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Beste Lezer, 
 
Om bewoners meer zeggenschap te geven heeft het bestuur van stadsdeel Centrum begin 2019            
€ 200.000 beschikbaar gesteld. Bewoners, ondernemers en organisaties konden plannen indienen die 
bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt of plannen die de verbinding tussen 
bewoners onderling versterken. In de maanden april en mei zijn 144 plannen ingediend. Hiervan 
hebben 94 plannen de drempel van 50 likes gehaald. Deze plannen zijn in juni door het stadsdeel 
onderzocht op haalbaarheid. Vanaf 9 september tot 6 oktober konden bewoners uit Centrum het 
budget verdelen en zo bepalen welke van de 53 haalbare plannen in 2020 worden gerealiseerd. 
 
Op 6 oktober 2019 om 23:59 uur is de stemming voor Centrum Begroot gesloten. In totaal hebben 
14254 bewoners uit Centrum gestemd. We zijn heel blij met zo’n hoog aantal stemmen. De 
stemming heeft geleid tot 12 winnende plannen die worden uitgevoerd. De uitslag vindt u 
hieronder. 
 
Hoe is deze uitslag tot stand gekomen?   
Van 9 september tot en met 6 oktober 2019 konden alle bewoners uit Centrum van 18 jaar en 
ouder hun favoriete plannen voor Centrum selecteren voor een totaalbedrag van € 200.000,-. Met 
een persoonlijke stemcode via de post konden mensen op de site centrumbegroot.amsterdam.nl 
hun keuze opgeven. De plannen die het vaakst zijn gekozen en die samen maximaal €200.000 
bedragen, zullen worden uitgevoerd. 
 
Hoe is de berekening precies gemaakt? 
Het budget van € 200.000,- wordt gevuld met de plannen die de meeste stemmen hebben 
gekregen, totdat het budget op is. In het onderstaande overzicht kunt u zien dat de 12 plannen 
met het hoogst aantal stemmen in totaal € 204.500,- bedragen. Het dagelijks bestuur heeft 
besloten om €4.500,- euro extra beschikbaar te stellen. De plannen die daarna komen vallen af 
omdat het budget niet meer toereikend is. 
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Titel plan Aantal 
stemmen 

Budget Budget 
opgeteld 

100 Boomparken voor Centrum 7189 €40.000 €40.000 

Tegels eruit, groen erin! 6198 €30.000 €70.000 

Containertuintjes verspreid door het centrum 6090 €22.500 €92.500 

AED: red je levens mee! 6007 €4.000 €96.500 

Meer groen en bloemen om de Herengracht 5281 €5.000 €101.500 

Marnixplein meer plein 4720 €5.000 €106.500 

Grachten van Smaragd: Alle woonboten een groen dak 4513 €20.000 €126.500 

Pentagon: zeven groene entreedaken 4314 €3.000 €129.500 

Straatboekenkast in oude telefooncel 4247 €3.000 €132.500 

Boombankjes aan de grachten 4066 €50.000 €182.500 

Hoftuin Zomerfeest 2020 3878 €2.000 €184.500 

Groene daken voor de Flesseman 3857 €20.000 €204.500 

Dit kan echt beter! Fietsveilige basisschool Theo Thijssen 3637 €10.000  

Geef straten een gezicht 3543 €10.000  

Opknappen Frederiksplein 3517 €27.500  

Klein opknapbeurt Amstelveld: meer veiligheid en plezier op het 
plein. 3342 €10.000  

Binnentuin voor Bewoners en Biodiversiteit 2952 €15.000  

Buitenspeeltheater in de Jordaan 2879 €25.000  

Beeldenwandeling Hildo Krop voor en door kinderen van de 
Plantagebuurt/Centrum 

2841 €1.700  

Zie jij ze vliegen? Vogels kijken met vogelborden in de stad. 2824 €7.000  

Vernieuwing van de informatieborden op de Kadijken 2643 €3.000  

Burenbankje op de Krom Boomssloot 2190 €5.000  

Koninginnenmarkt. Zondags op het Waterlooplein. Mazzel voor 
iedereen! 

2113 €56.000  

Wilde weelde op Kattenburgerkade en Marinierskade 2064 €50.000  

Wormenhotels op de Wallen 2060 €10.000  

Vanzelfsprekend 1904 €4.000  

Bloemen buurt borrel: wij blij, bij blij 1903 €10.500  

Nieuwe Grachtje: Rustpunt in centrum Amsterdam 1810 €50.000  

We Live Here, Food made by locals, for locals 1753 €10.000  
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Wallengaard 1732 €20.000  

Jeu de Boules baan met wateropslag en verticaal groen = circulaire 
stadsvergroening 

1611 €37.000  

Poëzie op de kade - wild groet de rivier het water v/d 
rechtboomssloot 

1590 €10.000  

Gedenksteen 44 Slachtoffers Bommen Blauwburgwal 11 mei 1940 1442 €11.000  

De Amsterdamse Waterspelen 1437 €30.000  

Opknappen Tweede Marnixplantsoen! 1372 €60.000  

Samen maken wij de buurt, voel je welkom op de Oostelijke 
Eilanden! 1344 €16.500  

Speeltuin poepvrij, Kattenburgers blij! 1306 €30.000  

Van roet naar servies & ontbijt 1277 €18.000  

Kunst op het dakterras/Art on the roof terrace 1227 €22.500  

Box van Creativiteit 1209 €25.000  

Erfgoed Westelijke Eilanden onder druk: een nieuwe strijd is nodig 1160 €23.500  

Tunnel als Kunstwerk 1097 €35.000  

Standbeeld Bredero op de Nieuwmarkt beter zichtbaar voor buurt 
en bezoeker. 

1087 €25.000  

Jeu de Boules en Schaken op de Appeltjesmarkt 1079 €50.000  

Brunch en Spelen in Speeltuin Wittenburg 1060 €30.000  

Oprichting toneelclub 'Volkstoneel 1018' 1053 €15.000  

Meer skate obstakels bij de Marnix Bowl 850 €70.000  

Off-Track (sound experience app) 790 €11.850  

Buurtkamer Westerdok, de (toekomstige) ontmoetingsplek voor oud 
en jong 644 €75.000  

Mokum Magazine Amsterdam-Centrum editie 640 €30.000  

De Nieuwe Nieuwsmarkt 622 €27.000  

Opera op de Lelie! 513 €75.000  

De Slag om het Hart van de Stad 408 €32.500  

 
Hoe verder? 
Met de indieners van de 12 winnende plannen wordt contact opgenomen over het vervolg.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over Centrum Begroot en heeft u het antwoord niet kunnen vinden op de website 
centrumbegroot.amsterdam.nl? Neem dan contact op met Anita Jolink of Charlotte Azarhoosh 
via mailadres centrumbegroot@amsterdam.nl.  
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Wij willen iedereen die plannen heeft ingestuurd bedanken voor hun inzet en inspirerende ideeën. 
Alle stemmers bedankt voor de moeite en wie weet tot de volgende editie van Centrum Begroot! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie van Stadsdeel Centrum, 
Aantal 
Mascha ten Bruggencate  
Ilse Griek   
Micha Mos  
 
 
 


