
G250 werkt! – in 2016 

De G250 werkt! staat voor:  

 Een netwerk van bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren uit de Pijp, die 

structureel samen willen bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk. 

 Een platform, waar maatschappelijke initiatieven uit de wijk bij elkaar komen met als 

doel elkaar (en de rest van de wijk) te informeren, te inspireren, te consulteren, te 

betrekken en samen te werken .  

 Een inspiratiebron voor het initiëren van nieuwe maatschappelijke initiatieven en/of het 

verder brengen van bestaande initiatieven.  

 Een nieuwe vorm van democratie, waarbij bewoners en ondernemers directe invloed 

hebben op de besluitvorming over en op de uitvoering van wat er in hun eigen wijk 

gebeurt.   

 

De G250 werkt! is een uniek experiment, waarin bewoners, ondernemers, professionals, 

ambtenaren en politici actief samenwerken om de bovenstaande doelstellingen te 

verwezenlijken. De ervaringen uit 2015 hebben aanleiding gegeven voor een aanscherping 

van de aanpak in 2016. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de activiteiten en de 

resultaten in 2015 en de evaluatie daarvan.  

Daarna volgt een voorstel voor de aanpak voor 2016; opgesteld door de werkgroep G250 

werkt!, in de hoop om bij alle partners uit de wijk voldoende enthousiasme en medewerking 

te vinden om dit waar te maken.   

 

1. 2015 - Terugblik 

De G250 werkt! is ontstaan als gevolg van de Buurttop G250, die op 7 maart 2015 heeft 

plaatsgevonden. De gespreksonderwerpen in deze buurttop zijn vastgesteld op basis van de 

resultaten van een enquête, die door ruim 1000 wijkgenoten is ingevuld. De opbrengst is 

uitgebreid beschreven op de website www.G250buurttopdepijp.nl. Tijdens de buurttop 

hebben circa 250 deelnemers, bewoners, ondernemers, professionals, ambtenaren en 

politici, aan 26 tafels 52 concrete voorstellen ontwikkeld. Ook deze staan op de website 

vermeld. 

 

De gemeente heeft de resultaten van de Buurttop verwerkt in de gebiedsagenda 2016 – 2019 

en in het gebiedsplan voor 2016. De zorgen over de toenemende drukte in de Pijp hebben 

een prominente plek gekregen in de gebiedsagenda en bij de uitwerken van activiteiten is 

gekeken naar de suggesties uit de enquete en de Buurttop. Er zijn bijvoorbeeld in 2015 al 

twee nieuwe inpandige fietsenstallingen geregeld en met het plan van aanpak voor het 

fietsparkeren is een basis gelegd voor een – in onderling overleg uit te werken - extra inzet in 

2016. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de verdere uitbreiding van horecagelegenheden 

aan banden gelegd. En er is een plan van aanpak gemaakt om met snelle acties de overlast 



van laden en lossen te verminderen. In het verlengde daarvan worden er stedelijk pilots 

voorbereid met nieuwe vormen van vervoer.  

 

Met de G250 werkt!  is de gezamenlijkheid gezocht. Op 26 juni, 23 september en 12 

november zijn er grote bijeenkomsten geweest, waar per keer 70 tot 90 deelnemers, 

bewoners, ondernemers, professionals, ambtenaren en politici, in themagroepen ervaringen 

en inzichten deelden en mogelijkheden voor gezamenlijke actie bespraken. Dat heeft 

geresulteerd in:  

 Groen: Het initiatief ‘Buurtcomposteren’ breidt voortdurend uit en krijgt ambtelijk veel 

aandacht; er ontstaat samenwerking tussen ‘Buurtcomposteren en het Groengemaal; er 

is een initiatief ontstaan om het straatbeeld van de Ceintuurbaan te vergroenen, waarbij 

NMT ondersteuning biedt. 

 Verkeersveiligheid: Het idee dat buurtbewoners via schouwen verkeersonveilige plekken 

kunnen aanwijzen aan ambtenaren is in het gebiedsplan 2016 opgenomen.   

 Stadslogistiek: De noodzaak om het aantal vervuilende en gevaarlijke 

vervoersbewegingen in de wijk terug te brengen is in de Buurttop en de bijeenkomsten 

van de G250 werkt! stevig geagendeerd.  In aanvulling op het stedelijk programma voor 

de lange termijn heeft het stadsdeel een aanpak voor ‘quick wins’ opgesteld.  Stad en 

stadsdeel onderhoudt contact met actieve buurtbewoner(s). 

 Fietsparkeren: Door de buurttop en in werkgroepen binnen en buiten de G250 werkt! is 

het onderwerp krachtig geagendeerd. De bewoners hebben diverse oplossingsrichtingen 

benoemd en hebben zich bereid getoond daar actief aan bij te dragen. Het stadsdeel 

heeft daarom een apart programma fietsparkeren ingesteld, die het mogelijk maakt om 

met diverse oplossingen te experimenteren.  Daarmee is een bodem gelegd voor stevige 

samenwerking in 2016. 

 Handhaving: Naar aanleiding van de discussies op de bijeenkomsten van de G250 werkt! 

is een aparte informatieavond belegd over dit onderwerp. Bewoners kunnen invloed 

uitoefenen op het actieplan Handhaving de Pijp 2016. Het stadsdeel wil bovendien graag 

met bewoners en ondernemers acties uitwerken op het terrein van gedragsbeïnvloeding.  

 Kinderen en Jongeren: Er leven ideeën voor een pop up playground, organisatie van een 

jongerentop, het ontwikkelen van een app voor het gebruiken van lege ongebruikte 

schoolterreinen na schooltijd. Voor de verdere uitwerking ervan wordt contact gezocht 

met relevante partners in de wijk.  

 Zorg en Welzijn: Deze werkgroep heeft het initiatief ‘Village de Pijp’ vormgegeven, waar 

bewoners, professionals en ambtenaren gezamenlijk acties ondernemen om het 

buurtgevoel en de vanzelfsprekende zorg voor elkaar terug te brengen in de wijk. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om:  

- De beste wens van 2016 – Een brede actie om goede ideeën op te halen.  

- De Pijp Spreekt Je Aan – acties, zoals de maandelijkse ‘groetdag’.    

- Wedstrijd ‘het sociaalste stukje straat’ in de Pijp – Village Superieur 2016 



 Wonen: De bewoners hebben een raadsadres aan de gemeenteraad inzake de verkoop 

van sociale huurwoningen ingediend. Dit raadsadres is op 15 januari behandeld in de 

gemeenteraadscommissie.  Over het zorgpunt ‘huisvesting van ouderen’ wordt 

samenwerking gezocht met de stadsdorpen. Het stadsdeel agendeert deze onderwerpen 

in de gesprekken met de corporaties.  

 Kunst en cultuur: Bewoners en ambtenaren hebben samen gewerkt aan de uitvoering van 

het idee om een piano te plaatsen in de Sweelinckpassage.   

 

Evaluatie 

Uit de reacties van deelnemers en de bespreking in de werkgroep G250 werkt! spreekt een  

mengeling van teleurstelling, trots en goede wil:  

 De G250 Buurttop de Pijp is alom beleefd als een groot succes. De brede samenwerking 

bij de voorbereiding verliep goed. En de enquête na afloop van de buurttop - onder 61% 

van de bewoners / ondernemers die deelnamen - wees uit dat de meesten het zeker 

positief hebben gewaardeerd. Met name door de ontmoeting en uitwisseling met 

buurtgenoten en bestuurders. En ook door de ervaren betrokkenheid en saamhorigheid. 

Daarnaast gaven de geënquêteerden diverse concrete feedback die bruikbaar kan zijn bij 

het eventueel organiseren van een volgende buurttop.  

 Een aantal bewoners is daarna teleurgesteld geraakt omdat zij de resultaten van de 

Buurttop en de betrokkenheid van de gemeente bij de G250 werkt! onvoldoende 

vertaald ziet in de werkwijze en de besluitvorming van het stadsdeel over specifieke 

onderwerpen in de Pijp, zoals de Van Woustraat en het Marie Heinekenplein, Nota 

fietsparkeren en de Nota laden en lossen. 

 Er is teleurstelling bij alle partijen omdat de buurttop en de werkgroepen G250 werkt! 

nog onvoldoende concrete resultaten oplevert.  

 Er is teleurstelling bij alle partijen omdat het onderling vertrouwen tussen partijen nog 

steeds te wensen overlaat en iedereen vooral wacht op het initiatief van de ander.  

 Maar er is ook trots op de resultaten die wel behaald zijn; het gesprek dat op gang is 

gekomen, de ideeën die zijn ontwikkeld en de gezamenlijke inzet om die tot leven te 

brengen.   

 Er is ook trots op de durf van de initiatiefnemers en de deelnemers om dit unieke 

experiment te starten en met vallen en opstaan door te zetten.  

 En er is enthousiasme om in 2016 een vervolgstap te maken, waarin we de kansen 

doorzetten en de knelpunten aanpakken.   

 

2. 2016 – Plan van aanpak 

De werkgroep G250 werkt! heeft in onderling overleg ideeën uitgewerkt om de bovenaan dit 

document genoemde doelstellingen dichterbij te brengen. Deze ideeën moeten gelezen 

worden als een aanzet;  de G250 kan alleen bestaan als de ideeën vanuit alle partijen uit de 

wijk aangroeien en als iedereen meewerkt om de ideeën tot uitvoering te brengen.  

 



Netwerk 

Uitgangspunt van de G250 werkt! is, dat iedereen er bij hoort. Het is geen vastomlijnde 

groep, maar een dynamisch netwerk van mensen, die actief (willen) bijdragen aan de 

ontwikkeling van de Pijp.  Om dat uitgangspunt kracht bij te zetten:  

 roepen we alle initiatiefnemers in de Pijp op om zich bekend te maken bij de G250 werkt! 

met een pitch tijdens de bijeenkomsten of op de website (zie onder)  

 zoeken we op elk thema / bij elke activiteit naar een uitbreiding van betrokkenen, 

bijvoorbeeld door het actief aanspreken van nieuwe doelgroepen (denk aan scholen, 

moskeeën, studenten, etc.)  

 kunnen er eindeloos veel werkgroepen ontstaan. Natuurlijk kunnen werkgroepen soms 

kiezen om de gezamenlijke actie door te zetten en niet steeds met nieuwe aanwas 

opnieuw te beginnen. Voor nieuwe belangstellenden creëren we gewoon nieuwe 

werkgroepen. 

 Kunnen werkgroepen stoppen zodra blijkt dat er onvoldoende mensen geïnteresseerd 

blijken in het onderwerp, of als er onvoldoende animo is om activiteiten tot uitvoering te 

krijgen......... 

 Hebben Wijkcentrum de Pijp en het Huis van de Wijk het initiatief genomen om de 

verbinding en uitwisseling tot stand te brengen tussen hun bezoekersgroepen. 

 

Platform &  inspiratiebron 

De werkgroep G250 werkt! wil de kruisbestuiving tussen het werk van de gemeente (stad en 

stadsdeel), de professionele instellingen en de vele maatschappelijke initiatieven stimuleren 

en faciliteren door:  

 De opbouw, installatie en het onderhoud van een ‘interactieve website de Pijp’, als 

onderdeel van de coöperatie ‘Gebiedonline.nl’, naar voorbeeld van Hallo IJburg, zie 

http://halloijburg.nl/web/home.vm Op deze website kunnen alle initiatieven zich 

presenteren, informatie uitwisselen, hulp vragen, etc.  

 De organisatie van 3 à 4 grote bijeenkomsten per jaar, waar bewoners, ondernemers, 

professionals, ambtenaren en politici elkaar kunnen ontmoeten, initiatiefnemers zich 

kunnen presenteren, nieuwe vraagstukken of ideeën kunnen worden gepitcht, discussie 

gevoerd of informatie uitgewisseld, etc.  De avonden worden inhoudelijk versterkt door 

bijvoorbeeld inspirerende sprekers uit te nodigen.  

 

Nieuwe vorm van democratie 

Hoewel de wederzijdse verwachtingen vooralsnog tot evenzovele teleurstellingen lijken te 

leiden, ziet de werkgroep G250 werkt! wel kansen op dit terrein.     

- de G250 draagt met ideeën en acties actief bij aan de agenda van de Pijp en de uitvoering 

daarvan.  De gebiedsagenda en het gebiedsplan zijn het eerste resultaat. Het gebiedsplan 

van 2017 biedt weer nieuwe kansen;    

http://halloijburg.nl/web/home.vm


- De G250 werkt draagt bij aan de uitbreiding van mogelijkheden voor het ondersteunen 

van maatschappelijk initiatief;  waardoor het bijvoorbeeld makkelijker wordt om 

capaciteit van vakspecialisten te vragen voor samenwerking met actieve bewoners.   

- Het stadsdeel werkt in samenspraak met de werkgroep G250 werkt! een plan (werkwijze) 

uit om in het komend jaar actief te communiceren over de voortgang en de 

participatiemogelijkheden van de afzonderlijke activiteiten in het gebiedsplan 2016;   

- Tijdens de bijeenkomsten van de G250 werkt! vindt de dialoog plaats. Dat zetten we in 

2016 door;  

- In de context van de G250 werkt! kunnen we in gezamenlijkheid dromen over en 

experimenteren met verdergaande vormen van samenwerking en besluitvorming. Denk 

aan:  de verdere uitwerking van de budgetmonitoring, waar het ooit mee begon. Of aan 

de herhaling van de buurttop in combinatie met een grootschalige enquête om 

meningen en ideeën te inventariseren.     

 

3. Wat is hier voor nodig? 

Om de G250 werkt! in 2016 door te zetten en tot een succes te maken is nodig: 

 

 Succes vieren  

Er is alle reden om trots te zijn op de resultaten van de G250 Buurttop de Pijp en de G250 

werkt!. En dat mogen we uitdragen! 

 Tijd 

De brede samenwerking binnen de G250 werkt! is niet vanzelfsprekend. Het kost tijd om 

onderling vertrouwen te winnen en uit te vinden wat je aan elkaar hebt. De participerende 

democratie is in ontwikkeling. 

 Draagvlak 

Het zou mooi zijn als binnen alle betrokken partijen het vertrouwen terrein wint dat de G250 

werkt! een instrument is om maatschappelijk initiatief te stimuleren en te experimenteren 

met nieuwe vormen van samenspraak en samenwerking.  

 Betere communicatie / promotie   

Het is belangrijk om de doelstellingen en de werkwijze van de G250 werkt! goed uit te 

dragen en de bijeenkomsten breed aan te prijzen; om meer draagvlak te krijgen en meer 

deelnemers, initiatiefnemers te betrekken; om meer vrijwilligers te activeren en om nieuwe 

doelgroepen te betrekken bij de initiatieven.   

 Handen uit de mouwen  

De G250 werkt! heeft bestaansrecht als initiatief ‘op eigen kracht’.  Het wijkcentrum kan 

coördineren, het stadsdeel kan de koppeling met de gemeentelijke organisatie verzorgen, 

maar de basis van het succes ligt bij de daadkracht van alle deelnemers.  Het wordt wat we 

er zelf van maken!  

  

 


