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Onderwerp Prioriteiten Gebiedsagenda 2019-2022 
  
  

Beste bewoner en/of ondernemer, 

 

Afgelopen zomer was u aanwezig bij één van de bijeenkomsten over de  toekomst van uw gebied. 

Of misschien heeft u nog op een andere manier bijgedragen aan de totstandkoming van de 

prioriteiten. Wij bedanken u voor uw aanwezigheid en inbreng hiervoor. We brengen u dan ook 

graag op de hoogte over de prioriteiten van uw gebied voor de Gebiedsagenda 2019-2022.  

 

De prioriteiten voor het gebied de Pijp/Rivierenbuurt zijn:  

- Verduurzaming samen met bewoners en ondernemers verder vorm en inhoud geven 

- De verblijfskwaliteit van de Openbare Ruimte versterken   

- Stimuleren van diversiteit van woningaanbod, winkels en bedrijvigheid    

- De veiligheid en betrokkenheid op buurtniveau versterken  

- Stapeling van sociale problematiek verminderen    

- Kansen vergroten voor kinderen en jongeren 

 

Wilt u de uitgebreide tekst over de prioriteiten van de gebiedsagenda lezen? Of bent u 

geïnteresseerd in de prioriteiten voor de andere twee gebieden in Zuid? Kijk dan op website van 

stadsdeelcommissie bij de vergaderstukken van 10 oktober.  

 

Vervolg  

Op 10 oktober aanstaande worden de prioriteiten door de stadsdeelcommissie besproken. De 

prioriteiten en doelstellingen werken we de komende maanden verder uit in de Gebiedsagenda 

2019-2022.Voor 2019 vertalen we dit in een gebiedsplan met concrete activiteiten. 

Gebiedsagenda en -plan worden  begin 2019 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Voorafgaand 

daaraan krijgt de stadsdeelcommissie de gelegenheid om advies uit te brengen.  

 

 

 

https://zuid.notubiz.nl/vergadering/542185/Stadsdeelcommissievergadering%20%20%20%20%20%20%20%20%2010-10-2018?
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Gebiedsgericht werken - wat is dat nu precies?   

De Gemeente Amsterdam werkt vanuit de opgaven, kansen en signalen van een gebied, dit doen 

we o.a. aan de hand van een gebiedscyclus. De cyclus bestaat uit vier stappen, die we samen 

doorlopen.  Het omvat per gebied een gebiedsagenda (1 keer per vier jaar),  gebiedsanalyse (2 

jaarlijks), gebiedsplan (jaarlijks) en een gebiedsmonitor (jaarlijks 2 keer).  

De basis van deze cyclus is de Gebiedsagenda die elke bestuursperiode wordt opgesteld voor vier 

jaar. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Amsterdam. 

 

Meer informatie 

Heeft u nog andere vragen over de Gebiedsagenda of het Gebiedsplan 2019? Neem dan contact 

op met de gebiedsmakelaar in uw gebied. De contactgegevens vindt u op de buurtpagina. 

Met vriendelijke groeten,  

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid 

 

 

Sebastiaan Capel   Flora Breemer     Rocco Piers 
 
        
     
 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/artikelen/gebiedscyclus/
http://www.amsterdam.nl/buurten

