Stand van zaken projecten Centrum Begroot 2019
Datum: 9 maart 2020

In 2019 werd de eerste editie van Centrum Begroot georganiseerd.
•

•
•
•

In april en mei 2019 hebben bewoners, ondernemers en organisaties samen maar
liefst 144 plannen ingediend voor een leefbare binnenstad of voor het versterken van
de verbinding tussen buurtgenoten.
In totaal haalden 94 plannen de drempel van 50 likes en bleken 53 van deze plannen
haalbaar te zijn.
De stadsdeelcommissie heeft alle 53 plannen geselecteerd voor de stemfase waarin
bewoners uit Centrum € 200.000 konden verdelen over de plannen.
De stemming die liep van 9 september t/m 6 oktober 2019 heeft geleid tot
12 winnende projecten die worden uitgevoerd.

Op de volgende bladzijden vindt u de stand van zaken rondom deze projecten.
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 Team West Begroot via
het mailadres centrumbegroot@amsterdam.nl

1. 100 boomparken voor Centrum
€40.000 – 7181 stemmen
Omschrijving
In de straten van Centrum staan duizenden prachtige bomen. De meeste bomen staan in
een stukje lege grond. Dit wordt een boomspiegel genoemd. Eigenlijk zijn dit kleine stukjes
woestijn, waar vaak niets anders te vinden is dan plastic afval en hondendrollen. Met dit
plan komen de bomen in centrum in hun eigen kleine boompark te staan.
Project:
• Bewoners kiezen verspreid in Centrum 100 bomen waar ze planten en bloemen
omheen planten
• Centrum wordt mooier en groener en het regenwater loopt beter weg
Resultaat
De planning is om dit plan in de loop van 2020 te gaan uitvoeren. Momenteel wordt
gewerkt aan een lijst met geschikte locaties voor boomparken. Er zal daarna een
promotiecampagne worden gestart waarbij bewoners zich kunnen aanmelden en een
boompark uit de lijst met locaties te kiezen. De verwachting is dat deze dan in het najaar
kunnen worden aangeplant.

2. Tegels eruit, Groen erin!
€ 30.000 – 6191 stemmen
Omschrijving
Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak in de tuin heeft veel voordelen:
onder andere kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.
Met dit plan krijgen bewoners advies over het rainproof maken van de tuin en worden zij
geholpen met het afvoeren van tegels en het aanleveren van aarde om de tuin groen te
maken.
Project:
• Meer groene binnentuinen en minder verharding in Centrum
Resultaat
Bureau Binnentuinen heeft beschikking gekregen over het bedrag en is momenteel bezig
om zoveel mogelijk tuinen in stadsdeel Centrum te ontdoen van verharding en groener te
maken.

3. Containertuintjes verspreid door het Centrum
€22.500 – 6086 stemmen
Omschrijving
Veel steden in Nederland stoeien met bijplaatsingen: vuilnis en grofvuil naast in plaats van
in de ondergrondse container. City Gard heeft hier een oplossing voor ontwikkeld: een
tuintje dat makkelijk over de container geplaatst kan worden.
Project:
• Minder rommel in de wijk omdat er fysiek minder ruimte is om bij te plaatsen, maar
ook omdat de aanblik van de plek waar de containers staan compleet veranderd
waardoor de interactie van mensen met die plek bewust en onbewust ook
verandert.
• Inwoners met groene vingers die zelf geen tuin hebben kunnen een container met
tuintje adopteren.
• Vergroening van Amsterdam Centrum, zonder dat er extra ruimte door in beslag
wordt genomen
Resultaat
Omdat er momenteel al een pilot loopt waarbij dit bedrijf is aangesloten, staat de
uitvoering nog even on hold. Zodra we de resultaten van de pilot hebben kunnen we verder
gaan met het uitvoeren van dit project.

4. AED: red je levens mee!
€4.000 – 6004 stemmen
Omschrijving
Twee AED’s op Wittenburg, een bij de Witte Boei en een bij de speeltuin Wittenburg. Met
veel ouderen en kinderen in de buurt is het belangrijk om deze dicht in de buurt te hebben.

Project:
• Het plaatsen van twee AED’s
Resultaat
Het plan is uitgevoerd en er hangen twee AED’s op de gewenste plek.

5. Meer groen en bloemen op Herengracht
€ 5.000 – 5297 stemmen
Omschrijving
Het aanzicht van de Herengracht kan op veel plaatsen een upgrade gebruiken. Een
bloemen- en kruidentuin zal hieraan bijdragen. De verzorging van de tuin zal worden
gedaan door de bewoners.
Project:
• Het realiseren van een bloemen en kruidentuin op de Herengracht;
• Minder tegels, minder her en der geparkeerde fietsen en scooters, meer fleurigheid
en vrolijkheid!
Resultaat
De tuin zal binnenkort worden aangelegd. Bewoners beraden zich op dit moment over de
gewenste planten.

6. Marnixplein meer plein
€5.000 – 4717 stemmen
Omschrijving
Om het stenen driehoekje in het midden van de t-kruising die Marnixplein heet meer op een
plein te laten lijken, is het verzoek om lage plantenbakken te plaatsen.
Project
• Het Marnixplein lijkt meer op een plein;
• Fietsers steken niet meer diagonaal via de stoep over
• Er komt een aansluiting met het ' nieuwe' groen bij de toegang van de
Westerstraat.
Resultaat
Er zijn plantenbakken geplaatst maar die voldeden niet geheel aan de verwachtingen. In
overleg met de indienster is een nieuw voorstel gemaakt wat wordt uitgewerkt door de
hovenier. Dit zal deze week worden uitgevoerd.

7. Grachten van Smaragd: alle woonboten een groen dak
€20.000 – 4505 stemmen
Omschrijving
Groene daken op woonboten is een groene boost voor de leefbaarheid van het hele
centrum. Elke woonboot met een groen dak is vergelijkbaar met een extra boom in het
centrum. Het is goed voor de biodiversiteit, filtert fijnstof uit de lucht en vermindert de
hittestress. Voor de bewoners zelf biedt het een sterkte warmte- en geluidsisolatie, het
houdt de boot lekker koel in de zomer, en het dak gaat wel twee tot drie keer zolang mee.
Project
• Grachten van Smaragd financiert per woonboot een deel van de kosten van de
aanleg van het groene dak
Resultaat
Grachten van Smaragd heeft beschikking over het geld gekregen en zal binnenkort, samen
met de bewoners van de aangemelde woonboten, beginnen met de aanleg van de groene
daken.

8. Pentagon: zeven groene entreedaken
€3.000 – 4313 stemmen
Omschrijving
Er kijken wel een honderdtal bewoners uit op de entreedaken van het Pentagon. Dit plan
betreft het bedekken van deze entreedaken met sedum. Dit is ook goed voor de
afwatering.
Project
• Het aanleggen van zeven groene sedumdaken op het Pentagon voor een groener
uitzicht
Resultaat
De eigenaar van het pand, Stadgenoot, is bezig om dit voor elkaar te krijgen. De uitvoering
heeft een beetje vertraging opgelopen omdat er een vergunning moet worden
aangevraagd voor de aanleg van een sedumdak. De verwachting is dat de vergunning eind
maart wordt aangevraagd.

9. Straatboekenkast in een oude telefooncel
€3.000 – 4246 stemmen
Omschrijving
De straatboekenkast in de Boomstraat is een groot succes. Veel mensen halen en brengen
boeken en er wordt veel gezellig met elkaar (over boeken) gebabbeld.
We moeten echter elk jaar opnieuw een boekenkast aanschaffen, omdat een kast de herfst
en winter niet overleeft.
Project
• Aanschaffen van een oude telefooncel die wordt omgebouwd naar een boekenkast
• Plaatsen van de boekenkast in de Boomstraat

Resultaat
De telefooncel is inmiddels aangeschaft en zal worden gerestaureerd door een bedrijf. Dit
bedrijf zal er ook een boekenkast van maken. Zodra dit klaar is kan de boekenkast geplaatst
worden.
10. Boombanken aan de grachten
€50.000 – 4062 stemmen
Omschrijving
Het valt op dat er in Centrum West weinig zitplaatsen zijn om even van de zon te kunnen
genieten. Voor minder mobiele mensen is het echt een probleem. Dit project behelst het
plaatsen van meer bankjes langs de grachten. Het mooiste zou zijn: ronde bankjes die om
bomen worden geplaatst waar dat mogelijk is.
Project
• Het plaatsen van boombanken langs de grachten op plekken waar dat mogelijk is

Resultaat
Er zijn twee geschikte locatie gevonden aan de Singel waar boombanken kunnen worden
geplaatst. Hiervoor is een offerte gemaakt en binnenkort worden deze banken geplaatst.
Daarna gaan we op zoek naar eventuele andere plekken aan andere grachten.

11. Hoftuin Zomerfeest
€2.000 – 3878 stemmen
Omschrijving
Kijk met andere ogen naar je stadsdeel. Zing met een dakloze, eet met een vluchteling, ruil
kleding met je buur. Wat kan je doen voor de stad en vice versa? Op het Hoftuin
Zomerfeest, georganiseerd door de Protestantse Diaconie Amsterdam, kunnen
Amsterdammers kennis maken met wat er allemaal aan initiatieven zijn op het gebied van
burenhulp, ongedocumenteerde migranten, Amsterdammers met een laag inkomen,
daklozen etc.
Project
• Een financiële bijdrage voor de organisatie van dit zomerfeest om Amsterdammers
bij elkaar te brengen
Resultaat
Wanneer bekend is wanneer het feest gaat plaatsvinden zal er een bijdrage voor de
organisatie van het feest worden verstrekt aan de initiatiefneemster.

12. Groene daken voor de Flesseman
€20.000 – 3854 stemmen
Omschrijving
De platte daken op de Flesseman en andere daken van woningbouwvereniging Woonzorg
aan de Anthonius de Breestraat zijn uitermate geschikt voor groen. Dit plan, geïnitieerd
door bewoners, betreft het vergroenen van de huidige daken van het complex ‘De

Flesseman’.
Project
• Het aanleggen van groene daken op de platte daken van het complex ‘de
Flesseman’.
Resultaat
De eigenaar van het pand, Woonzorg, is bezig met het inventariseren van de daken om te
bepalen of het mogelijk is deze te vergroenen. Daarna zal een gesprek worden ingepland
met het bedrijf wat het groen zal aanleggen.

