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Beste Lezer, 
 
Om bewoners meer zeggenschap te geven heeft het bestuur van stadsdeel Centrum         
€ 450.000 beschikbaar gesteld. Bewoners, ondernemers en organisaties konden plannen 
indienen voor hun buurt. In de maanden februari en maart zijn 103 plannen ingediend. 
Hiervan hebben 72 plannen de drempel van 50 likes gehaald. Deze plannen zijn in april 
door het stadsdeel onderzocht op haalbaarheid. Vanaf 17 juni t/m 18 juli konden bewoners 
uit Centrum het budget verdelen en zo bepalen welke van de 60 haalbare plannen in 2022 
worden gerealiseerd. 
 
Op 18 juli 2022 om 23:59 uur is de stemming voor Centrum Begroot gesloten. In totaal hebben 
10.081 bewoners uit Centrum gestemd. De stemming heeft geleid tot 24 winnende plannen die 
worden uitgevoerd. De uitslag vindt u hieronder. 
 
Hoe is deze uitslag tot stand gekomen?   
Van 17 juni t/m 18 juli 2022 konden alle bewoners uit Centrum van 12 jaar en ouder hun favoriete 
plannen voor Centrum selecteren voor een totaalbedrag van € 450.000,-. 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 €450.000 bedragen, 
zullen worden uitgevoerd. Dit jaar is er sprake van een vrij unieke situatie omdat er een gedeelde 
laatst beschikbare plaats is. Het Amsterdam Buurtfilm Festival en Leidsebuurt Schoner! Hebben 
allebei evenveel stemmen behaald. Omdat er budget van 2021 is vrijgevallen voor 2022 is het toch 
mogelijk om beide plannen budget toe te kennen. 
 
Hoe is de berekening precies gemaakt? 
Het budget 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 eerste 22 plannen samen € 438.923 
bedragen. Het Amsterdam Buurtfilm Festival en Leidsebuurt Schoner! Hebben allebei 3.337 
stemmen, maar overschrijden samen het budget. Omdat er sprake is van een vrij uitzonderlijke 
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situatie (gelijk aantal stemmen) en er financiële ruimte is omdat er budget van 2021 is vrijgevallen 
voor 2022, is ervoor gekozen om beide plannen budget toe te kennen. Er zijn dus in totaal 24 
plannen winnende plannen met een totaal budget van € 489.923,-. In totaal worden er dus 24 
plannen uitgevoerd.  
 
Hoe verder? 
Met de indieners van de 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 via mailadres 
centrumbegroot@amsterdam.nl.  
 
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 
Alexander Scholtes   
Micha Mos  
Lotte Terwel 
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