentelijke instanties en openbare instellingen 

v) Eigen Haard: advies voor wonen in onze leefgemeenschap 
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Ambitie: Dorpsgevoel “het verlangen naar ouderwetse burenhulp”  

Ontmoeten: “ Gewoon goedemorgen zeggen” 

Bovenkerk zijn wij Samen, Samen zijn wij Bovenkerk: Ambitie van plannen te vertalen in vier speerpunten: 

1) Betrokken: punt 1 en 4 : “ja , ik doe mee”, “elkaar bij de hand nemen”  

2) Gezond en Veilig: punt 2, 3, 5 en 6: “een Buurt waar mensen lekker in hun vel zitten”- “een Buurt 

waar mensen open doen als er aangebeld gaat worden” 

3) Samenwerken: punt 8: “schouder aan schouder, hand in hand“  

4) Duurzaam: punt 7; “onze kinderen zijn trots op ons”. 

Organisatie opzet 

Er zijn drie verschillende organisaties in Bovenkerk die bezig zijn met de woongemeenschap Bovenkerk. In 

2020 wil het BWP onderzoeken of de stichting Bovenkerk en Bewonersplatform in 1 organisatie 

ondergebracht zou kunnen worden. Bundeling van bestuurlijke krachten leidt tot meer effectief. Waarbij 

de aanpassing van de benaming bewonersplatform richting Bewoners Initiatiefgroep direct meegenomen 

gaat worden 

1. Stichting Bovenkerk: De stichting Bovenkerk wil met het Noorddamcentrum “hét” activiteiten- en 

ontmoetingscentrum zijn voor Bovenkerk. Een plek voor en door wijkbewoners met een programma 

dat aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners en die bij voorkeur door hen zelf worden 

georganiseerd. 

 Exploitatie van het wijkcentrum NDC d.m.v. een eigen beheerder op basis van een 

gemeentelijke gebruikersovereenkomst  

2. Bewonersplatform Bovenkerk: Stichting met als doel om de sociale samenhang in Bovenkerk verder 

te ontwikkelen: 

 Uitvoeren van het wijkplan 

 Platform spreekbuisfunctie van dorp naar de gemeente 

 Financiële verantwoordelijke voor subsidie gemeente aan woongemeenschap Bovenkerk 

Het Bewonersplatform Bovenkerk bestaat uit de volgende commissies:  

a. Verkeer 

b. Financiën 

c. Veiligheid 

d. Communicatie 

e. Activiteiten 

BWP Bovenkerk gaat kijken of er vrijwilligers te vinden zijn voor drie nieuw op te zetten 

commissies in 2020: Zorg & Welzijn, Duurzaamheid en Jeugdcommissie. 

3. Stichting VOKA: Stichting Voor Onze Kinderen Alles, beheert en exploiteert het clubhuis. Een houten 

gebouw aan de Vierlingsbeeklaan voor kleine sociale activiteiten. Vanuit de historie is de doelstelling 

om meer activiteiten voor kinderen en jeugd te ontwikkelen. Op dit moment zijn er dagelijks 

verschillende activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen. 

Noorddamcentrum 

Heeft als doel het enthousiasmeren van nieuwe activiteiten in het Noorddamcentrum, het bevorderen en 

vergroten van de sociale samenhang van de bewoners van Bovenkerk door het ontwikkelen, stimuleren 

en (financieel) ondersteunen van activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel en 

recreatief gebied. De stichting Bovenkerk doet zelfstandig de gehele exploitatie van het NDC op basis van 

een gebruiksovereenkomst van het gebouw dat in het bezit is van de gemeente.  
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Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat het NDC een waardering krijgt van 6.1. Dat is in vergelijking met 

andere wijkcentra een middenmoot (hoogste score 6.9). Om deze score in de toekomst verder te 

verbeteren hebben wij de volgende analyse gemaakt van het NDC. 



 

 

Bewonersplatform Bovenkerk, p/a Noorddammerlaan 7,1185 XZ Amstelveen 8

S.W.O.T Noorddamcentrum 

 

Sterkte  

“Ons kent ons” Bovenkerkers onder elkaar 

 Zeer klantgericht 

 Goede kwaliteit van (beperkte) horeca  

 Grote toneelzaal 

 Betrokken beheerder en flexibel eigen 

personeel 

 Voltallig en bekwaam bestuur 

 

Zwakte  

“Gebouw voldoet niet aan hedendaagse eisen” 

 Oubollig imago door een uitstaling uit 

jaren 70/80 

 Gebouw is onzichtbaar en past niet bij 

identiteit 

 Gebrek aan parkeercapaciteit 

 Beperkte keuken capaciteit, waardoor 

beperkt assortiment 

 Indeling ruimte niet in 

overeenstemming met gewenste 

gebruik 

 Geen vaste openingstijden 

 

Kansen  

“Aan inzet geen gebrek” 

 Modernisering, zichtbaarheid, uitbreiding 
keuken en aangepaste indeling van NDC 

 Uitbreiding assortiment keuken 

 Verruiming van openingstijden 

 Samenwerking VOKA – overloop voor 

laagdrempelige activiteiten als NDC bezet is 

 Vrijwilligers betrekken bij inzet NDC 

 Uitbreiden van sociale activiteiten in NDC en 

VOKA 

 Samenwerking (Stg. Vrienden vd) Urbanus 

 Uitbreiding van gebruikers dmv zoeken naar 

nieuwe verenigingen 

 Meer activiteiten door samenwerking met 

bestaande gebruikers 

 

Bedreigingen  

“Toekomst-bestendig Noorddamcentrum” 

 Balanceren van meer sociale 

activiteiten en een gezonde exploitatie 

van NDC in eigen beheer 

 Hoog tarief/prijsniveau zalen in 

vergelijking met andere wijkcentra 

 Het verbouwingsbudget is niet 

toereikend om gebouw de juiste 

upgrade te geven 
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Kwaliteitsplan NDC 

Op basis van de omgevingsanalyse, missie en doelstellingen worden de volgende zaken bestendigd en 

opgepakt; dit zal wel stap voor stap gebeuren aangezien de komende periode de focus hoofdzakelijk zal 

liggen in het faciliteren van de kerkdiensten in 2020/2021 en het uitwerken van de komende 

verbouwingsplannen. Onderstaande punten mogen gezien worden als eerste aanzet van verdere 

veranderingen. 

a) Bestuur: 

Integreren van BWP en Stichting Bovenkerk, uitwerken van, eventueel op termijn, een 

bestuurlijke en/of operationele samenvoeging met V.O.K.A.. 

b) Het gebouw: 

Verbouwing van het NDC voor een bedrag van 1,2 mln. De huidige accommodatie (gebouwd in 

1980) is aan een re-fresh en uitbouw toe. De inrichting en sfeer is gedateerd en voldoet niet meer 

aan huidige normen voor ontmoetingscentra. De locatie is weliswaar ruim, maar heeft een wat 

gesloten karakter en mist daardoor een laagdrempelige uitstraling. Er is achterstallig onderhoud 

en een wenslijstje om te kunnen voldoen aan de doelstellingen. Het gebouw moet een meer 

open karakter krijgen om meer recht te doen aan de buurt functie. Dit kan gerealiseerd worden 

door een verplaatsing van de ingang naar de voorkant in samenhang met het nieuw te 

ontwikkelen dorpsplein. De entree dient naar de Noorddammerlaan te worden verplaatst om de 

toegankelijkheid te vergroten en direct de koppeling te maken naar het “centrum/plein” 

projectplan. Dit is een onderdeel van het Parel aan de Poel project. Extra ruimte voor 

kleinschalige activiteiten/trainingen/cursussen is noodzakelijk. Ook zal de keuken beter 

geoutilleerd moeten worden om maaltijden, eetprojecten en dagbesteding voor kwetsbare 

groepen mogelijk te maken. 

c) Het “product” stichting Bovenkerk en Noorddamcentrum 

 Kan worden gezien als een volwaardig wijkcentrum, waarbij de exploitatie draait op de 

inkomsten uit verhuur van ruimtes, consumpties en subsidies 

 Is een verenigingshuis voor vele verschillende verenigingen 

 Als buurtcafé met een kwalitatief sterk buffet/bar 

 Goede sanitaire voorzieningen  

 Rolstoelvriendelijk 

 Rookvrije omgeving 

 Optimale keuken. Geschikt voor faciliteren van feesten en maaltijdenbereiding. 

 Bestaat uit 2 grote zalen waarvan een met een toneel, en twee kleine vergaderzalen, en een 

aantal cursuslokalen 

d) Publieksfunctie 

De basis van Noorddamcentrum m.b.t. sociale ontwikkeling 

 Verdere uitbreiding van de huidige openingstijden en indien mogelijk een vakantie 

openstelling 

 Inloop huis voor alle groepen bewoners 

 Toename sociale activiteiten 

 Jong, oud, eenzaam, gezelligheid 

 Leerzaam, cursussen etc. 

 Een thuis voor verenigingen 

 Leuke dorpse evenementen 

e) Activiteiten 

In het Noorddamcentrum zijn iedere dag verschillende soorten activiteiten gaande, bestaande uit 

sociale activiteiten, wel of niet Bovenkerk gebonden, en diverse commerciële activiteiten. Door 
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de uitbreiding met een tweede beheerder gaan wij verder kijken naar het uitbreiden van nieuwe 

sociale activiteiten in de komende jaren. In verband met de herbouw van de Urbanuskerk zal er 

de komende periode rekening gehouden moeten worden met het faciliteren van de kerkdiensten 

in overleg met het kerkbestuur. 

f) Plaats 

Het Noorddamcentrum staat goed in de wijk in het gebied wat wij als Centrum van Bovenkerk, de 

Parel aan de Poel willen gaan benoemen, met in de omgeving de dokter, een kinderopvang, de 

kerk en een restaurant/eetcafé Silversant. De parkeergelegenheid is beperkt aanwezig, vele 

auto’s worden in het dorp geparkeerd. 

g) Financiële doelstellingen 

De basis van Noorddamcentrum, de zakelijke insteek tbv uitbreiding sociale activiteiten 

 Rekening houden met de Verdiensten van VOF van de familie Pappot 

 Aandacht voor jaarlijkse onderhoudsvoorziening verplichting 

 Operationeel met extra bedrijfsleider 

 Meer op de vraag afgestemde openingstijden 

 Meer ondernemerschap/ commerciële activiteiten ter ondersteuning sociale activiteiten 

 Huurtarieven op basis van verschillende groepen: commercieel, verenigingen, sociaal en 

gratis 

 Financiële zelfstandigheid 

 Gebruik van vrijwilligers  

h) Promotie 

Voor communicatie van het programma en activiteiten wordt gebruik gemaakt van bestaande 

communicatiemiddelen, website van het Noorddamcentrum: http://www.noorddamcentrum.nl/ 

i) Personeel Noorddamcentrum: Beheer (zakelijke leiding)  

Het beheer van het Noorddamcentrum zal onder leiding van de VOF familie Pappot verder 

gestalte worden gegeven om zodoende gedurende de openingstijden altijd een professional 

aanwezig te hebben. Voor het operationeel management maakt de VOF gebruik van vaste 

betaalde oproepkrachten. Voor het operationele management van het Noorddamcentrum is er 

een eerste stap gemaakt met het inzetten van vrijwilligers tijdens de activiteit “samen eten”. De 

kernwaarden zijn gastvrijheid, hulpvaardigheid, flexibel en aanpakken (Servicemanagement). 

Communicatie 

Het verder verbeteren van de communicatie naar de woongemeenschap Bovenkerk door de koppeling 

met activiteiten te maken naar de 4 focus punten: Dorpsgevoel, Gezond en Veilig, Samenwerken en 

Duurzaam.  

Het BWP heeft de volgende communicatiemiddelen: Nota Bene Bovenkerk, Facebook Notabene, Website 

www.bovenkerk.info en diverse mail bestanden van betrokken bewoners. 

Ons Bovenkerk. we hebben voor veiligheid een Whatsapp-structuur.  

Ook algemene buurtsites zoals Nextdoor kunnen een aanvulling zijn, maar door de grootte van die sites 

en door de verdere ver-commercialisering van deze sites dienen wij dit nog eens goed te bekijken of dit 

voor Bovenkerk een toegevoegde waarde kan zijn.  

Daarnaast aandacht voor nog meer pro-actieve communicatie te gaan doen; via sociale media kan een 

verdere verbetering tot gevolg hebben. 

Ook Activiteiten/welkomst borden (digitale) op bepaalde ingangsplekken van Bovenkerk zou weer verder 

opgepakt kunnen worden. 

  

http://www.noorddamcentrum.nl/
http://www.bovenkerk.info/
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Financiële verantwoording 

Voor 2020 ontvangen wij de volgende subsidie van de gemeente: 

 

Post Bedrag 

in euro 

Organisatie  3.085 

Leefbaarheid 3.735 

Activiteiten 3.075 

Activiteiten coördinatie 6.000 

Kosten extra beheerder 15.000 

Totaal 30.895 

 

De kosten van de extra beheerder zal 2020 de laatste keer zijn dat wij die ontvangen, in 2021 zullen wij 

deze kosten dekkend moeten krijgen via de exploitatierekening van het NDC. 

Wij hebben als doel in 2020 transparant te zijn over de verantwoording van bovenstaand budget via 

communicatie op BWP-avonden en website. 

In 2020 gaan wij ook verder met de gemeente bespreken om meer zekerheid te hebben over de subsidie 

de komende jaren aangezien het korte termijn denken van een jaar niet ten goede komt aan opzetten van 

structurele nieuwe activiteiten. 

Daarnaast gaan wij kijken wat er nog meer commercieel mogelijk is binnen de Bovenkerkse gemeenschap 

aan sponsoring ter ondersteuning van bestaande en nieuwe activiteiten 

 

Verdere punten van aandacht 

1) Opbouw samenleving in Bovenkerk 

a) Aantal bewoners/doelgroepen 

b) Vergrijzing 

c) Internationalisering 

d) Inburgering 

2) Wonen  

a) Wat zijn de ontwikkelingen in Bovenkerk: sociale woningen versus vrije sector 

3) Gezond en Veilig 

a) Impact sociale media 

b) Sociaal emotionele problematiek 

c) Jeugd stimulators 

d) Ouderen en gezondheid 

e) Bewustzijn in eigen vitaliteit en goede gezondheid 

f) Zorg aan huis 

g) Mantelzorgers 

4) Digitalisering: kan iedereen nog meekomen 

5) Arbeidsmarkt 

a) Mensen die niet in het arbeidsproces zitten 

b) Mensen die vol in arbeidsproces zitten, impact kinderopvang etc... 
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Aktiepunten 2020 

Aangezien die een ambitieus plan is gaan wij dit stap voor stap uitwerken de komende jaren, voor het 
komend jaar zien wij de volgende belangrijkste actiepunten voor het bestuur om op te pakken: 

Nr Actiepunt Wie Wanneer 

1 Parel aan de Poel: verbouwing NDC Rob/Peter Dec 2020 

 Parel aan de Poel: aantrekkelijke dorpskern    

2 Verkeersituatie verbeteren Noorddammerlaan/Legmeerdijk Piet 2021 

3 
Verder stimuleren van bestaande en nieuwe sociale activiteiten 
(zie bijlage activiteiten) 

Chris/Dick 
Jan-Dec 
2020 

4 Opstarten met een lief en leed straat: Poelslaan Gerard/Edwin Jan 2020 

5 Support geven aan kerkbestuur bij herbouw kerk Allen  2020 

6 
Overleg inplannen met Zonnehof en Luwte om te kijken waar 
hulp nodig is vanuit de wijk 

  

7 Zorg voor elkaar/Schuldhulpverlening aanpak inventariseren   

8 Onderzoeken opzetten jeugdcommissie    

9 Opzetten en bijhouden van een “sociale kaart” voor Bovenkerk   

10 Opzetten van duurzaamheid commissie   

11  Samenwerken bevorderen: twee initiatieven uitwerken   

12  Communicatie van wijkplan plus ambitie verder uitwerken Tjakke/Peter Jun 2020 

13 
Mogelijkheden onderzoeken van integreren van stichting en 
BWP  

Rob Sept 2020 

14  Kwaliteitsplan NDC verder uitwerken Rob/Hans Dec 2020 

15 Financiële verantwoording transparant maken naar bewoners Tjakke Jun 2020 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Demografie Bovenkerk 

 

Bovenkerk is een buurt in de gemeente Amstelveen.  

Aantal inwoners 

Deze buurt telt in totaal 3.050 inwoners waarvan er 48% man en 52% vrouw zijn. 

De leeftijden zijn als volgt verdeeld:  

Leeftijd 

van jaar 

Leeftijd 

tot jaar 

% 

0 3 4.6% 

4 11 14.1% 

12 17 6.5% 

18 26 7.0% 

27 39 13.5% 

40 50 25.0% 

51 64 11.2% 

65  18.1% 

Totaal  100.0% 
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Achtergrond van de inwoners 

% Achtergrond inwoners 

67.7% Nederlands  

16.9% Niet westers (8.3% Turks, 7.7% Marokkaans, 26,6% Surinaams, 4.1% vluchtelingen, 45.6% 

overige) 

15.4% Westers (12.3% Midden en Oost-Europa, 9.1% Zuid-Europa, 24.1 overig EU, 53.2% overig 

Westers) 

100%  Totaal  

Aantal huishoudens 

Er zijn in totaal 1.270 huishoudens. Deze bestaan uit : 

32% eenpersoonshuishoudens, 

26% tweepersoonshuishoudens en 

42% huishoudens met één of meer kinderen.  

Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,4 personen. 

Aantal banen/vestigingen 

1.710 Banen (937 banen per 1.000 inwoners) 

430 Vestigingen (237 vestigingen per 1.000 inwoners) 

Aantal woningen 

Er zijn 1271 woningen met gemiddeld bouwjaar van 1989, waarvan 39.5% coöperatie woningen 

66.1 % eengezinswoningen  

33.9 % andere woningen 

Leeftijd van de woningen: 

Bouwjaar % 

< 1945  9.1% 

1945-1970  22.3% 

1971-1990  5.3% 

1991-2000  3.2% 

2001-2010  44.3% 

2011 >....  15.7% 

Totaal  100.0% 
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Energielabel woningen 

40.2% van de woningen hebben een energie label met de volgende onderverdeling: 

X x 

A, A+. A ++  35.1% 

B 18.0% 

C   21.2% 

D   12.6% 

E   6.7% 

F   4.2% 

G   2.2% 

Totaal  100.0%  

Overig kengetallen 

Gemiddelde cito toets score: 539.3 (2018) 

Gemiddelde leeftijd overleden personen is 80 jaar 

33.2% (2017) van de mensen gebruiken medicijnen komt van 41% (2009) 

6 verdachten per 1000 inwoners (2017)  
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Bijlage 2: Postcode, straat & huisnummer 

 

Postcode Straat nrs 

1185 XA Bovenkerkerweg 21 -51 

1185 XZ Noorddammerlaan 1 - 31 

1185 ZA Noorddammerlaan 10 - 36 

1185 ZB Maalderij 1 - 21 

1185 ZC Maalderij 23 - 41 

1185 ZD Ziederij 1 - 15 

1185 ZE Weverij 5 - 9 

1185 ZG Weverij 2 - 16 

1185 ZH Binderij 1 - 27 

1185 ZJ Binderij 2 - 18 

1185 ZX Kalkbranderij 2 - 2 

1185 ZZ Zetterij 1 - 14 

1187 AA Noorddammerlaan 41 - 59 

1187 AB Noorddammerlaan 61 - 81 

1187 AC Noorddammerlaan 83 - 119 

1187 AD Noorddammerlaan 38 - 80 

1187 AE Noorddammerlaan 82 - 106 

1187 AG Noorddammerlaan 108 - 128 

1187 AJ Nicolaas Beetslaan 1 - 45 

1187 AK Nicolaas Beetslaan 2 - 50 

1187 AL Jacob van Lennepplantsoen 1 - 67 

1187 AM Pastoor Roozenlaan 1 - 57 

1187 AN Pastoor Roozenlaan 2 - 18 

1187 AR Vierlingsbeeklaan 1 - 20 

1187 AS Vierlingsbeeklaan 21 - 24 

1187 AT Vierlingsbeeklaan 52 - 57 

1187 AV Vierlingsbeeklaan 59 - 86 

1187 BA Mgr.dr. H. Poelslaan 1 - 21 

1187 BB Mgr.dr. H. Poelslaan 25 - 51 

1187 BC Mgr.dr. H. Poelslaan 2 - 36 

1187 BD Mgr.dr. H. Poelslaan 38 - 40 

1187 BE Mgr.dr. H. Poelslaan 80 - 136 

1187 BG Joan van Broekhuizenlaan 1 - 77 

1187 BH Joan van Broekhuizenlaan 2 - 36 

1187 BJ Aagje Dekenlaan 1 - 29 

1187 BK Aagje Dekenlaan 47 - 59 

1187 BL Aagje Dekenlaan 2 - 42 

1187 BN Sint Urbanusstraat 1 - 45 

1187 BP Sint Urbanusstraat 2 - 38 

1187 BR Mgr.dr. H. Poelslaan 53 - 109 

1187 BS Salamander 1 - 154 

1187 BT Ringslang 1 - 181 

1187 BV Fuut 1 - 13 

1187 BW Kuifeend 1 - 24 

1187 BX Waterhoen 1 - 17 

1187 BZ Specht 1 - 36 

1187 CB Pastoor J.W. Brouwerslaan 1 - 27 

1187 CC Pastoor J.W. Brouwerslaan 29 - 85 

1187 CD Pastoor J.W. Brouwerslaan 2 - 34 

1187 CE Pastoor J.W. Brouwerslaan 36 - 42 

1187 CG Betje Wolfflaan 1 - 31 

1187 CH Betje Wolfflaan 33 - 65 

1187 CJ Betje Wolfflaan 2 - 46 

1187 CK Van Koetsveldstraat 2 - 14 

1187 CL Pieter Langendijklaan 1 - 23 

1187 CM Noorddammerweg 1 - 25 

1187 CN Noorddammerweg 2 - 46 

1187 CP Bosboom Toussaintlaan 1 - 47 

1187 CR Bosboom Toussaintlaan 10 - 28 

1187 CS Bosboom Toussaintlaan 30 - 58 

1187 ND Legmeerdijk 2 - 24 

1187 NE Legmeerdijk 26 - 56 

1187 NG Legmeerdijk 58 - 76 

1187 NR Legmeerdijk 3 - 39 

1187 NS Legmeerdijk 41 - 69 

1187 NT Legmeerdijk 71 - 95 
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Bijlage 3: Overzicht niet-commercieel gebruik Noorddamcentrum 

Weekoverzicht 

Maandag Tijd Zaal P/j Pers. 

Bridge soos 19.30-23.00 Legmeer-/ ½ Poelzaal 46 150 

Toneelgroep TOBO 20.00-23.00 ½ Poelzaal 25 10 

Dagelijks bestuur bewonersplatform 20.00-22.30 Vergaderkamer 6 8 

Ouderengym 13.30-14.30 ½ Poelzaal 14 6 

Verg. Historische dag & Zomerfeest 20.00-22.00 Vergaderkamer 4 6 

Dinsdag Tijd Zaal P/j Pers. 

Weight Watchers 18.00-20.00 ½ Poelzaal 51 25 

Slagwerkgroep Bovenkerk 18.30-23.00 Poelzaal 40 15 

Amstel River Singers 20.00-23.00 Legmeerzaal 42 50 

Woensdag Tijd Zaal P/j Pers. 

Koffieochtend 09.30-12.00 ½ Legmeerzaal 52 30 

Katholieke Bond van Ouderen 09.30-12.30 Vergaderkamer 50 28 

Bridgeles 09.30-12.30 ½ Legmeerzaal 24 28 

Bewonersplatform bijeenkomsten 20.00-22.30 Poelzaal 3 80 

Westend Bigband 20.00-22.30 Legmeerzaal 12 20 

Kerkdiensten 9.00-10.00 ½ Poelzaal 13 25 

Samen Actief/Jeu de Boules 11.00-12.00 Poelzaal 11 10 

Donderdag Tijd Zaal P/j Pers. 

Bridgeles 09.30-12.30 Vergaderkamer 24 16 

Bridge soos 13.15-17.30 Legmeerzaal 47 96 

Bridge soos 13.15-17.30 ½ Poelzaal 32 52 

Bridge soos 13.15-17.30 Vergaderkamer 15 24 

Harmonie 19.30-23.00 Poelzaal 40 40 

Fellows Bigband 20.15-23.00 Legmeerzaal 40 22 

Wandelgroep 13.00-15.00 Hal (verzamelpunt) 47 16 

TRS-computergroep 20.00-23.30 Vergaderkamer 10 10 

Redactievergaderingen 20.00-22.00 Vergaderkamer 3 6 

Rijbewijskeuringen  9.00-17.00 Vergaderkamer 21 15 

Zaterdag Tijd Zaal P/j Pers. 

Kerkdienst 19.00-20.00 ½ Poelzaal 12 50 

Zondag Tijd Zaal P/j Pers. 

Kerkdienst 9.15-12.45 Poelzaal 50 200 
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Bijlage 4: Andere jaarlijkse activiteiten  

Activiteit Per jaar Personen 

Bridge dag  2 170 

Toneeluitvoeringen TOBO  8 100 

Toneel repetitiedagen 4 12 

Ledenvergadering TOBO 1 20 

Ledenvergadering KBO 2 50 

Ledenvergadering St. Caecilia 1 25 

Ledenvergadering St. Barbara 1 30 

Kerstviering KBO 1 100 

Zomerfeest 1 200 

Music all in 1 100 

Rock Urbanus 1 400 

Klaverjasavonden 3 40 

Nieuwjaarsreceptie KPN-senioren 1 90 

Belastingservice CNV 3 40 

Belastingservice KBO 2 50 

Coaching dagen ARS 2 50 

Young Urbanus 1 250 

Oliebollentoernooi Bridge 1 180 

Bestuur stichting Bovenkerk 2 7 

CDA trainingsdag 1 20 

Bovenkerk versus Ouderkerk Bandjesavond 1 250 

Concert Harmonie 1 150 

Play Inn Concertina’s 1 60 

Historische Dag 1 750 

Samen Eten 5 120 

Accordeon Concert 1 150 

CNV spreekuur 4 5 

Stembureau 1 ? 

NOVA diploma uitreiking/Nova examen 2 700 

Eindmusicals groep 8 6 250 

KBO busreis ontvangst 1 50 

Opschoondag Bovenkerk 1 10 

KPN gepensioneerden activiteitenmiddag 1 80 

Zonnepanelen informatieavond 4 150 

Kerkdiensten Pasen/Hemelvaart/Pinksteren 3 700 

Kerkdiensten Kerst & Oud en Nieuw 4 1000 
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Bijlage 5: Sociale kaart Amstelveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Amstelveenloket 

Voor vragen over zorg, wonen, Wmo 

schuldhulpverlening, jeugdhulp, 

inkomensondersteuning en aanmelding 

voor het Sociaal Team. 

 

Openingstijden Balie  

van ma t/m woe 08.30 - 15.30 uur 

Do 08.30 - 16.30 uur 

Vr 08.30 - 12.30 uur 

 

Contact: 

T: (020) 540 49 11 (ma t/m do 08.30 - 

17.00 uur en vr  08.30 - 12.30 uur) 

E-mail: 

amstelveenloket@amstelveen.nl 

 

Adres: 

Laan Nieuwer-Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

 

Info: 

www.amstelveen.nl/amstelveenloket 

Voor maatschappelijke 

dienstverlening en welzijnswerk. 

Ouderenadviseurs, 

maatschappelijk werkers, 

wijkcoaches, sociaal beheerders 

en activiteitenbegeleiders. 

Gratis en voor iedereen. 

 

Contact: 

T:  (020) 5430 430 

E-mail: 

info.amstelland@participe.nl 

 

Adres (hoofdkantoor): 

Dr. Willem Dreesweg 2 

1185 VB Amstelveen 

 

Info:  

www.participe-amstelland.nu  

Inloop voor gratis advies en 

ondersteuning bij o.a.: 

-Budgettips en adviezen 

-Hulp bij invullen formulieren 

-Ordenen administratie 

-Doorverwijzing naar juiste 

instanties 

-Schulden en betalingsafspraken 

 

Inloop spreekuren: 

Woe 10:00 – 11:00 uur 

Wijkcentrum Alleman 

De Bloeyenden Wijngaerdt 1 

1183 JM Amstelveen 

 

Di 10:00 – 12:00 uur 

Ontmoetingscentrum de Meent 

Orion 3 

1188 AM Amstelveen 

 

 

Hulp door vrijwilligers bij het op orde 

brengen en houden van de financiën en 

administratie. De hulp is erop gericht 

om de regie weer terug te krijgen of te 

verbeteren. 

 

Contact en aanmelden: 

T:          06 - 10638246 

E-mail: ta.amstelland@humanitas.nl 

 

Info: 

www.humanitas.nl/afdeling/amstelland  

Ervaren professionals die 

informatie, advies en 

ondersteuning op maat bieden 

voor kwetsbare mensen en 

mensen met een beperking in de 

vorm van onafhankelijke 

cliëntondersteuning. Zij zijn er 

ook voor mensen in hun 

omgeving. Sociaal juridische 

ondersteuning is ook mogelijk. 

 

Contact: 

T:          (020) 512 72 72 

E-mail: informatie@meeaz.nl  

 

Adres: 

Derkinderenstraat 10-18 

1062 DB Amsterdam 

 

Info:  

www.meeaz.nl   

 

Deskundige en betrokken 

medewerkers bieden  

mantelzorgers ondersteuning, 

praktische en emotionele steun, 

advies en informatie. Zij bieden 

ook individuele ondersteuning, 

inzet van zorg vrijwilligers, 

cursussen, gespreksgroepen, 

informatie bijeenkomsten, 

mantelzorg cafés en Alzheimer 

Cafés. 

 

Contact: 

T: (020) 333 53 53 

E-mail: 

info@mantelzorgenmeer.nl 

 

Adres: 

Laan van de Helende Meesters 

431, 1186 DK Amstelveen 

Bezoek op afspraak 

 

Info: www.mantelzorgenmeer.nl  

Medewerkers en vrijwilligers zetten 

zich in voor vluchtelingen woonachtig 

in Amstelveen op het gebied van 

maatschappelijke begeleiding, 

taalcoachproject, buddy project en 

advies over inburgering. Het streven is 

dat een vluchteling maatschappelijk 

participeert in onze samenleving en 

méé kan doen. 

 

Contact: 

T:          (020) 645 47 45 

E-mail: info@vwamstelland.nl 

 

Adres: 

Bovenkerkerweg 2 

1185 XE Amstelveen 

 

Info: 

www.stichtingvluchtelingenwerkamste

lland.nl  

  

 

  

Belastinginvulservice/ 

Loket 20 

 

 

  

Deze Stichting geeft  mensen die 

afhankelijk zijn van een uitkering gratis 

ondersteuning en advies bij het vinden 

van informatie met betrekking tot 

sociale en economische zekerheid. Ook 

hulp bij het invullen van formulieren. 

Vier keer per jaar worden er 

themamiddagen georganiseerd.  

 

Spreekuur: 

Tijdens het spreekuur (di van 10:00 – 

12:00 uur en vrije inloop)  

 

Contact: 

T: (020) 647 15 09 

E-mail:  

sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.

com  

 

Info:  

www.sociaal-steunpunt-amstelveen.nl  

 

De online martkplaats waar 

inwoners en organisaties uit 

Amstelveen elkaar kunnen vinden 

en helpen bij een klusje in huis, de 

boodschappen, vervoer, of door 

samen op stap te gaan. Denk aan 

mensen die geen beroep kunnen 

doen op iemand uit hun eigen 

omgeving. Hulpaanbieder en 

hulpvrager kunnen  zich 

vrijblijvend inschrijven/ 

registreren op de website.  

Spreekuur Amstelveen: 

Ma 09.30 - 11.30 uur 

Do 14.00 - 16.00 uur 

AA Werkplein, Raadhuis 

Amstelveen 

 

Contact: 

T: (020) 641 33 33 (ma t/m vr: 

9.00 – 12.00 uur) 

E-mail: 

info@amstelveenvoorelkaar.nl  

 

Info: 

www.amstelveenvoorelkaar.nl 

Stelt kleding beschikbaar aan 

mensen die in het bezit zijn van een 

geldige Amstelveenpas. 

Klant worden: 

Inschrijven kan in de winkel bij een 

eerste bezoek met een geldig ID-

bewijs. Als aan de voorwaarden is 

voldaan, wordt er een 

inschrijfkaart verstrekt waarop 

data staan voor toegang.  De 

toegang bedraagt € 2,00 per 

kaarthouder.  

 

Openingstijden: 

Woe 10:00 – 12:00 uur 

 

Contact:  

T: 06 - 20194021 

E-mail: 

info@kledingbankamstelland.nl  

 

Adres:  

Galjoen 4, 1186 ZV Amstelveen 

 

Info: 

www.kledingbankamstelland.nl  

Het aanbieden van voedselpakketten 

aan personen en gezinnen in 

Amstelveen, die op dat moment niet 

meer in staat in hun dagelijkse voeding 

te voorzien. Er gelden toelatingscriteria 

om in aanmerking te komen voor een 

voedselpakket. 

 

Aanmelden voedselpakket: 

Woe tussen 13:00 en 14:00 uur bij het 

open inloopspreekuur van het 

intaketeam van De Voedselbank. 

 

Contact: 

T: 06 - 19258266 

E-mail: 

voedselbankamstelveen@gmail.com 

 

Adres: 

Landtong 2, 1186 GP Amstelveen 

 

Info:  

www.voedselbankamstelveen.nl  

Een vrijwilliger bij Loket 20 helpt 

op afspraak bij het invullen van 

een belastingaangifte of het 

aanvragen van toeslagen. 

Benodigde gegevens om de 

aangifte te kunnen doen moeten 

meegenomen worden. Locatie is 

in het raadhuis Amstelveen op  

do van 16.30 - 19.30 uur en op  

vr van 09.00 - 12.00 uur. 

 

Contact en afspraak maken: 

T: 06 - 46650602  

 

 

 

 

 

Bij problemen in de woonsituatie, 

de huur of staat van de woning kan 

een onafhankelijke deskundige van 

Stichting !WOON helpen en 

adviseren. Tweemaal per week is 

er een huurdersspreekuur voor 

huurders in Amstelveen. 

 

Spreekuur Amstelveen Noord: 

Di tussen 13:00- 14:30 uur in 

Wijkcentrum Alleman, Den 

Bloeyenden Wijngaerdt 1, 

Amstelveen.  

Spreekuur Amstelveen Zuid: 

Woe tussen 17.00-18.30 uur in 

Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 

140, Amstelveen. 

 

Contact: 

T:      (020) 523 01 60 

E-mail: amstelveen@wooninfo.nl 

 

Info: 

www.wooninfo.nl/contact/amstelv

een  

Iedereen met een taalvraag kan 

langskomen. Informatie en advies voor 

iemand die moeite heeft met lezen en 

schrijven over oefenen met een 

taalvrijwilliger, taalcursussen, of over 

programma’s op de computer.  

Hoe werkt het? 

Tijdens een kennismakingsgesprek 

bekijkt de medewerker van het 

Taalhuis wat de gewenste leerroute is. 

 

Aanmelden/ doorverwijzen: 

In het Taalhuis 

 

Contact: 

T: (020) 641 41 26 

E-mail: 

taalhuis@debibliotheekamstelland.nl  

 

Adres: 

Bibliotheek Amstelveen Stadsplein 

Stadsplein 102, 1181 ZM Amstelveen 

 

Info: 

www.debibliotheekamstelland.nl/taalh

uis 

Sociale kaart bij laag inkomen Amstelveen                                          versie augustus 2019 
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