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Stichting Platform Keizer Karelpark 

Email: platform@keizerkarelpark.com 

Website: www.keizerkarelpark.com 

KvK: 75637227 

 

 

Wijkplan/activiteitenplan 2022-2025 

 
Inleiding 
De Stichting Platform Keizer Karelpark bestaat sinds 21 augustus 2019. Het doel van de stichting is het behoud 
en de verbetering van de woon- en leefomstandigheden en 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 het informatiepunt KKP, via 
de wijkcoach en via netwerkbijeenkomsten. In dit activiteitenplan worden onze activiteiten voor de jaren 2022-
2025 weergegeven. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd.  
 
Organisatie 
De stichting bestaat uit een bestuur van drie personen en een aantal ambassadeurs. Het platform werkt samen 
met diverse netwerkpartners van binnen en buiten de wijk. Daarnaast heeft de stichting een aantal incidentele 
vrijwilligers. Het aantal ambassadeurs en vrijwilligers groeit gestaag. Zij werken allen op vrijwillige basis.  

Communicatie 
Communicatie met inwoners, ondernemers en netwerkpartijen is een belangrijk onderdeel van de 
werkzaamheden van het platform. Hiermee kunnen wij grotere groepen wijkbewoners, ondernemers en 
netwerkpartners bereiken en tevens draagvlak voor onze activiteiten verkrijgen. Onze belangrijkste middelen 
hiervoor zijn de website keizerkarelpark.com, de digitale nieuwsbrief Keizer en flyers. Mogelijk verschijnt in de 
toekomst weer een papieren nieuwsbrief. In onze wijk zijn veel verschillende nationaliteiten aanwezig. In 
verband hiermee willen wij de informatie in het Engels verstrekken. Hiernaar is vraag in de wijk. 

Huisvesting  
Vanaf december 2020 kunnen wij een lokaal in Ateliers 2005 gebruiken voor onze activiteiten. Dit lokaal wordt 
door Heemlocaties beheerd en is niet permanent bestemd voor het platform. Bij voorkeur dienen de 
activiteiten kunst-gerelateerd te zijn. Alhoewel ons dit mogelijkheden biedt om activiteiten te organiseren, is 
het geen plek waar mensen spontaan aan kunnen komen. 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.  

De wijk Keizer Karelpark heeft als een van de grootste wijken in Amstelveen nog steeds geen echt wijkcentrum. 
Dat is een gemis in deze wijk met een zeer diverse samenstelling van de bevolking, waar sociale kracht en 
samenhang aandachtspunten zijn. In de wijk is behoefte aan ontmoetingsplekken waar contact met andere 
wijkbewoners gelegd kan worden, dat wil zeggen ruimtes waar bewoners in verbinding met elkaar kunnen 
komen. Het Platform Keizer Karelpark wil pleiten voor een wijkhuis, waar het platform, de wijkcoach en de 
wijkagent onderdak kunnen vinden. Deze locatie zou multifunctioneel ingezet kunnen worden voor 
bijvoorbeeld: 

• ontmoeten en het versterken van de sociale basis onder wijkbewoners;  
• themabijeenkomsten over wijkthema’s; 
• het geven van informatie aan wijkbewoners over duurzaamheid en andere maatschappelijke 

onderwerpen; 
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• ZZP’ers zouden hier een tijdelijke werkplek kunnen vinden en andere ZZP’ers kunnen ontmoeten. In 
het contact met de wijk is gebleken dat hier behoefte aan is; 

• jongeren zouden hier tevens terecht kunnen voor uiteenlopende activiteiten.  

 
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/of een kleine financiële bijdrage. Bewoners kunnen hiervoor een aanvraag 
doen. Wij brengen wijkbewoners van deze mogelijkheid op de hoogte door deze via onze 
communicatiemiddelen aan te kondigen. Voorbeelden zijn het organiseren van een buurtbarbecue, 
buurtborrel etc. Dit zijn jaarlijkse activiteiten. 

b) Creatieve workshops organiseren 

Wij willen creatieve workshops organiseren, waarbij wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Creativiteit 
is een mogelijkheid om de wijk te verrijken. Dit kunnen workshops voor volwassenen zijn, maar ook 
bijvoorbeeld een Street-Art workshop voor jongeren of een pop-up-atelier, waarbij jongeren via creativiteit 
kennis maken met cultuur, natuur en duurzaamheid. Wij streven ernaar deze jaarlijks te organiseren.  

c) Realiseren plek voor jongeren (14-17) 

Samen met bewoners en de gemeente zoeken wij graag naar een geschikte locatie waar jongeren in de 
leeftijdscategorie 14 tot en met 17 jaar samen kunnen komen om elkaar te ontmoeten. Een plek voor de 
jeugd kan (bij voorkeur) gekoppeld worden aan het wijkhuis of wijkcentrum, maar kan ook elders worden 
ingericht. Een zekere mate van toezicht is echter zeer wenselijk. Een wintervaste bewoonbare container 
kan een geschikte accommodatie hiervoor zijn. Het inrichten en het schilderen zou door de jongeren zelf 
kunnen gebeuren. In 2022 starten wij het overleg met de gemeente hierover. Afhankelijk hiervan wordt de 
realisering gepland. Als stip op de horizon hebben wij als planning deze uiterlijk in 2025 te realiseren.  

d) NL Doet 

Net als de afgelopen jaren willen wij meedoen aan de landelijke vrijwilligersactie ‘NL doet’. 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. Deze activiteit 
plannen wij jaarlijks, in overleg met de school en NL Doet. Wij zoeken vrijwilligers, onder andere uit de 
wijk, die deel willen nemen aan het programma via een oproep op de website en via NL Doet. Voor een 
deel van de kosten vragen wij subsidie aan bij NL Doet. 

e) Buitenspeelbus 

Jaarlijks willen wij in de zomer de Buitenspeelbus extra in de wijk inzetten en tevens willen wij extra 
activiteiten aanbieden. De Buitenspeelbus biedt kinderen de kans om te voetballen, skelteren, vier op een 
rij spelen, steppen, hockeyen, fietsen, stoepkrijten, bellenblazen en nog veel en veel meer. Iedereen mag 
komen meespelen en de toegang is gratis, waardoor het een laagdrempelig initiatief is voor alle kinderen 
in de wijk. Hierbij werken wij samen met AmstelveenSport en de wijkcoach van Participe. Wij 
communiceren over dit initiatief op onze website. Deze actie wordt ook gepromoot vanuit 
AmstelveenSport.  
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f) Fitnesstoestellen in de wijk 

Amstelveen neemt deel aan het landelijk programma Gezond In De Stad (GIDS). In dit kader kan het 
plaatsen van fitnesstoestellen in de openbare ruimte bijdragen aan een gezonde levensstijl. Wijkbewoners 
hebben aangegeven deze graag in de wijk te willen hebben. Wij willen helpen bij het ondersteunen en 
uitvoeren van deze bewonerswens in overleg met de gemeente. Samen sporten kan tevens mogelijkheden 
bieden in contact te komen met elkaar. In 2022 bereiden wij dit voor in overleg met de gemeente 
Amstelveen, AmstelveenSport en de wijkcoach van Participe. In 2025 willen wij dit uiterlijk hebben 
gerealiseerd.  

g) ‘Gezonde wijk/wijk in beweging’ 

Het Platform Keizer Karelpark wil een gezonde levensstijl en een gezonde voeding 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 of 
het organiseren van (thema)wandelingen over natuur en ecologie.  

h) 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. 
De vlotjes bleken ook een goed excursiedoel voor ouderen en wijkbewoners genieten van de vlotjes en de 
bewoners ervan. Zoals is overeengekomen met de gemeente Amstelveen, geven wij de vlotjes en 
floatlands jaarlijks een onderhouds- en renovatiebeurt. De leverancier van de floatlands heeft ook een 
mooie oplossing voor oevermatten om de oevers natuurlijker in te richten. 

i) Zomermarkt 

Het organiseren van een zomermarkt/wijkmarkt voor inwoners van de wijk, bestaande uit kraampjes met 
diverse spullen en versnaperingen, demonstraties en muziek. De markt wordt georganiseerd door 
vrijwilligers uit de wijk in samenwerking met Participe Amstelland. Het doel is om wijkbewoners, 
ondernemers en organisaties in de wijk via deze markt met elkaar te laten kennismaken en verbinding te 
maken. Wij bereiden deze voor 2022 en latere jaren voor.  

j) Lief en leedstraten 

Lief en leedstraten is een project van de gemeente om het buurtgevoel te versterken en eenzaamheid te 
verminderen. Bewoners kunnen zich aanmelden voor een klein budget. Hiermee kunnen zij kleinschalige 
initiatieven nemen om bijvoorbeeld nieuwkomers in de buurt te verwelkomen met een bloemetje, 
buurtbewoners een kaartje te sturen bij een verjaardag of bij ziekte, of oudere of eenzame buurtbewoners 
te bezoeken met een kleine attentie. Het gaat om burenhulp en aandacht voor elkaar.  
Het platform wil dit project gedurende de looptijd ervan onder de aandacht brengen bij de inwoners van 
Keizer Karelpark om te bereiken dat meer wijkbewoners hieraan meedoen.  

k) 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’. Voorbeelden zijn het geven van een kleine vergoeding voor klussen in de wijk 
(die van algemeen belang zijn), kleine buurtinitiatieven om eenzaamheid en armoede te bestrijden of het 
geven van een kleine onkostenvergoeding of attentie voor mensen die zich voor de bestrijding van 
eenzaamheid of armoedebestrijding inzetten.  

l) Bankjesdag 

Door mee te doen aan de landelijke Bankjesdag (twee keer per jaar) worden bewoners aangemoedigd om 
van de stoep een gedeelde huiskamer te maken. Hierdoor ontstaan er makkelijk nieuwe ontmoetingen 
tussen buurtgenoten met verschillende achtergronden. 
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m) Netwerkbijeenkomsten 

Wij organiseren in samenwerking met bewoners, Participe en wijkorganisaties jaarlijks 
netwerkbijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en onze netwerkpartners met het doel om verbinding 
te leggen en informatie met elkaar uit te wisselen en op deze manier de sociale basis in de wijk te 
versterken. Tevens zijn deze bijeenkomsten een manier om te weten te komen wat bewoners willen en het 
draagvlak voor onze activiteiten te vergroten. 

n) Informatie- en ontmoetingspunt 

Om inwoners en andere partijen in de wijk beter te informeren omarmen wij het idee van een 
wijkbewoner en zijn wij samen met SAKB, Participe en wijkbewoners, een informatiepunt gestart. Het doel 
van het 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. 

Hiervoor willen wij regelmatig op een vaste locatie aanwezig zijn. Het informatiepunt zorgt voor sociale 
cohesie doordat het fungeert als een ontmoetingspunt voor wijkbewoners, bedrijven en instellingen en 
draagt tevens bij aan de bekendheid van het platform en de andere deelnemende partijen 

De verkregen informatie wordt gebruikt voor: 

• Informatie delen 

• Wijkbewoners en -bezoekers informeren 

• Input voor wijkplan en wensen uit de wijk voor activiteiten 
 

De informatie wordt in eerste instantie digitaal gedeeld via de diverse websites en social mediasites van 
platform, SAKB en andere deelnemende partijen en een digitale nieuwsbrief. 
Ook wordt onderzocht hoe informatie (in beperkte oplage) op papier kan worden verspreid (activiteiten, 
nieuwsbrief). 
 
Het informatie- en ontmoetingspunt wordt de komende jaren verder ontwikkeld. In de toekomst willen wij 
ook een mobiel punt dat (vooraf aangekondigd in de media) kan aansluiten bij activiteiten in de wijk of 
incidenteel op drukbezochte punten kan staan. Een mobiel punt kan inspelen op de actualiteit. 
 

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.  

a) Zwerfvuilinitiatieven 

Zwerfvuil is een grote ergernis onder wijkbewoners. Wij willen graag samen met wijkbewoners 
opruimacties houden en het benodigde gereedschap hiervoor aanschaffen. Deze opruimacties zorgen voor 
bewustwording en saamhorigheid. Hierbij sluiten wij aan bij landelijke (communicatie)campagnes, maar 
wij kunnen ook zelf initiatieven organiseren in overleg met de gemeente Amstelveen en Nederland 
Schoon. Jaarliks nemen wij deel aan de Landelijke Opschoondag. 
Daarnaast organiseren wij terugkomende acties met wijkbewoners om zwerfvuil op te ruimen en dit ook te 
analyseren om de herkomst ervan te achterhalen en met de resultaten een ‘vervuiler top 5’ samen te 
stellen en de veroorzaker aan te kunnen spreken. De acties krijgen de vorm van een wedstrijd met een 
kleine ‘opruimwaardering’ (challenge). Hierbij sluiten wij aan bij de innovatieve afvalinzamelmethode voor 
gescheiden huishoudelijk afval ‘Afval loont’. 
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b) Themabijeenkomsten 

Wij willen meer in gesprek gaan met de verschillende bewonersgroepen over voor onze wijk relevante 
thema’s op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid. Dit doen wij samen met onze netwerkpartners, de 
wijkcoach en professionals op de diverse terreinen. Deze activiteit vindt doorlopend plaats. 

 
c) 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”. 

d) Voedselbos/-plantsoen 

In navolging van de plantactie van fruitstruiken en –bomen willen wij ook elders in de wijk stimuleren dat 
er kleine pluktuintjes /-plantsoenen aangelegd worden. Dit met het doel 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. Wij treden hierover in 2022 in overleg met de gemeente en inwoners om 
goede locaties te bepalen.  
 
e) Insectentuinen/-weilanden 

Wij willen de leefomgeving voor de insecten in onze wijk verbeteren en daarvoor geschikte 
bloemenweides zaaien en aanplanten in overleg met de gemeente. In 2025 willen wij een aantal van 
dergelijke gebieden hebben gerealiseerd in de wijk.  
 
f) Fijnstofmeters bouwen met wijkbewoners en / of scholieren 

Het platform Keizer Karelpark heeft in 2020 tijdens de lockdown fijnstofmetingen uit laten voeren. Dit is 
een nulmeting voor ons project ‘Keizer Karelpark duurzaamste wijk’. Graag ontdekken wij samen met de 
wijkbewoners en / of scholieren de verschillen tussen tijden in rust en tijden met veel verkeersdrukte. 

 
 

 
 


