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Voorwoord
Hoe gaat het met de wijken van Amstelveen vandaag de dag?
De wijkcoaches van AanZ hebben de afgelopen maanden veel tijd besteed aan het beantwoorden
van deze vraag. AanZ en de gemeente vinden het in een tijd waarin welzijn en zorg nadrukkelijk op
een samenhangende manier georganiseerd moet worden, belangrijk dat burgers en professionals
veel, zo niet alles, van hun wijk moeten weten om in gezamenlijkheid afgewogen keuzes te maken
voor de toekomst.
Is dat nieuw? Nee.
Beschrijvingen van de wijk, het verzamelen van gegevens over leefbaarheid, welbevinden en
bevolkingssamenstelling kennen we al vele jaren. Het betreft echter telkens momentopnamen, die
steeds opnieuw om bijstelling vragen. Vooral de beleving en waardering over de wijk is van groot
belang voor het beleid. Antwoorden zijn daarom meer dan een opsomming van feiten. De
wijkcoaches hebben er dan ook voor gekozen om deze doorkijkjes in wijken voortaan Wijkspiegels te
noemen. Het betreft een reflectie voor ons allen, een spiegelbeeld wat mee verandert met de tijd. In
de Wijkspiegel is dan ook meer ruimte voor de stem van de bewoners zelf.
Volledig is het document niet, immers het is niet haalbaar om elke inwoner te spreken en zo alle
belevingen mee te nemen. De wijkcoaches hebben wel de ambitie om steeds meer en diverse
mensen aan het woord te laten en zo als het ware in de nieren van de wijk door te dringen.
Wijkspiegels liggen aan de basis van keuzes om het welbevinden te verbeteren waarbij er oog is voor
de sterke kanten van de wijk. Sterke kanten die ingezet kunnen worden om juist die mensen, die een
steuntje in de rug nodig hebben om goed mee te kunnen en blijven doen, te helpen.
De Wijkspiegel is het startdocument om met elkaar in gesprek te raken over de wijk. Het maken van
de wijkspiegel verbindt en organiseert burgers en professionals bij het vaststellen van prioriteiten en
het oppakken van actiepunten voor de wijk of de buurt. Het verstevigt het besef dat we elkaar nodig
hebben in het verbeteren van en het samenleven in de wijk en de buurt.
Dit document is tot stand gekomen door de inzet van de wijkcoaches AanZ Amstelveen.
Wijkcoaches:
Helma Keesom
Caron Honold
Betty van der Schraaff
Hugo van der Kooij
Backoffice
Janno Meijer
Marjo Fambach
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Inleiding, achtergrond en doelstelling
Dichter bij de burger, efficiënter en met minder geld (noodzakelijke besparing) leidt tot het anders
inrichten van het preventiebeleid. Ook in Amstelveen. Amstelveen kiest er voor om de sociale
samenhang te versterken met behulp van wijkcoaches. Het werken met dit type sleutelfiguren past in
de landelijke welzijnstrends. Belangrijkste vaardigheden van de wijkcoach zijn onder andere het
signaleren van problemen in de wijk en het voorkomen van escalatie van deze problemen. Een
passend aanbod georganiseerd door bewoners en professionals moet hier uitkomst bieden.
Doel van de wijkspiegel is dan ook te komen tot heldere bouwstenen voor de sociale infrastructuur
van de wijk waar in de komende periode planmatig met burgers en organisatie gewerkt kan worden.

Opzet van de wijkspiegel
De combinatie van cijfers over bevolkingssamenstelling, zorggebruik, sociaalwelbevinden en het
geluid van de bewoners op straat moet tot een evenwichtige en herkenbare wijkspiegel leiden, die
in de wijk, bij de instellingen en bij de politiek draagvlak ondervind. De wijkcoaches zijn dan ook aan
de slag gegaan met de volgende opzet:
 Wat zijn de meest recente wijkstatistieken van de wijken in Amstelveen?
 Wat zijn de ervaringen van de bewoners van de wijken in Amstelveen?
 Waar spreken de demografische- en ervaringsanalyse elkaar tegen, of zijn de conclusies uit
de analyses eensluidend?
 Wat zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de wijken in Amstelveen,
afgaand op de uitkomst van de beiden analyses?
 Welke aanbevelingen mogen op basis van de analyse worden gedaan?
De wijkcoaches zijn aan de informatie over de wijk gekomen door vele gesprekken te voeren met de
wijk. Zo hebben zij gesprekken gevoerd over de thema’s wonen, voorzieningen in de buitenruimte,
voorzieningen met een binnenruimte, maar ook de betrokkenheid met de buurt. In de gesprekken is
er ook geïnformeerd naar de tevredenheid over het wijkcentrum en of mensen participeren in een
wijkorganisatie. De gesprekken zijn met een zo gevarieerd mogelijke groep mensen die wonen en
werken in de wijken van Amstelveen. Denk hierbij aan sleutelfiguren, ketenpartners,
bewonerscommissies en wijkbewoners. Wat betreft de wijkbewoners zijn de wijkcoaches het gesprek
aangegaan met zowel jonge, als ook oude inwoners. Behalve deze diversiteit zijn er ook gesprekken
gevoerd met allochtoon en autochtoon, alleenstaanden en samenwonenden: een diverse doelgroep
dus! De duur van de gesprekken bedroeg telkens tussen drie kwartier en anderhalf uur en ze zijn
gevoerd in de periode maart tot en met september. Het zijn open, zinnige en vaak enthousiaste
gesprekken geweest waarbij de mensen zoveel mogelijk aan het woord waren. Speciaal is er in de
gesprekken aandacht gegeven aan die groepen mensen die het lastig vinden om de regie over hun
eigen leven te voeren.
Vervolgens zijn de uitkomsten van deze gesprekken tegen het licht van de cijfers gehouden
en zijn er eerste aannames/conclusies geformuleerd. Ook is er beschreven op welke leef terreinen er
geen-of te weinig informatie voorhanden is.
In een S.W.O.T.-analyse is een uitwerking gepresenteerd van de balans in de wijk tussen sterke en
zwakke punten en hoe deze zich verhouden tot de mogelijkheden en bedreigingen
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In elke wijkparagraaf zijn aanbevelingen opgenomen om mee aan de slag te gaan.
De wijkspiegel wordt gepresenteerd aan de belangrijkste spelers van de wijk zoals daar zijn:




Bewoners Initiatief Groepen
Organisatie/instellingen die betrokken zijn bij de sociale-en zorgstructuur in de wijk
Wijkplatforms/bewonersplatform

Met deze partners zal bekeken worden hoe bewoners zelf hun spiegelbeeld waarderen.
In gezamenlijkheid kan dan per wijk vastgesteld worden waar in de komende periode de aandacht
naar moet uitgaan zodat burgers en organisaties programma’s of activiteiten kunnen ontwikkelen die
de leefbaarheid in de wijk verhogen.
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Bankras en Kostverloren
Wijkcoach Betty van de Schraaff

Schets van de wijk
Bankras/Kostverloren is een mooie groene wijk, ruim van opzet en de bewoners waarmee gesproken
is zijn over het algemeen erg tevreden. Men kan
heerlijk wandelen langs de waterpartijen die centraal
door de wijk lopen.
Bankras telt 4.800 bewoners waarvan 27% ouder is
dan 65 jaar en in Kostverloren wonen 4.430 mensen
waarvan 21 % ouder is dan 65 jaar
In de wijk is sprake van een gezondheidsachterstand.
Om dat aan te pakken is er geld beschikbaar via het
GIDS (Gezond In De Stad) programma van het Rijk en
worden nu meerjarenplannen ontwikkeld voor de
doelgroep ouderen en jeugd.
Het is een zestigerjaren wijk met eengezinswoningen
omringd door hoge flats. Beide wijken hebben een winkelcentrum, Bankrashof en Kostverlorenhof.
Wijkcentrum Alleman ligt centraal op de grens van de twee wijken.

Over de wijken gesproken
Wonen en leven
Men vindt het prettig wonen in de wijk, doordat er veel groen is en er goede voorzieningen zijn, zoals
scholen, winkelcentra en openbaar vervoer. Er zijn wel mensen die aangeven kleinere winkels zoals
een groente- of kaasboer te missen. Winkelcentrum
Kostverloren is overdag ‘een dooie boel’ omdat er veel
leegstand is en er veel horecagelegenheden gevestigd zijn.
“WEINIG SOCIALE
Parkeren rond winkelcentrum Kostverlorenhof is een
CONTACTEN IN SOMIGE
probleem. Men zou daar graag een blauwe zone zien.
FLATS, OMDAT ER VEEL
De winkeliers geven aan, dat ze zien dat ouderen mensen
ANDERSTALIGEN EN
geholpen worden door hun kinderen of buren bij het winkelen
MENSEN MET
waardoor ze toch nog zelf boodschappen kunnen doen.
PSYCHIATRISCHE
ACHTERGROND WONEN”.
Doordat de Marathon weg afgesloten is voor autoverkeer,
ervaart men veel sluipverkeer over de Camera Obscuralaan.
Mensen geven regelmatig te kennen dat het plastic afval te
vroeg wordt buiten gehangen met alle problemen van dien. Men zou graag zien dat dit ook
ondergronds zou kunnen worden aangeboden.
Het is rustig in de wijk, niet veel overlast van jongeren, het is een gemêleerde wijk en er is
waardering voor diversiteit qua opzet, flats, bungalows. Weinig sociale contacten in sommige flats,
omdat er veel anderstaligen en mensen met psychiatrische achtergrond wonen. Zowel in Keizer
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Karelpark als Bankras/Kostverloren is hier het grootste grote aantal vluchtelingen in Amstelveen
gehuisvest.
De kinderen van de Joost van Vondelschool is voor 95%
van buitenlandse afkomst en komt uit Bankras. Daar
wonen ook de mensen met de lage inkomens. In
winkelcentrum Bankrashof zijn twee grote supermarkten
“WEL WORDT HET PIERENBADJE
gevestigd die zich richten op gezinnen met lagere
GEMIST, DAT WAS EEN MOOIE
inkomens.
SOCIALE ONTMOETINGSPLEK IN

DE ZOMER”.
Voorzieningen
Algemeen
Ouderen mensen missen een busverbinding door de
wijk. De bus die aan de oostzijde van de wijk rijdt, rijdt niet ’s avonds en in het weekend. De
sneltramhaltes zijn voor ouderen vaak te ver lopen. Tevens ervaren zij de tramhaltes als onveilig.
Er is een gezondheidscentrum in het midden tussen de 2 wijken.
Kinderen
Zowel in Bankras als Kostverloren staat een basisschool. Beide scholen hebben een nauwe
samenwerking met het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang die bij hen gevestigd zijn. Tevens
is er een basisschool voor speciaal onderwijs, deze school richt zich op kinderen uit Amstelveen
Noord. Naast de basisscholen is scholengemeenschap Panta Rhei in de wijk gevestigd.
De speelplekken liggen redelijk verspreid over de wijk. Het valt op dat er in de “operabuurt” vier
voetbalveldjes zijn en ook in de “vrouwen van verzet”-buurt zijn vier veldjes, terwijl in overigewijkjes er nog maar één veldje is, dus dat is slecht verdeeld over de wijken.
Het pierenbadje wordt erg gemist, het was altijd een mooie sociale ontmoetingsplek in de zomer.
Ook mensen van het Sinai-centrum maakten daar gebruik van waardoor er integratie plaats vond.

Jongeren
Er is in Bankras een J.O.P. (jongeren ontmoetingsplaats).
Er zijn diverse sportverenigingen en een sporthal, waar jongeren in verenigingsverband kunnen
sporten.
Naast de heuvel ligt een skatebaan, waar jongeren zich kunnen uitleven.
Ouderen
Brentano heeft een verzorgingshuis met aanleunwoningen. Binnenkort start hier een verbouwing
zodat het huis weer aan de eisen van deze tijd voldoet.
Aan de Camera Obscuralaan staan twee flats voor 55+

Kwetsbaren
In de wijk zijn twee vestigingen van Ons Tweede Thuis: een dagcentrum en een wooncentrum.

Betrokkenheid
De saamhorigheid in het ene buurtje is groter dan in het andere, maar over het algemeen kennen de
mensen wel hun naaste buren. Tijdens de buurtgesprekken is gebleken dan men het prettig vindt als
een professional het initiatief neemt tot een ontmoetingsmoment. Daarna kunnen ze zelf verder met
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bijvoorbeeld een buurtbarbecue of andere sociale ontmoetingsmomenten organiseren voor hun
buurt.
Alle organisaties in de wijk hebben ondersteuning van actieve vrijwilligers.
De scholen in de wijk zijn alle vier betrokken bij de wijk. Ze organiseren wijkavonden, zwerfvuil
opruimmomenten, ze willen lunches gaan verzorgen voor ouderen etc.
De Joost van de Vondelschool in Bankras zet zich in voor “het gezonde kind”, kinderen mogen alleen
water en fruit in de eerste pauze. In samenwerking met Maatschappelijke Stage is een boekje
samengesteld met speelmogelijkheden en activiteiten voor kinderen in hun vrije tijd.
Professionele organisaties gaven op het terrein van wonen, leven en betrokkenheid in relatie tot
Bankras/Kostverloren aan:
 De scholen zijn blij met het postcodebeleid, zo kunnen de scholen een beter afspiegeling van
de wijk zijn
 Directeuren van de scholen geven aan dat ze het betreuren dat de peuterspeelzalen gesloten
zijn. Kinderen van allochtone afkomst komen daardoor met een te grote taalachterstand op
school. Het alternatief, halve dagopvang is voor de meeste mensen te duur. Daardoor gaan
kinderen soms maar een halve dag of helemaal niet daar naar toe. De scholen merken het
direct in de taalontwikkeling van de kleuters
 De schooldirecteuren zien dat er financiële belemmeringen zijn om kinderen mee te laten
doen aan sport en muziek activiteiten. Toch laten de cijfers zien dat er veel kinderen uit
Bankras/Kostverloren naar de muziekschool gaan
 De vestigingen van OTT geven aan meer mensen uit de buurt te willen betrekken bij hun
organisaties, maar hoe dat concreet aan te pakken, is niet duidelijk
 De wijkagent ziet veel problemen met jongeren uit eenoudergezinnen
 Basisschool de Schakel wil graag iets betekenen in de wijk, zij gaan waarschijnlijk eens per
maand lunches verzorgen voor een groepje ouderen uit de wijk
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Demografische gegevens

Figuur 1 Bevolkingsprognose 2011-2015-2020-2025 Bankras

Wat opvalt







Door de Oranjebaan ligt de Operabuurt erg gescheiden van de rest van de wijk
In beide wijken zijn meer huurwoningen dan koopwoningen
Het inkomen in Bankras ligt aanzienlijk lager dan in Kostverloren
Hoewel men vindt dat de wijk meer vergrijst laten de cijfers zien dat het aantal ouderen
afneemt
Er is een behoorlijk percentage werkelozen
Bijna een 1/3 van de bevolking is allochtoon
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Figuur 2 Herkomst allochtonen in Bankras

Figuur 3 Herkomst allochtonen in Kostverloren
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Figuur 4 Inkomens en woningen in Bankras en Kostverloren

Uitkomsten van de wijkspiegel
Sterkte-zwakteanalyse
Sterkte




Zwakte
Er zijn veel organisaties en voorzieningen in
de wijk, dus alles is voorhanden.
Er is een wijkcentrum waar jong en oud
terechtkunnen voor activiteiten.
Bewoners zijn tevreden over hun
woonomgeving, die mooi groen is en als
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De bewonerssamenstelling in flats is
veranderd, daardoor ervaren mensen
isolement.
Door oudere buurtbewoners wordt het
openbaar vervoer door de wijk gemist.
De sociale cohesie in sommige wijken gaat
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veilig wordt ervaren.





Kansen




niet verder dan de naaste buren. Hierdoor
kunnen mensen niet echt op elkaar
terugvallen.
De Operawijk ligt erg geïsoleerd door de
Oranjebaan, dat is een psychologisch
barrière.
Bankras is een wijk waar mensen met lagere
inkomens wonen.

Bedreigingen
Gebruik maken van de GIDS gelden door een
gezamenlijke wijk aanpak .
Samenwerking tussen de verschillende
organisaties in de wijk.
Meer gebruikmaken van locaties en
voorzieningen die overdag en/of ’s avonds
leeg staan.







Er zijn problemen met jongeren uit
eenoudergezinnen.
Kinderen uit gezinnen van buitenlandse
afkomst komen te laat in aanraking met de
Nederlandse taal. (peuterspeelzalen worden
gemist)
Er is een hoog percentage werkelozen in de
wijk.
Het grote aantal bewoners is van
buitenlandse afkomst

Aanbevelingen








Komen tot een goede groep mensen die als bewonersinitiatiefgroep aan de slag gaat.
Ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten organiseren dicht bij de mensen.
Activiteiten voor kinderen organiseren, met name voor de minder draagkrachtigen en gericht
op bewegen. i.v.m. met de gezondheidsachterstand.
Ontmoetingsplek organiseren
WWZ team (Wonen Welzijn en Zorgteam) versterken en gebruiken voor informatie
uitwisselen en signaleren van wat er in de wijk speelt. Elkaar stimuleren en ondersteunen bij
werken in de wijk.
Uitzoeken of de bewoners van de Operabuurt zich geïsoleerd voelen door de ligging van hun
wijk.
Ouders met jonge kinderen een ontmoetingsplek bieden, zodat kinderen eerder in aanraking
komen met de Nederlandse taal.

Bronnen
Voor het realiseren van een wijkspiegel van de wijk zijn zoveel mogelijk gesprekken gevoerd met
organisaties in de wijken Bankras /Kostverloren. Dat waren o.a.: directeuren van basisscholen,
Scholengemeenschap Panta Rhei, managers van de Ons Tweede Thuis vestigingen,
schooltuinbegeleider, een helpende van Amstelring, ondernemers en de wijkagenten. Op deze
manier ontstond een goed beeld van de wijk. Er is uitgebreid gesproken met verschillende bewoners
uit de wijk en vrijwilligers van het wijkcentrum om het beeld verder duidelijk te krijgen. Uiteindelijk is
in september in elke wijk nog een buurtgesprek gehouden om van de bewoners over hun beleving
van hun buurtje te horen
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Bijlagen
Methoden
Voor het maken van het instrument de Wijkspiegel is gebruikgemaakt van een indeling van
gegevensverzameling in twee domeinen, welke - tegen elkaar afgezet - een aantal sterke en zwakke
punten, kansen en bedreigingen opleveren voor de wijk. De verzamelde gegevens zijn voor de helft
uit een demografische analyse verkregen, die behalve demografische, ook economische, sociale en
omgevingsgegevens heeft opgeleverd. Deze zijn bij de vorming van de Wijkspiegel gebruikt om aan
te geven wat voor wijk het betreft. Om dieper op deze getallenbrij in te gaan, zijn we in gesprek
gegaan met wijkbewoners en hebben wij hen - aan de hand van wat wij uit de gegevens al wisten gevraagd hoe zij zich in dit wijkbeeld herkennen en of zij speer- of verbeterpunten hebben voor de
wijk. Dit leverde krachtige gesprekken op, waar de Wijkspiegel veel aan heeft gehad.
De later opgezette matrix (in SWOT-vorm) heeft dan ook een tekstueel karakter. De
gesprekken met de wijkbewoners gelden als leidend voor de 'Spiegel. Deze kijkoperatie in de wijk
heeft er dus behalve voor gezorgd dat inwoners hun punten konden aandragen, ook voor gezorgd
dat bewoners invloed konden uitoefenen over het wijkbeleid van het komende jaar. De bouwstenen
voor preventie!

Definiëren
In de Wijkspiegel zijn een aantal definities gebruikt, die het noemen waard zijn. Hieronder leggen wij
deze in het kort uit:
Begrip
Kwetsbare

Zelfredzaamheid

Risicogroep

Focusgroep

Definitie
Een kwetsbare inwoner is een persoon die niet zelfredzaam is en daardoor niet
in staat tot maatschappelijke participatie. Niet zelfredzaam is iemand wanneer
deze niet zelfstandig (niet op eigen kracht) of niet met behulp van zijn omgeving
(eigen sociale netwerk) actief kan meedoen in de samenleving of onvoldoende
draagkracht heeft om de daarvoor benodigde voorzieningen aan te schaffen.
Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke of financiële vermogen om
voorzieningen te treffen dan wel te laten treffen die deelname aan het normale
maatschappelijke verkeer mogelijk maken.
Een groep personen waarvan het reëel is te veronderstellen dat zij in
groepsverband noch als individueel persoon binnen aanzienlijke tijd escaleren
en ver- of terugvallen in zorgtrajecten.
Een groep personen waarvan bekend is dat wanneer er zich bepaalde
gebeurtenissen voordoen, zij in groepsverband noch als individueel persoon
binnen aanzienlijke tijd tot de risicogroep gaan behoren.

Bronnen demografische gegevens
Bron
Stadspeiling
Jongerenpeiling
Demografische gegevens
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CBS

Amstelveen in cijfers
Vita problematiek
Veiligheidsrapportage
Wijkanalyse Vita
CBS in uw buurt

Beter Buren
Buurthulpdienst
Vluchtelingenwerk
Amstelland
(cliëntenwerkblad)
Vita cursusbureau

2009
2010
2011
2012
2013
2013
2009
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2013
2014

2014

Vraaggesprekken
De wijkcoaches hebben vele gesprekken gevoerd over de volgende thema’s: wonen, voorzieningen in
de buitenruimte, voorzieningen met een binnenruimte, de betrokkenheid met de buurt. In de
gesprekken is er ook geïnformeerd naar de tevredenheid over het wijkcentrum, of mensen
participeren in een wijkorganisatie.
De gesprekken zijn gevoerd met een zo’n gevarieerd mogelijke groep mensen die wonen en werken
in die wijk. Denk aan sleutelfiguren, ketenpartners, bewonerscommissies en wijkbewoners. Wat
betreft de wijkbewoners zijn we het gesprek aangegaan met jong en oud, allochtoon en autochtoon,
alleen en samenwonend”. De duur van de georganiseerde gesprekken varieerde van 45 minuten tot
ander half uur en zijn gevoerd in de periode mei t/m september.
Het zijn open gesprekken geweest waarbij de mensen zoveel mogelijk zelf aan het woord waren. Na
afloop zijn deze gesprekken vastgelegd in een verslag. Deze verslagen samen, vormen één van de
bronnen van deze wijkspiegel.
SWOT-analyse
De SWOT analyse is tot stand gekomen door de demografische gegevens te vergelijken met de
beleving van de wijkbewoners en bovengenoemde gesprekspartners, zoals beschreven in ‘Over de
wijk gesproken’. Dat levert constateringen op, benoemd in zwakke en sterke punten in de wijk. Uit
dit alles hebben de wijkcoaches kansen en bedreigingen voor de wijk benoemd.
Vervolgens wordt het wijkdocument besproken met de BIG, desgewenst aangevuld met andere
wijkbewoners en sleutelfiguren. Hierbij zal een vertegenwoordiger van de gemeente Amstelveen en
AanZ aanwezig zijn.
In het kader van de nota ‘Bewoners aan zet’ willen we in een of meer gesprekken antwoord geven op
de vraag: Wat zijn de speerpunten voor deze wijk, wat heeft deze wijk de komende jaren nodig voor
optimale sociale samenhang en participatie. Hoe en met wie realiseren we dat?
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