
Het begin van een nieuw jaar is een  
goed moment voor een uitgebreide krant 
over de ontwikkeling van de vernieuwing 
in uw buurt. Er is veel gebeurd in de 
buurt. Vandaar deze bomvolle krant met 
nieuws en introducties van organisaties 
en activiteiten. We kijken terug op de 
informatiemarkt van 30 september jl.  
Een bijeenkomst die we tot onze blijd-
schap nog LIVE konden organiseren  
en we zijn erg tevreden over diverse 
kennismakingen met bewoners. 

Het ontwikkelteam Typisch Tuinstad  
komt uitgebreid aan het woord over  
de nieuwbouw van blok 4 en 5 en er is 
aandacht voor de initiatieven vanuit de 
stadsboerderij. Verder stelt de nieuwe 
eigenaar van de Lucaskerk zich voor en 
hebben we het afgelopen kwartaal ver- 
schillende reacties van bewoners op het 
Voorlopig Ontwerp (VO) openbare ruimte 
mogen ontvangen. De voor bewoners 
belangrijke onderwerpen zoals parkeren 
en speelplekken worden in deze krant 
extra uitgelicht.

Deze krant verschijnt enkele keren per
jaar om iedereen goed op de hoogte te 
houden van de voortgang en ontwikke-
lingen over de vernieuwing van de  
Reimerswaalbuurt.
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de Osdorper Ban
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Woensdag 30 september jl. werd in de  
voormalige Sint Lucaskerk de informatiemarkt 
Reimerswaalbuurt gehouden. Net als twee 
jaar geleden bij de informatiemarkt in Hotel 
New West Inn waren er verschillende partijen 
aanwezig die actief zijn in de buurt. Ook nu  
weer waren er kraampjes met informatie over  
de verschillende projecten en programma’s. 
 
In samenwerking met de nieuwe eigenaar,  
SGI Nederland, werd de Lucaskerk coronaproof 
gemaakt zodat iedereen voldoende afstand  
kon houden en er een goede doorstroom van 
bezoekers was. We zijn zeer tevreden met de 
goede opkomst van betrokken bewoners.  
Daarmee was het een geslaagde bijeenkomst,  
is er veel belangrijke informatie uitgewisseld en  
zijn nieuwe ideeën met elkaar gedeeld.

Naast de bewoners waren veel verschillende  
partijen aanwezig op de informatiemarkt. Natuurlijk  
de nieuwe eigenaar van de Sint-Lucaskerk: SGI 
Nederland, maar ook mensen van wooncorporatie 
Ymere en het gebiedsteam van de Reimerswaal 
maakten kennis met de buurt.

Typisch Tuinstad brengt diversiteit
aan de Osdorper Ban

Typisch Tuinstad presenteerde haar plannen  
voor de nieuwbouwwoningen van blok 4 en 5,  
het grasveld tussen de Schoonboomstraat en  
het Steelvlietplein. Hierover kunt u meer lezen  
op de linkerpagina van deze krant. Daarnaast  
werd het Voorlopig Ontwerp voor de openbare 
ruimte Reimerswaalbuurt gepresenteerd en  
uitgebreid toegelicht. Bewoners toonden zich  
erg geïnteresseerd in de plannen en hadden 
verschillende aanvullende informatie en  
aandachtspunten, die belangrijk zijn voor  
de verdere uitwerking van het ontwerp. 

Naast de plannen voor blok 4 en 5 was er ook 
aandacht voor de problematiek rond zwerfafval, 
rattenoverlast en het meldpunt Zorg en Overlast. 
Ook was er informatie beschikbaar over het start-
punt voor jongeren: op weg naar stages en werk, 
de vergroening van het pleintje rondom De Hood 
en de Lucaskerk en de drie nieuwe groeninitiatieven 
in de buurt georganiseerd door de Stadboerderij.

Graag willen we iedereen die aanwezig was bij  
de informatiemarkt, zowel deelnemende partijen 
als bezoekers, bedanken dat zij zich goed aan alle 
coronamaatregelen hebben gehouden. En dat  
we samen op deze manier in contact konden 
komen en blijven.

Fysieke informatiemarkt 
was Coronaproof

“We kunnen het nu echt gaan afmaken. Er staat in de buurt veel op stapel. Daar kijk ik enorm naar uit”. 
 Karleen Veenker, projectmanager stedelijke vernieuwing gemeente Amsterdam

Het team van Typisch Tuinstad, een samenwerking 
tussen Vink Bouw BV, Vireo Vastgoed, Hendriks 
C&PO (bouw en ontwikkeling), M3H architecten 
en DS Landschappers (ontwerp woningen en 
tuin), heeft een plan gemaakt voor de bouw van 
de blokken 4 en 5. Hier komen 190 woningen 
en voorzieningen aan de Osdorper Ban inclusief 
twee ruime groene binnentuinen. In de plannen 
staan de kwaliteiten groen, ruimte en voorzie-
ningen centraal. Het is de vertaling van de  
kwaliteiten de Tuinstad naar 2021; met meer 
eengezinswoningen en diverse, betaalbare  
appartementen. 

Wat is Typisch Tuinstad?
Het tuinstad-idee werd ongeveer een eeuw 
geleden geïntroduceerd in Amsterdam, bedoeld 
voor gezinnen die behoefte hadden aan meer 
ruimte dan het centrum te bieden had. Stedelijk 
wonen, met het gevoel van een eigen buurt.  
Met ruime, betaalbare woningen voor diverse  
doelgroepen, eigen terrassen, tuintjes, veel 
gemeenschappelijk groen en buurtvoorzieningen. 
En dat is waar Typisch Tuinstad voor staat;  
een verrijking van het karakteristieke woonmilieu  
in de Reimerswaalbuurt. 

In gesprek met de buurt
De eerste informatiebijeenkomst, op 30 september 
jl., was een geslaagde en vruchtbare kennismaking 
met de buurt. Op grote panelen liet het team van 
ontwikkelaars en architecten tekeningen zien van 
het soort woningen, het ontwerp van de binnen-
tuin en de functies aan de Osdorper Ban. Het team 
ging met verschillende belangstellenden in gesprek 
en haalde waardevolle input op voor de verdere 
ontwikkeling van het plan. 

De plannen voor blok 4 en 5 
Verdeeld over de twee blokken zullen op het  
grasveld naast de Lucasschool circa 120 huur- 
woningen (middensegment) en 70 koopwoningen 
komen. De huurwoningen worden gebouwd  
voor starters, gezinnen en senioren. De opper-
vlaktes van de woningen lopen uiteen van 70m²  
tot 170 m². Zo biedt Typisch Tuinstad ruime 
woningen voor Amsterdammers die dichtbij  
hun werk willen wonen. Bewoners nemen deel  
in het beheer van de gezamenlijke binnentuinen.

De 70 koopwoningen worden casco opgeleverd. 
De bewoners kunnen hun ideale woning creëren 
door hun huis ‘achter de voordeur’ zelf af te 

bouwen en in te richten. Ook is het mogelijk om 
met een groep mensen een hele verdieping te 
kopen. Er wordt niet alleen ontwikkeld voor de 
toekomstige bewoners, maar ook voor de buurt.  
Zo komt er een Huis voor de Buurt: hier kunnen 
buurtgenoten elkaar ontmoeten en leuke  
initiatieven ontwikkelen met elkaar. 

Woonwensen enquête leidt tot kernwaarden: 
groen, ruimte en betaalbaarheid
Met behulp van een uitgebreide enquête zijn  
de ideeën en plannen getoetst aan de wensen 
van Amsterdamse woningzoekenden. Ruim 1000 
woningzoekenden hebben kennisgegeven van 
hun woonwensen. De respondenten waren hoofd-
zakelijk jonger dan 40 jaar, veelal kleine gezinnen 
en mensen die onder meer werken in de zorg, 
het onderwijs en bij de gemeente. Er is een grote 
behoefte aan betaalbaarheid, ruimte en een tuin. 
Ook duurzaamheid en zelf een woning kunnen 
afmaken scoorden hoog.

Mede door de uitkomsten van deze enquête  
zijn de kernwaarden van Typisch Tuinstad: groen, 
ruimte en betaalbaarheid.

Volg de voort-
gang Typisch 
Tuinstad in de 
Reimerswaal

De verkoop van de woningen 
staat gepland vanaf zomer 
2021 en de bouw start in  
het voorjaar 2022. 
 
Volg de ontwikkelingen, geef 
je woonwensen aan en meld je 
aan voor de nieuwsbrief op de 
website typischtuinstad.nl

Werk in  
de buurt in  
uitvoering

• Op 18 januari 2021 is 
gestart met fase 1 en 2 voor 
het leggen van kabels en 
leidingen voor de twee nieuw-
bouw blokken. Op de platte-
grond hieronder kunt u zien 
waar we aan het werk zijn.

• In maart 2021 wordt 
gestart met het aanleggen 
van parkeerplaatsen in de 
binnentuin van de woningen 
aan de Viveportenstraat/Saaf-
tingestraat. In de plattegrond 
hieronder betreft dit fase 3. 

• U kunt uw woning altijd 
bereiken. Ook politie, brand-
weer en ziekenauto’s kunnen 
altijd bij uw woning komen. 
U kun niet altijd dicht bij uw 
woning parkeren. 
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Impressie nieuwbouw woningen blokken 4 en 5.

De informatiebijeenkomst vond plaats in Sint Lucaskerk



Het Voorlopig Ontwerp (VO) openbare ruimte 
Reimerswaalbuurt is tijdens de informatie- 
bijeenkomst in september 2020 gepresenteerd 
aan de buurt. We hebben toen bewoners 
gevraagd naar hun reacties en aanvullende tips 
en ideeën en om deze ons toe te sturen voor 
eind november. 

We waren blij met de vele reacties. Er is veel  
informatie opgehaald die ons kan helpen het 
VO door te ontwikkelen naar een DO (Definitief 
Ontwerp). Ook kwamen er zorgen van bewoners 
naar voren: is er straks wel genoeg parkeerruimte  
in de buurt en wat is de beste plek voor de  
speeltoestellen? 

Parkeren in de Reimerswaalbuurt:  
straks nog voldoende?
In het VO zaten twee autoluwe straten, de  
Schoomboomstraat en het Steelvlietplein.  
Bewoners rondom deze twee straten vragen  
zich af of de parkeermogelijkheden na de  
vernieuwing nog voldoende zijn.

Om de zorgen van de bewoners goed helder 
te krijgen is Erik Bobeldijk, lid dagelijks bestuur 
Nieuw-West en verantwoordelijk voor de openbare 
ruimte, 4 december in gesprek gegaan met de 
bewoners. Samen met het Dagelijks Bestuur  
Nieuw-West neemt hij de uiteindelijke beslissing 
over de definitieve nieuwe inrichting van de  
openbare ruimte.
Het gesprek tussen de bewoners, de bestuurder, 
de ontwerper openbare ruimte en het projectteam 
Reimerswaalbuurt verliep prettig en alle zorgen en 
opmerkingen zijn aan de orde geweest. 

De twee voornaamste zorgen bewoners:
1. Neemt het aantal parkeerplekken in de buurt af?
2. In de autoluwe straten kan er niet meer voor  
de deur geparkeerd worden. Waar dan nu wel? 
De bewoners voelen zich minder veilig als ze in de 
avond ver door het donker naar huis moeten lopen. 

De bestuurder zal de uitgangspunten van het 
parkeerbeleid van Amsterdam afwegen tegen 
de zorgen van de bewoners. Het aantal parkeer-
plaatsen dat nu in de buurt beschikbaar is, bleef in 
het VO hetzelfde. Het projectteam is aan de slag 
gegaan om te kijken welke aanpassingen aan het 
VO, binnen de kaders van het parkeerbeleid, moge-
lijk waren om deze zorgen weg te kunnen nemen.

Aanpassingen in het ontwerp na gesprek  
met bewoners
• De Schoonboomstraat wordt niet autoluw  

gemaakt. Hierdoor blijven er parkeerplekken 
dicht bij de huizen beschikbaar;

• Het ontwerp bij de Viveporten- en de  
Willemskerkestraat, tussen het Steelvlietplein 
en Reimerswaalstraat, wordt aangepast zodat 
er ook hier meer parkeerplaatsen dicht bij de 
huizen beschikbaar blijven;

• In de binnentuinen van Ymere worden parkeer- 
plaatsen aangelegd. Hierdoor zijn er ook parkeer-
plekken voor deze bewoners dicht bij huis;

Al met al komen er door deze aanpassingen 49 
parkeerplekken meer beschikbaar dan de huidige 
situatie en dan in het VO werd voorgesteld. Als  
het DO klaar is, wordt u hierover geïnformeerd via 
een bewonersbrief en is het DO te downloaden  
via de website.
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Parkeerruimte en speelplekken 
in het Definitief Ontwerp

De voormalige Sint Lucaskerk heeft een  
nieuwe eigenaar, de Nederlandse tak van de  
SGI: Soka Gakkai Internationaal. Hideki Iwami,  
voorzitter van de boeddhistische organisatie is 
enthousiast over de nieuwe locatie en licht de 
plannen voor het gebouw graag toe. De voor-
malige kerk wordt straks in gebruik genomen 
voor boeddhistische activiteiten en als cultureel 
centrum mede opengesteld voor de buurt.  

De heer Iwami: “We hebben met verschillende 
bewoners en betrokken instanties al kennis- 
gemaakt tijdens de informatiemarkt. Dit was voor 
ons een bijzonder moment om in gesprek te gaan 
en contact te maken met onze nieuwe buren. Hier-
door konden we ons een beeld vormen van wat er 
zoal speelt in Reimerswaalbuurt.” In het voorjaar 
van 2021 opent het centrum haar deuren voor  
boeddhisten én buurtbewoners. 

Renovatie kerk: duurzaam en in volle gang
Om de voormalige maatschappelijke functie 
voort te zetten en het gebouw te behouden als 
gemeenschapshuis voor de samenleving wordt  
het grondig gerenoveerd. Vanuit onze maatschap-
pelijke betrokkenheid om de klimaatdoelstelling 
voor 2030 te halen, maken we het gebouw zo  

duurzaam mogelijk. De maatregelen zijn onder 
andere isolerende beglazing en gevel-, dak- en 
vloerisolatie. Bovendien wordt het gebouw volledig 
gasvrij en zal klimaatbeheersing met elektriciteit  
uit eigen zonnepanelen worden gevoed.

Transformatie woonhuis met behoud van karakter
De renovatie is in volle gang. Eerst wordt de voor-
malige pastorie aangepakt. Dat wordt het nieuwe 
activiteitencentrum. De gangen van het woonhuis 
zijn verbreed en er zijn ruimtes samengevoegd. 
Er ontstaat zo een open, grotere ruimte, waarbij  
de oorspronkelijke karakteristieken van het woon-
huis zijn behouden. Na het woonhuis wordt de 
voormalige kerkzaal gerenoveerd. Onze uitdaging 
is om dat te doen met behoud van de karakteris-
tieke monumentale eigenschappen. Het doel is  
een warme, lichte plek te maken waarin mensen 
graag verblijven. 

Officiële opening
We zijn zeer enthousiast om deze nieuwe plek 
te transformeren tot een plek waar van alles 
te beleven is en er een goed bezocht cultureel 
centrum van te maken voor de buurt. We kijken  
uit naar de opening in het voorjaar en hopen u  
te mogen begroeten bij de officiële opening.

Soka Gakkai
Internationaal

SGI, Soka Gakkai Internationaal, 
is een maatschappelijk betrokken 
beweging voor het realiseren  
van wereldvrede, op basis van  
de filosofie van de Japanse  
boeddhistische leermeester 
Nichiren Daishonin (1222-1282). 
De boeddhistische beoefening, 
gaat uit van de waardigheid 
van alles wat leeft, activeert 
moed, compassie, wijsheid en 
levenskracht in ieder persoon. 
Dit maakt een positieve inner-
lijke verandering (‘menselijke 
revolutie’) mogelijk waardoor 
onze omgeving mee verandert. 
Het is een proces waarin we ons 
karakter polijsten en ons steeds 
actiever kunnen inzetten voor 
een betere wereld.

De SGI is als NGO (niet- 
gouvernementele organisatie)  
aangesloten bij de Verenigde 
Naties. De Stichting SGI  
Nederland heeft de ANBI  
(Algemeen Nut Beogende  
Instelling) status. Ga naar 
www.sginl.org voor meer  
informatie.

Sint Lucaskerk wordt 
cultureel centrum  
voor buurt

“De afwegingen tussen
het parkeerbeleid 
van Amsterdam en de 
parkeerwensen van de 
bewoners is een zorg-
vuldig proces. Ik heb  
er belang bij dat de 
bewoners uiteindelijk  
blij zijn met de beslis-
singen die ik neem over 
de openbare ruimte in de 
buurt. Het is gelukt om 
op basis van de zorgen 
van bewoners met een 
aangepast voorstel te 
komen. Daar ben ik  
blij mee.”

Erik Bobeldijk,  
lid dagelijks bestuur Nieuw-West
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Drie impressies van de Sint Lucaskerk na de renovatie.

Online in gesprek met de bewoners over parkeren in de vernieuwde Reimerswaalbuurt



Meer weten?
Kom langs!

Wil je actiever worden in je buurt? 
Heb je al ideeën? Zoek je samen-
werking met buurtgenoten en  
buurtorganisaties? Als stadsboer-
derij ondersteunen we je graag  
in het verbeteren van je buurt. 
Stuur je vraag, idee of initiatief 
naar Martin ten Brinke. E-mail:  
info@stadsboerderijosdorp.nl  

Of kom gewoon even langs.  
We zijn tot 1 april dagelijks (ook 
weekend!) geopend tussen 13.30 - 
17.00 uur. Maandagen gesloten.  
Na 1 april geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. Ga naar onze site voor 
al onze winterse en groene activi-
teiten, foodcoop en programma’s.

Momenteel zijn er op verschillende plekken 
speeltoestellen voor verschillende leeftijds-
groepen in de Reimerswaalbuurt. Sommige  
van deze speelplekken worden veel gebruikt  
en andere minder. Door de nieuwbouwwoningen 
tussen de Schoonboomstraat en het Steelvliet-
plein zullen de speeltoestellen op deze plek 
verdwijnen. De herinrichting van de openbare 
ruimte biedt de mogelijkheid om samen met 
bewoners te kijken waar en welke  
speeltoestellen moeten terugkomen. Daarnaast 
zijn er nu waardevolle plekken waar bewoners 
elkaar ontmoeten. Hoe blijven deze ook na 
een nieuwe inrichting van de openbare ruimte 
bestaan? Er is hiervoor in de bewonersbrief van  
7 oktober een oproep gedaan aan bewoners  
die willen meedenken over de invulling van de 
speeltuinen en ontmoetingsplekken.

Bewoners in gesprek tijdens workshop 
Op woensdag 2 december 2020 is met een  
groep bewoners uit de Reimerswaalbuurt een 
eerste workshop gehouden bij de Stadsboerderij 
Osdorp. Deze bijeenkomst werd begeleid door  
de ontwerper openbare ruimte van de gemeente. 
De bijeenkomst bestond uit twee delen. In het 
eerste gedeelte werden de deelnemende bewo-
ners gevraagd wat zij vinden van de verschillende  

speeltuinen en ontmoetingsplekken in de wijk. 
Daarnaast konden zij mogelijke verbeteringen  
en suggesties aandragen voor deze plekken.  
Hierdoor gingen verschillende bewoners met  
elkaar in gesprek en begrepen zo meer  
elkaars belangen. 

Ideeën bewoners kregen direct vorm
In het tweede gedeelte van de workshop werd 
er ‘gezamenlijk’ getekend. De ontwerper van 
de openbare ruimte had een grote plattegrond 
meegenomen waarop ze in het bijzijn van  
de bewoners ging tekenen en schetsen. Alle 
opmerkingen en ideeën uit het eerste deel  
van de workshop werden op de plattegrond 
verwerkt. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren  
dat voor bewoners van de Reimerswaalstraat  
en van de hoek Saaftingestraat en Osdorper  
Ban, de speelplekken vrij ver afgelegen liggen.  
Dit in tegenstelling tot de rest van de buurt.  
Een bewoner stelde tijdens de workshop voor  
om het speelpleintje aan het Steelvlietplein/
Willemskerkstraat te verplaatsen naast de  
voetbalkooi aan de Reimerswaalstraat.  
De ontwerper is nu bezig om het voorstel in  
de tekeningen verder uit te werken. Wanneer  
het ontwerp klaar is, wordt dit aan de bewoners  
die deelnamen aan de workshop gepresenteerd.

Speeltoestellen en 
ontmoetingsplekken
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Stadsboerderij Osdorp: 
een groene oase voor heel de buurt
Stadsboerderij Osdorp is een groen  
buurtcentrum gelegen in het Botteskerkpark.  
De boerderij ligt centraal tussen een aantal 
buurten waaronder de Reimerswaalbuurt. Veel 
bewoners van de Reimerswaalbuurt lopen langs 
de boerderij op weg naar Tussenmeer, waar  
zij hun boodschappen doen. Velen weten ons  
al te vinden voor een bezoekje aan de dieren  
of voor een leuke activiteit.

Waar ken je de stadsboerderij van?
Martin ten Brinke is initiatiefnemer en eigenaar van 
de boerderij en heeft de afgelopen 5 jaar al veel 
buurtgenoten leren kennen. Samen met minstens 
50 vrijwilligers uit de buurt runt hij de boerderij. 
Honderden buurtgenoten, kinderen en volwas-
senen, hebben al een workshop op het gebied 
van voedsel en gezond eten, ecologisch tuinieren 
of dierenverzorging gevolgd. Veel buurtgenoten 
kennen de boerderij ook wel van een buurtfeest of 
een buurtmaaltijd. De kinderen van de Lucasschool 

volgen jaarlijks lessen op de boerderij. Ook het 
Calandlyceum heeft haar weg naar de boerderij 
gevonden. Daarnaast huren veel organisaties  
de locatie voor een vergadering of een training.  
De stadsboerderij heeft de buurt veel te bieden. 
Kom gerust gauw eens kijken!

De buurtkeuken serveert ook eten  
in Coronatijd
Wekelijks serveren we vanuit de buurtkeuken op 
de woensdag een buurtmaaltijd tussen 17.00 en 
19.00uur. Door de Coronamaatregelen staan deze 
maaltijden even on hold maar we hopen de buurt 
weer snel te mogen serveren. Vervangend in deze 
periode brengen we nu op de woensdag, voor 
buurtgenoten die dat goed kunnen gebruiken,  
soep rond. 
In de winter hebben we het terrein extra feestelijk 
versierd en serveerden we regelmatig een soep, 
warme chocomel of een stukje pizza. Bij het vuur, 
met een muziekje. Heel gezellig. 

FoodCoop Osdorp
FoodCoop Osdorp is een initiatief van buurt- 
genoten die samen hun biologisch groenten en 
andere levensmiddelen lokaal inkopen. Iedere 
woensdag kun je deze afhalen. 

Boerderij is centraal groenpunt
Als Groenpunt voor Osdorp ondersteunen  
we bewoners en organisaties in het realiseren 
van hun groene wensen. In de Reimerswaalbuurt 
hebben we in opdracht van het Stadsdeel met 
bewoners gekeken naar hun buurt. Waar kan 
deze mooier en vooral waar groener? Dat heeft 
een aantal initiatieven opgeleverd die in 2020 
en begin 2021 worden gerealiseerd. Zoals de 
herinrichting van het terrein bij de Oklahom-
aflat met o.a. meer vaste kleurige planten. En 
de inrichting van een ontmoetingsplek bij de 
Ookmeerweg om de hoek van het Leo Polak. 
Ook dit jaar blijven we actief in de buurt.  
Er is nog veel te doen. 

www.stadsboerderijosdorp.nl 
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Afhaalpunt FoodCoop

Bewoners in gesprek met de ontwerper openbare ruimte. Speelplek aan de Zonzeelstraat.

De workshop bij Stadsboerderij Osdorp.

Martin ten Brinke met wandelgroepje  
uit de Reimerswaalbuurt.
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Workshop 
herinrichten  
pleintje De Hood
Op 9 december is er een workshop georgani-
seerd met omwonenden van De Hood en de 
Lucaskerk, de Lucasschool en SGI. De deelnemers 
zijn gevraagd mee te denken over de herinrich-
ting van het pleintje voor de kerk en De Hood. 
De workshop vond plaats in Stadsboerderij 
Osdorp onder begeleiding van de ontwerper 
openbare ruimte van de gemeente. 
 
De workshop bestond uit twee delen. In het  
eerste deel werden de wensen en ideeën bij 
iedereen opgehaald voor het nieuwe plein.  
De belangrijkste wensen van de deelnemers  
waren rust, groen, gastvrij en een speelplek voor 
kleine kinderen. Voor het nieuwe plein heeft de 
gemeente een aantal voorwaarden opgesteld  

waar het aan moet gaan voldoen. Ten eerste  
moet het toekomstige plein een groene uitstraling  
krijgen. Daarnaast moet het openbaar zijn, een 
buurtfunctie krijgen, de bomen behouden worden, 
veilig zijn en betaalbaar in aanleg en onderhoud. 
Bij het opstellen van de voorwaarden is rekening 
gehouden met de wensen en ideeën van de  
deelnemers.
 
In het tweede gedeelte werd er getekend en 
geschetst. De ontwerper openbare ruimte had  
twee mogelijke varianten voor het nieuwe plein 
voorbereid. Er werd voor één variant gekozen 
waarin de ideeën uit het eerste gedeelte van de 
workshop werden verwerkt. Aan het einde van  
de workshop kwam hier een ontwerp uit waar 
iedereen zich in kon vinden. Zie de impressies  
hiernaast van het vernieuwde plein. 
 
Op dit moment wordt het ontwerp verder uitge-
werkt. Zodra het weer kan wordt er een vervolg-
afspraak ingepland met de deelnemers om het 
eindresultaat te bespreken. Naar verwachting zal  
in het najaar van 2021 gestart worden met de  
herinrichting van het plein.

Start uitvoering 
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Oplevering 

     

        mei 2021
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Planning vernieuwing openbare ruimte
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Heeft u vragen of suggesties voor uw buurt?
We nodigen u van harte uit om uw ideeën én mening met  
ons te delen. Meer informatie, uitleg en het volledige  
Voorlopig Ontwerp vindt u op onze website:  
www.amsterdam.nl/projecten/reimerswaalbuurt 

Heeft u na het lezen van deze krant vragen? 
Voor vragen aan de gemeente over de buurtvernieuwing kunt  
u contact opnemen met Karleen Veenker, projectmanager 
Reimerswaalbuurt, k.veenker@amsterdam.nl

Colofon
Dit is een uitgave van stadsdeel 
Nieuw-West
www.amsterdam.nl
Telefoon: 14020
E: info@nieuwwest.amsterdam.nl
E: @nieuwwestStadsdeelkantoor
Plein 40 - 45 nr. 1
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Contactpersonen:
Karleen Veenker,  
projectmanager  
Reimerswaalbuurt
k.veenker@amsterdam.nl

Sipke de Boer,  
assistent projectmanager
Sipke.boer@amsterdam.nl

Redactie en tekst: 
Stadsdeel Nieuw-West
Dorrileen Gaus

Vormgeving: 
Vorm de Stad

Druk:  
Koninklijke Van der Most

Pleintje De Hood gezien vanaf de Osdorper Ban.

Pleintje De Hood gezien vanaf de Reimerswaalstraat.
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