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Inleiding 
Voor alle wijken in Amstelveen worden jaarlijks wijkplannen ‘Versterken Sociale Basis’ opgesteld. Het 
wijkplan voor de wijk Keizer Karelpark bestaat uit een aantal documenten: een overkoepelend wijk-
plan en de wijkplannen/activiteitenplannen van de betrokken organisaties. 
In dit overkoepelende ‘Wijkplan Versterken Sociale Basis 2022-2025 Keizer Karelpark’ wordt beschre-
ven hoe het plan tot stand is gekomen en wat het doel is. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van 
de wijk aan de hand van cijfers, de waardering en de knelpunten en kansen. Deze analyse is de basis 
voor de speerpunten waaraan de verschillende organisaties in de wijk in 2022 en de jaren daarna wer-
ken. Het wijkplan en de speerpunten zijn uitgewerkt in de activiteitenplannen van de verschillende be-
trokken organisaties. Het wijkplan en de onderliggende activiteitenplannen zijn samen een werkdocu-
ment dat gedurende het jaar wordt aangevuld en/of verbeterd aan de hand van de inbreng van bewo-
ners en organisaties in de wijk. 
 
Wie    
In de wijk Keizer Karelpark zijn twee bewonersinitiatiefgroepen die zich onder andere richten op di-
verse activiteiten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen: Buurtkamer Keizer Karelpark en het 
Platform Keizer Karelpark. De Buurtkamer verricht haar activiteiten vanuit een vaste accommodatie in 
het MOC, het platform is verspreid over de wijk actief en heeft op aanvraag de beschikking over een 
lokaal in Ateliers 2005.Daarnaast zijn er een aantal kerkelijke, zorg- en welzijn accommodaties in de 
wijk gevestigd. Dit zijn de Paaskerk, het MOC (wijksteunpunt Ouderen), het (wijk) ontmoetingscen-
trum Kastanjelaan, zorgcentrum Huis aan de Poel (activiteitenkamer) en zorgcentrum De Luwte (acti-
viteitenkamer). Deze bieden samen een gevarieerd en wisselend aanbod van buurtgerichte activitei-
ten voor diverse leeftijdsgroepen: onder meer kerkbijeenkomsten, talencursussen, filmmiddagen, mu-
ziekuitvoeringen, buurtmaaltijden, kinderactiviteiten en diensten voor ouderen. Alle hierboven ver-
melde groepen zijn betrokken bij dit wijkplan. Het is ons doel om de groep betrokkenen (zowel organi-
saties, accommodaties als bewoners) de komende tijd verder uit te breiden.  
 
Totstandkoming van het wijkplan 
Het initiatief voor dit wijkplan is begin 2020 genomen door Buurtkamer KKP en het is tot stand geko-
men in samenwerking met het Platform Keizer Karelpark, Participe, de Paaskerk en de zorgcentra die 
in de wijk zijn gevestigd. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie verkregen uit een rondgang langs 
accommodaties (Participe, Paaskerk en zorgcentra), uit netwerkbijeenkomsten, uit het Leertraject 
‘Versterken sociale basis’ van de gemeente en uit gesprekken met bewoners, ondernemers en net-
werkpartners. Het ‘Wijkplan Versterken Sociale Basis 2022-2025 Keizer Karelpark’ is de geactuali-
seerde versie. 
 
Doel van het wijkplan  
Het doel van het wijkplan is het versterken van de sociale basis in de wijk. De sociale basis bestaat uit 
wat bewoners met en voor elkaar doen, gecombineerd met de meer professionele, georganiseerde 
sociale basisvoorzieningen. Dit raakt aan alle aspecten van het dagelijkse leven: aandacht en ontmoe-
ting, elkaar ondersteunen, gezondheid, wonen, opvoeding, onderwijs, werk, cultuur en veiligheid. 1 
Bij een sterke sociale basis kijken bewoners naar elkaar om en dragen zij zorg voor elkaars welzijn. 
 
Gemeentelijke beleidscontext van het wijkplan 
Het wijkplan draagt bij aan de maatschappelijke doelen van de gemeente, zoals verwoord in het Coali-
tieakkoord 2018-2022: de inclusieve stad, iedereen doet mee. Door het bevorderen van de sociale sa-
menhang wordt de rol van de eigen omgeving versterkt. 2 
Deze ambitie van het college is vertaald in drie speerpunten: 
1. Sterke wijken waarin inwoners goed in staat zijn problemen zelf op te lossen, maar soms een be-
roep doen op anderen. Daarvoor zijn sterke sociale verbanden en goede voorzieningen in de directe 
leefomgeving nodig.  
2. Beter en tijdig bereiken van inwoners die hulp nodig hebben door een (vroegtijdige) signalering en 
het bevorderen van de bekendheid van voorzieningen. 
3. Goede en gelijkwaardige samenwerking met partijen in de wijk. 
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Deze speerpunten zijn vertaald in de sociale agenda van Amstelveen, die bestaat uit negen maat-
schappelijke doelen, waarvan de volgende met name van belang zijn voor het wijkplan. 
1. Inwoners voelen zich verbonden met elkaar. 
2. Inwoners beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving. 
3. Inwoners helpen elkaar. 
4. Inwoners zijn in staat om gezond te leven.3 
 
De gemeente ziet drie maatschappelijke trends die invloed hebben op het versterken van de sociale 
basis: vergrijzing, toenemende eenzaamheid en internationalisering. De raad heeft in december 2020 
een visie op ontmoeten, ‘Amstelveen ontmoet elkaar’, vastgesteld. De kern hiervan is dat de ge-
meente ontmoeten wil faciliteren en ondersteunen op een manier die past bij de inwoners. Belangrijk 
voor ontmoeten in Amstelveen is: meer begrip voor elkaars cultuur en achtergrond in onze internatio-
nale stad, gezamenlijk initiatief kunnen (en mogen) nemen en meer ontmoetingslocaties in wijken en 
buurten. De gemeente stimuleert dat inwoners zelf initiatieven nemen voor sociale activiteiten en 
daarnaast zet de gemeente in op meer kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk. 
 
Keizer Karelpark in cijfers  
In onderstaande tabel worden enkele cijfers voor Keizer Karelpark vergeleken met die voor heel 
Amstelveen.4 

 
 Bron Jaar  Keizer Karelpark Amstelveen 

Aantal inwoners a. 2020  12.395 90.772 
Bevolkingsdichtheid a. 2020 4.240 per km2 2.229 per km2 

Leeftijdsopbouw   

0-14 a. 2020 16% 18% 
15-24 a. 2020 9% 12% 

25-44 a. 2020 28% 26% 

45-64 a. 2020 25% 25% 
65+ a. 2020 22% 19% 

Aantal huishoudens c. 2021 5.820 41.631 
Alleenwonend c. 2021 2.200 (38%) 16.176 (39%) 

Paar zonder kinderen c. 2021 1.457 (25%) 10.078 (24%) 

Gezin met kinderen c. 2021 1.397 (24%) 11.430 (28%) 
Eenoudergezin c. 2021 510 (9%) 2.995 (7%) 

Overige huishoudensvormen c. 2021 252 (4%) 952 (2%) 

Personen niet-westerse immigratieachtergrond a. 2020 29% 26% 
Aantal woningen b. 2020 6.163  41.908 

Koopwoningen  b. 2020 2.499 (41%) 18.786 (45%) 

Huurwoningen particulier b. 2020 1.368 (22%) 10.114 (24%) 
Huurwoningen corporatie b. 2020 2.296 (37%) 13.008 (31%) 

Eengezinswoningen a. 2021 36,7% 48,8% 
Meergezinswoningen a. 2021 68,3% 51,2% 

Gem. opp. van woningen a. 2021 99m2 107m2 

Gem. bouwjaar van woningen a. 2021 1968 1976 
Personen hoog inkomen a. 2018 26% 30% 

Personen laag inkomen a. 2018 34% 34% 

Gem. besteedbaar inkomen x € 1.000 b.  2017 43,2 49,7 
ZZP'ers (% vestigingen) f. 2021 74% 73% 

 
1 Bron definitie sociale basis: Nota Sociaal Domein Amstelveen 2019 
2 Bron: Coalitieakkoord 2018-2022 
3 Bron: Nota Sociaal Domein Amstelveen 2019 
4 Bronnen van deze cijfers zijn:  
a. https://amstelveen.incijfers.nl/CBS-BRP/BAG-ABF 
b. Facts&Figures 2020 
c. BRP gemeente Amstelveen 
d. Projectaanvraag vervolgproject ‘Bijspringen en Versterken’ 
e. Wijkprofiel Keizer Karelpark 2015 
f. ARRA Amsterdam 
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15-64 jarigen met bijstand  e.  2015 3,1% 1,7% 

Minimahuishoudens  e.  2012 10,2% 7,5% 

Percentage personen indicatie GGZ, OTT, RIBW d. 2019 2,35% 1,36% 
 

Conclusies uit de cijfers voor Keizer Karelpark ten opzichte van de cijfers voor heel Amstelveen zijn: 

• jongeren zijn licht ondervertegenwoordigd  

• het aandeel 65-plussers is licht oververtegenwoordigd 

• vooral in KKP-West is het inwonersbestand bovengemiddeld vergrijsd 

• KKP-Oost heeft een hoger aandeel inwoners met een niet-westerse immigratieachtergrond 

• het aandeel eenoudergezinnen is hoger dan gemiddeld  

• net als in hele gemeente heeft KKP een hoog percentage alleenstaanden 

• KKP-Oost heeft een lager aandeel koopwoningen dan gemiddeld  

• het aandeel sociale huurwoningen is hoger dan gemiddeld  

• gemiddeld kleinere woningen, vooral in KKP Oost 

• gemiddeld oudere woningvoorraad 

• iets hoger dan gemiddeld aantal ZZP’ers 

• besteedbaar inkomen lager dan gemiddeld, vooral in KKP Oost 

• percentage inwoners met bijstandsuitkering hoger dan gemiddeld 

• percentage minimahuishoudens hoger dan gemiddeld, vooral in KKP Oost 

• percentage inwoners met een werkloosheidsuitkering hoger dan gemiddeld 

• percentage inwoners met een indicatie GGZ, OTT, RIBW relatief hoog 
 
Ontmoetingsplekken in de wijk 
In Keizer Karelpark zijn een aantal plekken waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.  

1. het MOC-gebouw aan de Lindenlaan, waar een steunpunt van Participe en Buurtkamer KKP 
zijn gevestigd; 

2. het wijksteunpunt van Participe aan de Kastanjelaan, met de mogelijkheid een ruimte te hu-
ren; 

3. Ateliers2005 aan de Van Weerden Poelmanlaan, een gemeentelijke atelierlocatie voor kun-
stenaars, waar tevens wijkactiviteiten met een cultureel karakter kunnen worden gehouden; 

4. het gebouw van de SAKB aan de Ouderkerkerlaan, een atelierlocatie met de mogelijkheid 
voor culturele doeleinden een ruimte te huren. SAKB richt zich de laatste tijd meer op de 
wijk.  

5. De Paaskerk, zorgcentrum De Luwte en zorgcentrum Huis aan de Poel verzorgen buurtge-
richte activiteiten voor wijkbewoners. 

Daarnaast zijn er informele ontmoetingsplekken in de openbare ruimte die een belangrijke functie 
hebben voor wijkbewoners, zoals de badjes in het park aan de Lindenlaan/Van der Hooplaan. 
 
Waardering  
De waardering van inwoners voor de wijk wordt met regelmaat door de gemeente gemeten. Daar-
naast is informatie over de waardering van de wijk verkregen uit netwerkbijeenkomsten en gesprek-
ken met bewoners en netwerkpartners. 
 
Openbare ruimte 
In Amstelveen is men over het onderhoud van de openbare ruimte over het algemeen tevreden. In de 
wijkcombinatie Keizer Karelpark/Groenelaan zijn de inwoners iets vaker ontevreden over het onder-
houd van de openbare ruimte. Inwoners geven hier in 2019 een 7,2 als rapportcijfer tegen een 7,3 in 
heel Amstelveen. 5 
Een goed ingerichte openbare ruimte kan bijdragen aan de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en 
aan de leefbaarheid in de wijk. Te denken valt hierbij aan voldoende speelplekken, parken, maar ook 
groen, bijvoorbeeld in de vorm van een wijktuin, geveltuinen of bankjes en bloembakken. 
 
  

 
5 Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2021 
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Beoordeling buurt 
Het grootste gedeelte van de inwoners van Amstelveen vindt dat hun buurt gelijk is gebleven ten op-
zichte van 2019 (gemiddeld 61%). Het algemene beeld laat zien dat inwoners vaker vinden dat hun 
wijk is achteruitgegaan (gemiddeld 20%) dan vooruitgegaan (gemiddeld 16%). In Keizer Karel-
park/Groenelaan vindt 27% dat de wijk achteruit is gegaan en 17% vindt dat de wijk vooruit is gegaan. 
Gemiddeld geven inwoners hun wijk het rapportcijfer 8,1, in Keizer Karelpark/Groenelaan is dat 8,0.  6 
 
Overlast  
In de top drie overlast in de buurt staan hondenpoep (63%), zwerfvuil (60%) en geluidsoverlast van 
vliegverkeer (50%).7 Voor Keizer Karelpark zijn hiervoor geen specifieke gegevens beschikbaar. 
 
Buurtvoorzieningen 
Inwoners zijn gevraagd de voorzieningen in de buurt te waarderen. Hieruit kwam het volgende beeld: 
 

Voorziening Keizer Karelpark/Groenelaan  Totaal gemiddelde 

Parkeergelegenheid 7,3 7.3 

Groenvoorzieningen 7,7 7.7 

Fietsenstalling 6,7 6.6 

Openbaar vervoer 7,3 7.4 

Winkels eerste levensbehoef-
ten 

8,1 8.1 

Speelvoorzieningen 7,3 7.3 

Voorzieningen voor ouderen 6,7 6.5 

 
Hieruit blijkt dat inwoners van Keizer Karelpark over het algemeen de voorzieningen in de buurt het-
zelfde beoordelen als gemiddeld in Amstelveen, behalve openbaar vervoer (iets lager dan gemiddeld) 
en voorzieningen voor ouderen en fietsenstallingen (iets hoger dan gemiddeld). 8 
 
Sociale samenhang 
Zeven op de tien inwoners van Amstelveen vinden dat mensen in de buurt op een prettige manier met 
elkaar omgaan. Een derde van de mensen geeft aan weinig contact te hebben met andere buurtbewo-
ners, mensen helpen elkaar nauwelijks en doen weinig dingen samen (35%). Daarnaast geeft een 
derde van de inwoners aan graag te willen deelnemen aan activiteiten in de buurt. 
De wijk Keizer Karelpark / Groenelaan scoort op alle genoemde aspecten lager dan het gemiddelde. 
De betrokkenheid bij de wijk geeft eenzelfde beeld. Voor bijna alle wijken geldt dat inwoners meer be-
trokken zijn bij hun buurt of wijk dan bij de gemeente. Alleen inwoners van 
Keizer Karelpark / Groenelaan geven aan iets meer betrokken te zijn bij de gemeente dan bij hun 
buurt. 9 
Uit gesprekken met bewoners en netwerkpartners blijkt dat de sociale samenhang beter kan en dat 
deze als ‘los zand’ wordt ervaren.  
 
Veiligheidsbeleving 
Amstelveners voelen zich altijd of meestal veilig in de eigen buurt, een op de tien inwoners voelt zich 
soms wel en soms niet veilig. Het rapportcijfer dat Amstelveners geven voor veiligheid is gemiddeld 
7,5. In de wijken Keizer Karelpark/Groenelaan is dat iets lager: 7,4. Dit heeft wellicht te maken met het 
hoge aantal ouderen in de wijk, die over het algemeen de veiligheid in de buurt lager beoordelen. 10 
 
  

 
6 Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2021 
7 Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2021 
8 Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2021 
9 Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2021 
10 Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2021 
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Knelpunten  
Keizer Karelpark kenmerkt zich als een wijk met veel nationaliteiten, veel oudere inwoners, veel bo-
venwijkse functies, veel sociale huurwoningen en mensen met psychische of financiële problemen. 
Deze factoren bemoeilijken het creëren en behouden van sociale cohesie.  
De volgende sociaal-maatschappelijke knelpunten worden gesignaleerd in de wijk: 
1. er is behoefte aan gelegenheden om elkaar te ontmoeten, inwoners vragen om ontmoetings-

plekken die ook ’s avonds en in het weekend ‘bruisen’; geen van de bestaande accommoda-
ties vervult de rol van een wijkcentrum voor een brede doelgroep, waardoor niet voor alle 
wijkbewoners dicht bij huis activiteiten om elkaar te ontmoeten beschikbaar zijn; 

2. in Amstelveen ligt het cijfer voor eenzaamheidsgevoelens hoger dan gemiddeld in Neder-
land;11 in Keizer Karelpark is dat niet anders;  

3. de integratie van internationals (migranten en expats) en de beheersing van de Nederlandse 
taal en kennis van de Nederlandse cultuur van nieuwkomers; internationals (migranten) die 
langere tijd blijven in Amstelveen hebben behoefte aan ontmoetingsgelegenheden; 

4. er zijn weinig activiteiten voor jongeren en jongeren hebben geen plek waar zij kunnen sa-
menkomen in de wijk, waardoor zij buiten rondhangen; volwassenen ervaren jongerenhang-
plekken soms als ‘bedreigend’ en ervaren hierdoor soms overlast; 

5. in toenemende mate is behoefte aan hulp bij (zorg) belasting, overheidsformulieren, brieven 
problemen over schulden (ook in verband met toegenomen digitalisering); 

6. jongeren en starters in de wijk hebben weinig kans op een woning; 
7. de ouderdom van de woningen en het hoge aantal sociale huurwoningen leiden tot duur-

zaamheidsvraagstukken (energietransitie) bij bewoners; 
8. uit enquêtes met inwoners, maar ook vanuit reacties uit de wijk, is merkbaar dat bewoners 

zich storen aan zwerfafval; 
9. aandachtspunten binnen onze wijk zijn de waterkwaliteit, luchtkwaliteit, klimaatbestendig-

heid, biodiversiteit, (behoud van de) natuur en ecologie. 
 
Kansen   
Kansen om de sociale basis in de wijk Keizer Karelpark te versterken en te werken aan maatschappe-
lijke doelen liggen in de volgende punten: 
 
Ontwikkeling wijkcentrum 
In het Coalitieakkoord 2018-2022 heeft het college van B&W van Amstelveen vermeld een visie te wil-
len ontwikkelen op de toekomst van de wijkcentra in Amstelveen. Inmiddels is de visie op ontmoeten, 
‘Amstelveen ontmoet elkaar’, in 2020 vastgesteld. Hierin is vermeld dat de gemeente toekomst ziet in 
meerdere, kleinere ontmoetingsplekken. In Keizer Karelpark is nog steeds een tekort aan ontmoe-
tingsplekken. Een wijkcentrum heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie voor diverse doelgroepen. Al 
20 jaar brengen bewoners (organisaties) naar buiten dat de wijk Keizer Karelpark als één van de groot-
ste wijken in Amstelveen een echt wijkcentrum ontbeert. Dat is een gemis in deze wijk met een zeer 
diverse samenstelling van de bevolking, waar sociale kracht en samenhang aandachtspunten zijn. Kei-
zer Karelpark is een wijk met veel verschillende nationaliteiten. Daarnaast is het ook een wijk, waar 
relatief veel mensen met een langdurige uitkering en/of financiële en psychische problemen wonen. 
Mede hierdoor is sociale cohesie niet eenvoudig en is eenzaamheid een probleem in onze wijk.  
 
Creëren laagdrempelige ontmoetingsplekken en – momenten 
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. 
Door laagdrempelige ontmoetingsplekken en – momenten te creëren voor alle inwoners van de wijk 
kan ervoor gezorgd worden dat de bewoners zich thuis voelen in de wijk en dat zij mee kunnen doen 
in de samenleving. Hier kunnen ook meer interculturele ontmoetingen plaatsvinden.  
Door bewoners te infomeren over mogelijkheden om anderen te ontmoeten, wordt de groep vergroot 
die hiervan gebruik maakt. Dit zorgt ervoor dat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt. 
Veel inwoners kennen ook de mogelijkheid niet om ondersteund door de gemeente een bewonersini-
tiatief te starten.  

 
11 Bron: Nota Sociaal Domein Amstelveen 2019 



   

 

    

Wijkplan Versterken sociale basis Keizer Karelpark 2022-2025 Pagina   7 van 9  

 
 

In dit kader is Ateliers 2005 vermeldenswaardig. De gemeente wil dit monumentale gebouw in eigen-
dom van de gemeente levendiger maken en hier een ontmoetingsplek realiseren in samenwerking 
met de wijk. In overleg met de exploitant (Heem Locaties) kunnen hier initiatieven worden georgani-
seerd met een cultureel tintje.  
Tevens wordt een nieuwe bestemming gezocht voor de monumentale Heilige Geestkerk. De ge-
meente zet in op ‘verlevendiging’ van het plein. Ook hier zijn kansen voor het versterken van de soci-
ale basis.  
 
Verbeteren samenwerking 
In de wijk zijn verschillende accommodaties die wijkgerichte activiteiten verzorgen. Inmiddels is het 
initiatief gestart om met elkaar om de tafel te gaan over ontschotting, samenwerking en het naast el-
kaar leggen van geplande incidentele activiteiten. Hierdoor kan de afstemming wie wat doet voor be-
woners (gebruikers van de welzijnsaccommodatie) beter vorm krijgen. Gezamenlijke communicatie 
zorgt ervoor dat de doelgroep beter wordt bereikt, maar ook periodiek informeren bij bewoners wat 
zij nodig hebben, kan de (sociale) betrokkenheid bij de accommodaties verhogen. Persoonlijke aan-
dacht geeft dan tevens duidelijkheid hoe zij kunnen aansluiten bij de wijkgerichte activiteiten. Corona 
heeft tot gevolg gehad dat dit initiatief stil heeft gelegen, maar zodra het weer kan wordt dit weer op-
gepakt.  
 
Creëren plek voor jongeren 
In de wijk is behoefte aan een plek voor jongeren, waar zij samen kunnen komen. Het gaat om jonge-
ren, die nog zijn aangewezen op de wijk. Zij hebben nu diverse hangplekken in de wijk, waar hun aan-
wezigheid regelmatig als overlast wordt ervaren, omdat het contrast in de wijk tussen deze jongeren 
en de omgeving groot is.  
In het kader van het Leertraject ‘Versterken sociale basis’ hebben studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam onderzocht wat de jongeren in Keizer Karelpark nodig hebben voor hun vrijetijdsbeste-
ding. Uit het onderzoek, en uit gesprekken met enkele jongeren in de wijk, kwam naar voren dat de 
ondervraagde jongeren gebrek hebben aan een eigen plek of uitgaansgelegenheid voor hun leeftijds-
categorie (14-17 jaar). De ontwikkeling van een plek voor jongeren is een kans om de sociale basis te 
versterken.  
 
Kunst, cultuur en creativiteit 
Wij zien kunst, cultuur en creativiteit als belangrijke pijlers voor het bevorderen van sociale cohesie in 
de wijk. Kunst kijken en creativiteit kunnen leiden tot gesprekken en dit kan onderlinge contacten op-
leveren. Wij willen daarom inzetten op het ontplooien en stimuleren van initiatieven en activiteiten 
die aanzetten tot creativiteit, kunst en culturele ontmoetingen.  
 
Leren van elkaars cultuur 
In een wijk met veel nationaliteiten zijn mogelijkheden om te leren van elkaars cultuur. Dit bevordert 
de integratie van internationals en zorgt ervoor dat zowel bewoners met een Nederlandse nationali-
teit als internationals zich meer thuis voelen in de wijk. Laagdrempelige ontmoetingsplekken en activi-
teiten dragen hieraan bij. Internationals geven aan dat zij behoefte hebben aan informatie in het En-
gels.12  
 
Sporttoestellen in de openbare ruimte 
Bewoners hebben aangegeven dat zij sporttoestellen in de openbare ruimte missen in de wijk.13 
Deze bewonerswens sluit aan bij het doel van de nota sociaal Domein om een gezonde levensstijl te 
bevorderen. Tevens wordt het mogelijk samen te trainen, wat de onderlinge banden kan versterken. 
 
Behoud groenstructuur en biodiversiteit 
Onze wijk heeft een prachtige en bijzondere volwassen groenstructuur, die behouden en beschermd 
en waar mogelijk versterkt moet worden. Wij pleiten juist voor het versterken van de biodiversiteit, 

 
12 Bron: verslag stadsgesprek kleurrijk ontmoeten 27 februari 2020 
13 Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2019 en gesprekken met inwoners (inwonerswens) 
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een meer ecologische inrichting en beheer en het beschermen van de diverse diersoorten en hun leef-
gebieden in de wijk. Ook wijkbewoners waarderen het groen in de wijk, willen dat dit behouden blijft 
en geven aan dat dit het liefst uitgebreid moet worden. Zij vragen om bloemrijke bermen en kleurrijke 
bloemen in oevers en gezamenlijke bloementuinen.  
 
Duurzaamheid en circulaire samenleving 
Door duurzame initiatieven te initiëren en waar mogelijk te ondersteunen, dragen wij bij aan een cir-
culaire samenleving. Onder duurzaamheid vallen ook de energietransitie, de waterkwaliteit, de lucht-
kwaliteit en klimaatbestendigheid. Wijkbewoners vragen daarnaast om informatie over duurzaam-
heid: bijvoorbeeld het energievraagstuk, duurzaam tuinieren, Keizer Karelpark rainproof en hittebe-
stendig.14 
 
Te doen 
In 2022 werken wij aan de volgende speerpunten om de sociale basis in de wijk te versterken: 

• verminderen van eenzaamheid en creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken en – kan-
sen voor alle inwoners van Keizer Karelpark; 

• het stimuleren en faciliteren van activiteiten onder bewoners om de sociale basis te verster-
ken; 

• zorgen voor elkaar en versterken zelfredzaamheid kwetsbare bewoners, en het geven van 
praktische ondersteuning aan bewoners (oud en jong) die dat nodig hebben; 

• het verbeteren van het activiteitenaanbod voor en door bewoners door gezamenlijk (bewo-
ners, bezoekers, vrijwilligers en met netwerkpartners en wijkprofessionals) een mix van wen-
sen en ideeën op te halen die aangeven wat er leeft in de wijk; 

• een verbeterde samenwerking tussen de wijkaccommodaties om het activiteitenaanbod be-
ter op elkaar aan te laten sluiten en door een gezamenlijke communicatie de doelgroep beter 
te bereiken; 

• het samen (bewoners, bewonersinitiatiefgroepen, accommodaties en professionals) opstel-
len van een programma van eisen voor een wijkcentrum voor de wijk; 

• in overleg met de gemeente op zoek gaan naar een geschikte locatie waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten; 

• het informeren van wijkbewoners over mogelijkheden om anderen te ontmoeten, over duur-
zaamheid en andere maatschappelijke onderwerpen;  

• het initiëren en ondersteunen van duurzame initiatieven en bewonerswensen op het gebied 
van natuur; 

• bewoners te informeren over het wijkplan en informatie op te halen wat bewoners belangrijk 
vinden voor het versterken van de sociale basis door bijvoorbeeld het samenstellen van een 
flyer (wijkplan op 1 of 2 A4-tjes). 

In de wijkplannen/activiteitenplannen van de bewonersinitiatiefgroepen wordt aangegeven welke ac-
tiviteiten de prioriteit hebben en wat een nadere uitwerking nodig heeft. 
 
Wie doet wat?   
Op de rolverdeling tussen bewoners, welzijn, zorg en gemeente wordt ingegaan in de activiteitenplan-
nen van de organisaties. 
    
Resultaat  
Wat hebben we bereikt eind 2022? 

• Dit wijkplan heeft een bredere basis gekregen door bewoners te raadplegen over welke acti-
viteiten zij willen en op welke manier zij elkaar willen ontmoeten en door verbinding te  
creëren tussen bewoners, professionals en groepen in de wijk (kerken, zorgaanbieders, scho-
len, ondernemers, (sport) verenigingen).  

• Door overleg en afstemming met diverse partijen en gezamenlijk te communiceren en wijk-
bewoners gezamenlijk te informeren, sluiten de wijkgerichte activiteiten van de verschillende 
accommodaties in de wijk beter op elkaar aan. 

 
14 Bron: gesprekken met inwoners en netwerkbijeenkomsten 
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• Meer wijkbewoners zijn bekend met onze activiteiten en de mogelijkheden in de wijk om el-
kaar te ontmoeten, en nemen hieraan deel.  

 
Communicatie  
Inwoners worden over activiteiten in- en nieuws over de wijk via de volgende (digitale) informatieka-
nalen geïnformeerd. 

• Het Platform Keizer Karelpark informeert inwoners via de website Keizerkarelpark.com en via 
de Facebookpagina; 

• Daarnaast geeft het Platform Keizer Karelpark in samenwerking met Participe een digitale 
nieuwsbrief ‘Keizer’ uit; Mogelijk wordt in de toekomst op kleinere schaal een papieren 
nieuwsbrief uitgegeven met buurtactiviteiten. 

• Buurtkamer KKP informeert inwoners via de Facebookpagina Buurtkamer KKP en via de web-
site van MijnAmstelveen. Op MijnAmstelveen worden de volledige maandelijkse activiteiten-
kalender (flyer), de financiële verslagen en informatie over Stichting Buurtkamer gepubli-
ceerd.  

• Ontmoetingscentrum Kastanjelaan bezorgt in de directe omgeving periodiek een flyer met 
nieuws en activiteiten. 

• De Paaskerk informeert over hun activiteiten via een maandblad en flyers. 

• De zorgcentra De Luwte en ’t Huis aan de Poel communiceren via hun bladen en flyers. Mo-
gelijk kunnen in de toekomst de zorg- en welzijnsaccommodaties eveneens hun activiteiten 
via de papieren Nieuwsbrief Keizer promoten. 

 
Bijlagen 
Wijkplan/activiteitenplan Buurtkamer Keizer Karelpark (KKP) 2021-2022 
Wijkplan/activiteitenplan Platform Keizer Karelpark 2022-2025 

 

 

 


