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Jaarverslag 2020 

 
Inleiding 
Het doel van de stichting Platform Keizer Karelpark is het behoud en de verbetering van de woon- en 
leefomstandigheden, het versterken van de sociale basis en het creëren van verbinding tussen de verschillende 
groepen in onze wijk. Hierbij richten wij onze aandacht op leefbaarheid, sociale samenhang, duurzaamheid, 
natuur, monumenten en cultuur, kunst en creativiteit. Wij ondersteunen activiteiten uit de wijk en daarnaast 
nemen wij zelf initiatieven en organiseren activiteiten. Tevens benutten wij initiatieven van buitenaf, die iets 
toevoegen voor de wijk.  

Bij onze activiteiten streven wij naar het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak onder 
bewoners/gebruikers voor onze werkzaamheden door onze activiteiten onder andere te baseren op signalen 
van inwoners en ondernemers, via persoonlijk contact, reacties via de website en de nieuwsbrief, via de 
wijkcoach en via netwerkbijeenkomsten.  

In dit document doen wij verslag van onze activiteiten in het jaar 2020. Corona heeft ons sterk belemmerd in 
het organiseren van activiteiten voor buurtbewoners. Ook het niet hebben van een ruimte waar wij activiteiten 
kunnen organiseren, spullen kunnen opslaan en bewoners kunnen ontvangen hielp niet mee. Pas aan het eind 
van 2020 kwam er zicht op het gebruik van één van de lokalen in Ateliers 2005. Wij hebben onze activiteiten zo 
veel mogelijk aangepast aan de mogelijkheden, waarbij de geldende coronaregels in acht zijn genomen. Ook 
ondersteunen wij bij onze activiteiten het beleid van de gemeente Amstelveen voor een rookvrij Amstelveen. 

Organisatie  
De stichting bestaat uit een bestuur van drie personen en circa tien ambassadeurs. Het platform werkt samen 
met diverse netwerkpartners van binnen en buiten de wijk. Daarnaast heeft de stichting een aantal vrienden en 
incidentele helpers van het platform. Het aantal ambassadeurs, vrienden en helpers groeit gestaag. Zij werken 
allen op vrijwillige basis.  

Huisvesting  
Dit jaar is incidenteel een lokaal gehuurd van de SAKB aan de Ouderkerkerlaan voor vergaderingen. In 2020 zijn 
gesprekken gevoerd met de gemeente Amstelveen en HeemLocaties over huisvesting van het platform in 
Ateliers 2005. Aan het eind van het jaar is overeengekomen dat het platform gebruik kan maken van één van 
de lokalen. Dit lokaal is niet permanent bestemd voor het platform. HeemLocaties beheert het lokaal. Vooraf 
moeten wij het gebruik aankondigen, waarop het wordt afgestemd op de overige activiteiten in het lokaal. 
Hetzelfde geldt voor het organiseren van activiteiten in de hal. Wij kunnen hier uitsluitend terecht met 
activiteiten die kunst-gerelateerd zijn. Wel hebben wij in het lokaal enkele kasten met materiaal kunnen 
plaatsen. De samenwerking met HeemLocaties wordt in 2021 geëvalueerd. Het platform blijft behoefte hebben 
aan een locatie voor permanent gebruik, het liefst in de vorm van een wijkcentrum, waar al onze activiteiten 
goed tot hun recht kunnen komen.  

Communicatie 
Voor communicatie met inwoners, ondernemers en netwerkpartijen en het verkrijgen van draagvlak hebben 
wij de website keizerkarelpark.com bijgehouden. Tevens werken wij mee aan de digitale nieuwsbrief Keizer de 
facebookpagina Keizer. Dit jaar is met SAKB, Participe en wijkbewoners gestart met het opzetten van een 
informatie- en ontmoetingspunt in de wijk om inwoners en andere partijen te informeren en informatie op te 
halen. Zie verder onder activiteiten. 
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Activiteiten 
 
Faciliteren en initiëren activiteiten in de wijk voor versterken sociale basis 

Het Platform Keizer Karelpark faciliteert diverse activiteiten in de wijk op het gebied van sociale samenhang, 
leefbaarheid, creativiteit en cultuur, duurzaamheid, ecologie, natuur en gezondheid. Onze doelgroepen hierbij 
zijn alle groepen in de samenleving, jong en oud, van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst. Speciale 
aandacht wordt gegeven aan het verminderen van eenzaamheid. Onze activiteiten bieden mogelijkheden voor 
deelname door internationals en kunnen tevens stimuleren dat wijkbewoners van verschillende nationaliteiten 
elkaar ontmoeten. Bij deze activiteiten staan het elkaar ontmoeten, aandacht hebben voor elkaar en het elkaar 
ondersteunen centraal, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het versterken van de sociale basis in de wijk.  

a) Ondersteunen initiatieven inwoners voor het versterken van de sociale basis 

Wij ondersteunen en moedigen initiatieven van wijkbewoners om de sociale basis te versterken aan met 
praktische hulp, faciliteiten en kleine bedragen vanuit het leefbaarheidsbudget. Bewoners kunnen hiervoor 
een aanvraag doen. In 2020 hebben wij de volgende bijdrage verleend: 

De VVE Hazelaarlaan 1-87 wilde ondanks corona aandacht schenken aan de ingebruikname van de nieuwe, 
extra brede lift. Na alle overlast van de renovatie wilden zij er binnen de mogelijkheden toch een feestje 
van maken voor de inwoners om saamhorigheid te creëren. Met een bijdrage van het platform was het 
mogelijk een ‘liftgirl’ in te huren, die de ingebruikname van de lift opluisterde.  

b) Sociale initiatieven 

Samen met professionals en instellingen, zoals Participe en Team Ed, willen wij sociale initiatieven in de 
wijk ondersteunen waardoor wijkbewoners die een steuntje in de rug nodig hebben beter deel kunnen 
nemen aan het maatschappelijk leven in de wijk en ervaring op kunnen doen. Deze activiteit sluit aan bij 
‘Bijspringen en Versterken’. Dit jaar hebben wij een wijklunch in het MOC ondersteund met een bijdrage. 
Deze lunches zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor en door mensen met een financiële, sociale of 
psychische kwetsbaarheid. 

c) NLdoet 

Wij hadden voorbereidingen getroffen om mee te doen aan de landelijke vrijwilligersactie ‘NLdoet’. De 
activiteiten zijn gericht op schoolkinderen en hebben bijvoorbeeld de natuur, duurzaamheid, 
bewustwording van een gezonde voeding en ecologie als thema. Wij sluiten aan bij activiteiten van de 
school. Voor deelname werven wij vrijwilligers, onder andere uit de wijk. Het plan was om samen met de 
kinderen van basisschool Het Palet Zuid en vrijwilligers diverse klussen te gaan doen, zoals vleermuiskasten 
maken, bordjes maken en schilderen voor bij de ingangen van het Wilhelminaparkje over de dieren in het 
park, de moestuintjes bij de school opknappen en met de kinderen groenten in hun vorig jaar beschilderde 
potjes zaaien. Bij de Ateliers 2005 wilden wij plantenbakken maken voor bij- en insectvriendelijke planten 
en de tuin rondom opknappen. 
De materialen waren al ingeslagen, toen bleek dat NL doet vanwege corona niet doorging.  
Een deel van de materialen (aarde, biologische mest en plantjes) zijn alsnog ingezet bij Het Palet om de 
kinderen en leerkrachten weer welkom te heten op hun school, toen deze weer openging. Met een aantal 
kinderen zijn de plantjes voor de moestuin alsnog geplant.  
Voor deze activiteiten hebben wij een subsidie gekregen van NLdoet ter hoogte van € 700. Omdat de 
activiteiten niet door zijn gegaan, maar er wel materiaal is aangekocht, verdelen wij de subsidie over twee 
jaar (2020 en 2021). 

d) Buitenspeelbus 

Jaarlijks komt in de zomer de Buitenspeelbus een week naar de wijk Keizer Karelpark. De Buitenspeelbus 
biedt kinderen de kans om te voetballen, skelteren, vier op een rij spelen, steppen, hockeyen, fietsen, 
stoepkrijten, bellenblazen etc. De Buitenspeelbus zorgt ervoor dat kinderen extra gaan bewegen. Iedereen 
mag komen meespelen en de toegang is gratis, waardoor het een laagdrempelig initiatief is voor alle 
kinderen in de wijk. Wij hebben een financiële bedrage aan dit project verstrekt zodat kinderen in de wijk 
een week extra van de Buitenspeelbus gebruik konden maken. Tevens was door deze bijdrage mogelijk dat 
er extra activiteiten werden aangeboden. Van 3 tot en met 13 augustus was de Buitenspeelbus bij de 
badjes aan de Van der Hooplaan.  
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e) ‘Gezonde wijk/wijk in beweging’ 

Het Platform Keizer Karelpark wil een gezonde levensstijl onder inwoners stimuleren. Dit willen wij doen 
door laagdrempelige acties te organiseren die bovendien leiden tot ontmoetingen, bijvoorbeeld bewegen 
voor diverse doelgroepen onder begeleiding van een sportcoach. Dit jaar hebben wij dit gekoppeld aan het 
ondersteunen van kwetsbare groepen. Door corona nam het huiselijk geweld toe. Wij hebben een cursus 
‘sporten en thuishonk’ voor slachtoffers van huiselijk geweld uit de wijk georganiseerd. Onder begeleiding 
van een beweegcoach kunnen slachtoffers van huiselijk geweld sporten. Dit versterkt hun weerbaarheid en 
zorgt ervoor dat deze groep de spanning van thuis even achter zich kan laten. Vanwege corona en de 
lockdown aan het eind van 2020 vindt de uitvoering in 2021 plaats.   

f) Vlotjes en ‘floatlands’ en natuurlijke oevers 

Samen met kinderen van de basisscholen in onze wijk hebben wij vogelvlotjes (met huisje) en floatlands 
(met vooral beplanting) in een aantal vijvers en singels ontworpen en gebouwd als initiatief om verbinding 
te creëren met elkaar en de natuur. Het gaat hierbij ook om het laten kiemen van omgevingsbewustzijn. 
Wijkbewoners, waaronder ook veel ouderen, genieten van de vlotjes en de bewoners ervan. Zoals is 
overeengekomen met de gemeente Amstelveen, hebben wij de vlotjes en floatlands de jaarlijkse 
onderhouds- en renovatiebeurt gegeven.  

g) Lief en leedstraten 

Het platform heeft het project ‘Lief en leedstraten’ van de gemeente onder de aandacht gebracht bij de 
inwoners van Keizer Karelpark om te bereiken dat meer wijkbewoners hieraan meedoen. Leden van het 
platform zijn tevens actief bij het inzetten van een lief- en leedbudget.  

h) Informatie- en ontmoetingspunt 

Om inwoners en andere partijen in de wijk beter te informeren is het KEIZER! Punt gestart, een 
samenwerkingsverband van het Platform Keizer Karelpark, Participe en SAKB. Het doel van dit 
informatiepunt is het ophalen van informatie over Keizer Karelpark van inwoners, bedrijven en 
instellingen. Het gaat om bijvoorbeeld informatie over de wijk en over activiteiten in de wijk, verhalen over 
de wijk, nieuws van bedrijven of instellingen en wensen uit de wijk. Het is een punt waar mensen elkaar 
ook echt kunnen treffen. Gestart is iedere twee weken op donderdag in het MOC. Vanwege corona is het 
informatiepunt op kleine schaal begonnen.  

Duurzaamheid, circulaire samenleving en natuur 

Wijkbewoners blijken behoefte te hebben aan informatie en samenkomsten rond thema’s als duurzaamheid, 
energie en de circulaire samenleving. Dit bleek uit de input tijdens twee netwerkbijeenkomsten (in 
samenwerking met Participe en het Sportbedrijf) en uit de vragen die gesteld werden tijdens het Energieontbijt 
dat in 2018 in Ateliers 2005 in de wijk is gehouden.  
Wij willen bewoners informeren en het gesprek met hen aangaan en hen hiermee verder helpen over deze 
thema’s door artikelen op de website/in de wijkkrant, maar ook door bijeenkomsten (mede) te organiseren.  
Tevens willen wij duurzame initiatieven initiëren en ondersteunen en bewonerswensen op het gebied van 
natuur ondersteunen. In 2020 hebben wij de volgende activiteiten op het gebied van duurzaamheid, circulaire 
samenleving en natuur uitgevoerd.  

a) Zwerfvuilinitiatieven 

Zwerfvuil is een grote ergernis onder wijkbewoners. Wij hebben met wijkbewoners opruimacties 
gehouden. Deze opruimacties zorgen voor bewustwording en saamhorigheid.  
 
Op zaterdag 19 september hebben wij samen met vrijwilligers deelgenomen aan World Cleanup Day. 
Naast het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil was het doel van deze dag ook het verkrijgen van 
informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu ligt. De herkomst van het afval is belangrijk 
omdat dat inzicht onmisbaar is bij het vinden van structurele oplossingen. 
We hebben als platform zelf een kleine actie gedaan, in de vorm van een wedstrijd met een kleine 
‘opruimwaardering’ (challenge) om het zwerfvuil rapen te stimuleren. Hierbij sluiten wij aan bij de 
innovatieve afvalinzamelmethode voor gescheiden huishoudelijk afval ‘Afval loont’. 
Uit de analyse van de opbrengst bleken de grootste vervuilers: 
Op de 1e plaats: Coca Cola  
Op de 2e plaats: Albert Heijn 
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Op de 3e plaats: Red Bull 
De zwerfvuilacties hebben de rest van het jaar een vervolg gekregen.  
 
b) Uitwerking thema ‘KKP misschien ooit duurzaamste wijk van Amstelveen.’ 

Wij willen in samenwerking met scholen en de winkeliers aan de Van der Hooplaan een project uitvoeren, 
waarbij samen ideeën bedacht worden hoe de winkeliers duurzamer kunnen worden. Daarnaast willen wij 
aandacht schenken aan de waterkwaliteit, de luchtkwaliteit en klimaatbestendigheid in de wijk en andere 
facetten van duurzaamheid. Dit is een doorlopend project, waarbij jaarlijks specifieke activiteiten worden 
uitgevoerd die bijdragen aan het thema “KKP duurzaamste wijk van Amstelveen”. In het kader van dit 
project hebben wij in 2020 tijdens de lockdown fijnstofmetingen uit laten voeren. Dit is een nulmeting 
voor ons project ‘Keizer Karelpark duurzaamste wijk’. In een later stadium gebruiken wij deze gegevens om 
samen met wijkbewoners en / of scholieren de verschillen tussen tijden in rust en tijden met veel 
verkeersdrukte te ontdekken. 

c) Voedselbos/-plantsoen 

Om het eten van gezonde dingen te stimuleren en dit zo laagdrempelig mogelijk aan te kunnen bieden en 
daarnaast inwoners gezamenlijk van de natuur te laten genieten hebben wij fruitbomen aangeschaft die bij 
basisschool Het Palet worden geplaatst. Deze vervangen eerder geplante bomen die zijn doodgegaan 
vanwege de droogte.  
 
 
 
 

 
 


