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Betreft: Advies inzake Initiatieven voor Stadsdorpen in Amsterdam Centrum

Geachte heer Rengelink,
Op 7 november 2013 organiseerde de Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum een
bijeenkomst rond de reeds bestaande en nog op te starten initiatieven voor een ‘Stadsdorp’ in
diverse buurten van stadsdeel Centrum. Hierbij kwam duidelijk naar voren wat deze
initiatieven willen bereiken en wat hun kracht en mogelijkheden zijn.
(Zie voor het verslag van deze bijeenkomst www.ouderenadviesraad-amsterdamcentrum.nl).
Als portefeuillehouder onderstreepte u in uw reactie dat u deze initiatieven zeer op prijs stelt,
omdat zij aansluiten bij de huidige denkbeelden van het stadsdeel omtrent de rol van burgers
in het sociale domein.
Doelstelling van al deze initiatieven is het mogelijk maken van onderlinge contacten tussen
(oudere) inwoners in een buurt, zodat zij elkaar kunnen helpen en ondersteunen en daardoor
uiteindelijk langer thuis en in hun buurt kunnen blijven wonen.
Het betreft hier louter uitwisselingen voor en door bewoners zelf. Het resultaat is groot, het
activeert bewoners, haalt mogelijk enkelen daardoor uit hun isolement en het bevordert de
cohesie in de buurt. Het kan ook tot gevolg hebben dat er minder een beroep moet worden
gedaan op allerlei overheidsvoorzieningen.
Tijdens deze bijeenkomst kwam ook de subsidiëring van de zijde van het stadsdeel ter sprake.
Het betreft vrij geringe bedragen die nodig zijn om een initiatief te kunnen opstarten.
Het lijkt daarom een goede zaak dat de verschillende initiatiefnemers samen gaan werken ten
einde van elkaar te leren en ervaringen door te geven. Temeer omdat het in deze opstartfase in
de diverse buurten voor een deel om dezelfde moeilijkheden en drempels gaat. Een
gezamenlijke subsidieaanvraag voor de startkosten lijkt daarbij voor de hand te liggen.
Op dit moment zijn er een zestal initiatieven bekend en is er ook sprake van wensen om te
komen tot een stadsdorp in buurten waar nog geen uitgekristalliseerd initiatief bekend is.
Tevens werd duidelijk dat een stadsdorp er niet alleen wil zijn voor oudere bewoners, maar
ook voor jongere buurtbewoners. Dit vergt echter specifieke activiteiten waarvoor
waarschijnlijk een zekere, ook financiële, ondersteuning nodig is.
Advies Stadsdorpen 2 december 2013

Vanzelfsprekend zal er enige tijd mee gemoeid zijn voordat een ‘kritische massa’ van
deelnemende bewoners is bereikt en daarvoor zullen diverse communicatiemogelijkheden
aangewend moeten worden. Voor het welslagen van deze initiatieven is een goede
communicatie hierover met het stadsdeel eveneens gewenst.
Omdat de OAR Centrum, evenals u als portefeuillehouder, van mening is dat deze initiatieven
van zeer grote waarde zijn voor de stad, zowel voor haar oudere als jongere inwoners,
adviseert de OAR het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel hiervoor een bedrag tot een
maximum van € 75.000,- per jaar te reserveren voor de huidige en toekomstige initiatieven.
Voor de komende drie jaar kunnen daaruit aan een tiental stadsdorpen startsubsidies van elk
€ 7.500,- worden uitgekeerd.
De Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum hoopt op een gunstig besluit.
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