
ACTIVITEITEN/JAARPLANNING DORPSRAAD DRIEMOND 2019

Pagina 1 van 3

Doelstelling/ Maatschappelijk effect Activiteit Doel Gewenste resultaat Doelgroep Aantal bereik Locatie Prestatieafspraken

Algemeen Inzichtelijk maken jaarprogramma.
Voor de subsidieaanvraag 2019 is een
budget gekoppeld aan de verschillende
activiteiten.

Gezonde exploitatie De Dorpsraad heeft m.i.v. 1 januari 2018 een nieuw boekhoudkundig bureau 
gevonden, die de jaarlijkse controle goedkoper uitvoert. De huurovereenkomst 
hebben we helaas door de starre houding van PCI Nederland nog steeds niet 
kunnen beëindigen. Medio november gaat het bestuur weer in conclaaf met PCI 
Nederland b.v. De Dorpsraad is bezig om te onderzoeken of er een mogelijkheid is 
de Dorpsraad onder te brengen in het oude Dorpshuis, Burg. Bleztstraat 74. Hier 
zijn meer mogelijkheden om een actief buurthuis functie voor het dorp te creëren. 
Onderhandeling met woningbouw vereniging Eigenhaard zijn in volle gang.

Organisatie Vertegenwoordigen belangen
bewoners Driemond en omstreken  afstemmen door bestuur, initiëren 
projecten in samenwerking met Stadsdeel, Pozo en andere 
organisatiestructuren

Aansluitend op de prioriteiten van 
het Gebiedsplan 
Gaasperdam/Driemond werkt de 
Dorpsraad in deze overleggen 
samen met de bewoners aan: 
1.Verbeteren economische positie 
en wijkeconomie 
2.Vergroten ontwikkelingskansen 
jeugd 
3.Bevorderen zorg en gezondheid 
4.Verbeteren leefbaarheid en 
veiligheid 
5.Verbeteren woongenot en 
openbare ruimte 
6.Bevorderen participatie en 
zelfredzaamheid

Optimale samenwerking met Stadsdeel , 
Pozo en eventueel andere 
organisatiestructuren ( Venzo, 
Wooncorporaties en zorgaanbieders) en 
de bewoners. Wanneer duidelijk is wat 
een straat, buurt of dorp nodig heeft, 
bedenken alle partijen gezamenlijk hoe 
zij met maatwerk een bijdrage kunnen 
leveren.

Alle bewoners van Driemond Bereik alle bewoners d.m.v. 
social media, Dorpskrant en 
Website. In overlegstructuur 
zijn er 50 personen die 
vrijwillig samenwerken met 
Stadsdeel, Pozo en andere 
organisatiestructuren om 
projecten te realiseren die 
aansluiten op het gebiedsplan 
.

MatchZO/Disneyland/
Dorsplein

M.i.v. 1 januari 2019 wordt de dorpsraad geleid door een bestuur dat bestaat uit 
een door het dorp gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester. De taak van 
het bestuur is:
•het managen van de Stichting (financieel, personeel, dossiers)                                                                     
•Het structureel aansturen t.a.v. het bevorderen van de participatie en  
zelfredzaamheid 
•het instellen en opheffen van werkgroepen
•het bewaken dat de Stichting het totale dorp blijft vertegenwoordigen
•het jaarlijks afleggen van verantwoording aan het dorp 
•het bevorderen en verstrekken van informatie betreft de geboden 
basisvoorzieningen                                                                                                                        
•Het bestuur werkt volgens een jaarlijks geactualiseerd "Reglement Dorpsraad 
Driemond" dat minimaal bestaat uit een jaarplan, een communicatieplan en 
functiebeschrijvingen, Het  Dagelijks Bestuur vergadert , 1 keer per week; De 
Dorpsraad werd ondersteund door een medewerker die de algehele organisatie op  
gestructureerde wijze aanstuurt en er voor zorg draagt dat iedereen binnen de 
organisatie zijn taken uitvoert. Tevens onderhoudt zij samen met Bestuur van de 
Dorpsraad de contacten met het Stadsdeel, Pozo en andere organisatiestructuren. 
Andere werkzaamheden van de medewerker zijn: financiële boekhouding, In 
samenwerking met het Bestuur van de Dorpsraad verzorgt zij de 
aanvraag/tussentijdse verantwoording, eindverantwoording van de subsidie. 
Tevens onderhoudt zij social media, website  en dorpskrant en de secretariële 
werkzaamheden voor Bestuur en werkgroepen.  Per 1 november 2018 neemt de 
voorzitter deze functie waar.

Werkgroep Groot Onderhoud Ondersteunen van de projectmanager groot onderhoud Amsterdam 
Zuidoost.

Leefbaarheid in Driemond 
verbeteren. Ondersteunen van de 
projectmanager Groot onderhoud 
Amsterdam ZO

Oplossen parkeerproblemen, onveilige 
situaties, het creëren van 
ontmoetingsplekken, speeltoestellen. 
Dit sluit aan bij de prioriteit van het 
gebiedsplan: Verbeteren  openbare 
ruimte

Optimale invulling of 
verbetering van de openbare 
ruimte in Driemond.

Bewoners Driemond Realisatie 2018-2020 groot onderhoud in Driemond. Tevens dient de werkgroep 
wijkgericht bewonersinformatie avonden te organiseren om de voortgang van het 
groot onderhoud bespreekbaar te maken. De werkgroep dient punten te 
verzamelen wat tot verbetering leidt van het onderhoud. Het onderhoud is 
verdeeld in drie fases, waar we starten met een informatieavond en vragen om 
deel te nemen in de werkgroep. Daarna volgen meerdere werkgroep 
bijeenkomsten per fase waarin alle punten worden genoteerd en besproken. De 
voorbereidingen van dit alles is in handen van de coördinator van de werkgroep en 
de voorzitter van de Dorpsraad. In totaal participeren  40 bewoners mee.
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Werkgroep Verkeer Bevorderen en bewaken van de bereikbaarheid,veiligheid en infrastructuur 
in Driemond. Het programma doelgroepenvervoer heeft de ambitie om 
doelgroepenvervoer vanuit de behoefte
van de klant te organiseren. Dit alles in samenwerking met Provincie NH en 
Gemeente, vervoersbedrijven en glasvezel gemeente.
.

Bevorderen en bewaken van de 
bereikbaarheid ,veiligheid en 
infrastructuur in Driemond.

Bereikbaarheid en veiligheid in 
Driemond waarborgen in samenwerking 
met Provincie NH, Stadsdeel en 
vervoerders. Het resultaat moet zijn: 
een kwalitatief hoogwaardige invulling 
van de verkeersbehoefte van de 
bewoners in Driemond. Glasvezel in heel 
Driemond

Alle bewoners van Driemond Driemond en bezoekers 4 x per jaar vergaderen de werkgroepen. Van iedere vergadering wordt een 
notulen gemaakt en teruggekoppeld naar Bestuur Dorpsraad. Werkgroep Verkeer 
heeft als doel de bereikbaarheid van Driemond te bevorderen. Door actief 
lobbywerk is de Dorpsraad  betrokken bij een initiatief van de Gemeente 
Amsterdam: het experiment (A) OV in de wijk. Het experiment loopt van 11 
december 2017 tot 31 december 2018. De bedoeling is dat na dit experiment de 
Mokumflex gecontinueerd wordt. Tevens wil de Dorpsraad/werkgroep glasvezel in 
heel Driemond. Hierover zijn al gesprekken gaande met glasvezel gemeente en 
Amsterdam. In fase 1 van het groot onderhoud in Driemond wordt de mantel al 
gelegd. Voor groot onderhoud fase 2 en 3 gaan we hetzelfde traject in.

Informatiefunctie Openstelling van loket Dorpsraad Driemond, koffie- en leestafel en 
bibliotheek

Buurtbewoners de gelegenheid te 
geven met elkaar van gedachte te 
wisselen en een praatje te maken. 
Hierdoor komt de medewerker 
ook te weten, wat er leeft onder 
de bewoners. Tevens wordt door 
openstelling van het dorpshuis te 
gelegenheid te geven om vragen 
te stellen.

Door contact met elkaar te maken 
kunnen er vriendschappen worden 
gesloten en verbindingen worden gelegd 
naar diverse instanties zoals; Stadsdeel, 
professionals 

Buurtbewoners
Driemond

gemiddeld 50 bewoners per 
week.

MatchZO De koffietafel wordt bedient door een vrijwilliger. Zij verzorgt de koffie en thee 
voor de bezoekers. Tijdens de openstelling zorgt de medewerker van de Dorpsraad 
er voor dat vragen van bezoekers zo goed mogelijk worden beantwoord en zo 
nodig worden deze vragen voorgelegd aan het Bestuur van de Dorpsraad, 
Stadsdeel of professionals. Doelstelling 2019 is tevens het aantal bezoekers in het 
buurthuis te verhogen, dit in samenwerking met Pozo. M.i.v. oktober 2018 start de 
Dorpsraad met een wekelijks ontbijtje voor alle bewoners uit Driemond. Dit om de 
buurthuis functie te bevorderen en hierdoor meer verbindingen met de bewoners 
uit Driemond te realiseren.

Werkgroep Dorpsfonds Ondersteuning behoud Driemondse tradities en opzetten Dorpsfonds Inzamelen/borgen financiële 
bijdrage van waaruit de tradities 
kunnen worden gefinancierd.

Dorpskarakter behouden middels de 
Driemondse tradities

Bewoners Driemond en 
bezoekers

Het Dorpsfonds is een mogelijkheid om geld te generen om de Driemondse 
tradities in stand te houden. In 2018 is dit geslaagd en daarom continueert de 
Dorpsraad dit proces.

Driemondse tradities Sinterklaasintocht, Sinterklaasfeest Senioren, Nieuwjaars walking-Dinner, 
Kerstwandeling en Kerstviering Driemond, Kerstboomverbranding en 
Verzetsherdenking

Bewoners en ondernemers op 
informele wijze bij elkaar brengen 
om elkaar te leren kennen en fijne 
feestdagen te wensen. Ter 
afsluiting van de feestdagen vindt 
de jaarlijkse 
Kerstboomverbranding plaats met 
een centrale rol voor kinderen.

Sociale cohesie bevorderen door met de 
organisatie van een verlichte 
Kerstwandeling met aansluitend de 
Kerstborrel. De bewoners te laten 
ervaren 'Driemonders' te zijn en bij een 
levendige gemeenschap te horen.

Buurtbewoners, verenigingen, 
ondernemers en Vrijwillige 
Brandweer in Driemond

Bewoners Driemonders en 
bezoekers

MatchZo, Terras Rezk 
& de Vries aan het 
Zandpad-Driemond, 
Dorpscafé Villa Tante 
Bep, Wandelcentrum 
De Verbinding. 
Kerstboomverbranding 
aan ijsbaanpad.

Continuering van deze activiteiten. Medio 2018 is de Dorpsraad gestart met het 
oprichten van een Dorpsfonds om deze activiteiten te bekostigen. Met 4 
vrijwilligers is de Dorpsraad om te tafel gaan zitten welke mogelijkheden er zijn om 
d.m.v. het oprichten van een Dorpsfonds geld te generen. Ons streef bedrag is euro 
5000,--. Dit bedrag zal gelijkmatig worden verdeelt onder de activiteiten. In 2018 is 
er uiteindelijk euro 3000,-- opgehaald. Dit bedrag is verdeeld onder de Driemondse 
tradities. De Driemondse tradities verbinden met Amsterdam Zuidoost. 
Ondersteunende werkzaamheden en advies aan de vrijwilligers wordt geboden 
door het Bestuur van de Dorpsraad en de medewerker van de Dorpsraad. 

Wild breiclub ‘Een steekje los’ Voorkomen van vereenzaming 
onder ouderen. Vaardigheden 
doorgeven aan kinderen door 2-
wekelijks breilessen te verzorgen 
op de Cornelis Jetsesschool.

Hoofdactiviteit is breien voor projecten 
in het dorp. Tijdens het breien geven de 
deelnemers elkaar raad en horen wat er 
speelt in iemands leven.

Senioren, veelal dames. De groep bestaat uit 8 
deelnemers die wekelijks bij 
elkaar komen.

Buurthuis MatchZO Verder uitwerken van deze activiteit met doelstelling om senioren in het dorp uit 
hun isolement te halen. Leden aantal van de breiclub moet om hoog, dit in 
samenwerking met Pozo. De breiclub moet worden verbonden aan gebied 
Gaasperdam. Tevens wordt er door deze dames voorafgaand aan het breien een 
spelletje jeux de boules gespeeld. Graag willen deze groep bewoners ook meer 
leden. Hier gaat Pozo zich voor inzetten.

Bevorderen participatie en 
zelfredzaamheid

Ondersteuning en advies door
Pozo en de welzijnswerker(Bestuurslid) van de Dorpsraad op het gebied van
participatie en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning

Koppeling formele en informele 
zorg .

Sociale kaart bieden aan bewoners, 
signaleren, doorverwijzen en aanbod 
ontwikkelen n.a.v. vragen.

Dorpsbewoners, veelal 
ouderen.

450 bewoners, veelal ouderen. diverse locaties in 
Driemond

De welzijnsmedewerker (bestuurslid Dorpsraad) en in samenwerking met Pozo, 
activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de doelstellingen uit het Stedelijk kader 
Basisvoorzieningen. 

Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers door  Dorpsraad  Begeleiding 
van verbinding van verenigingen, scholen en bewoners. In samenwerking 
met Pozo en Stadsdeel

Begeleiding en ondersteuning 
aanvragen subsidie 
bewonersparticipatie en 
bewonersinitiatieven.

Optimale participatie van bewoners. Dorpsbewoners algemeen. 300 Driemonders diverse locaties in 
Driemond

Ondersteuning bieden aan zorgvragers en aan zorgbieders. Verbindingen leggen 
tussen bewonersinitiatieven, Driemondse verenigingen en organisaties door 
deelname en bezoeken van (algemene) zorgbijeenkomsten. Om verbindingen en 
ondersteuning te bieden bezoekt de Dorpsraad /medewerker Dorpsraad alle 
ledenvergadering.  Tevens verwijst de medewerker van de Dorpsraad zorgvragers 
door naar de welzijn medewerker (Bestuurslid Dorpsraad) en Pozo. Ook vragen 
m.b.t. bewonersinitiatieven worden door de medewerker doorverwezen naar Pozo 
of Stadsdeel Zuidoost



ACTIVITEITEN/JAARPLANNING DORPSRAAD DRIEMOND 2019

Pagina 3 van 3

Doelstelling/ Maatschappelijk effect Activiteit Doel Gewenste resultaat Doelgroep Aantal bereik Locatie Prestatieafspraken

Koffietafel meer inhoud geven. Activiteit ontplooien met als doel meer 
bezoek te genereren. Organisatie door Dorpsraad. Begeleiding POZO en 
instanties (informatie overdracht)

Participatie en zelfredzaamheid 
bevorderen. Vergaren wat er leeft 
onder de bewoners. Aanbieden 
van mogelijkheden denk aan sport 
en hulp van instanties.

Vanuit nieuw contact verbeteren 
zelfredzaamheid. 

Senioren, dames en heren. Senioren Matchzo Dorpsraad gaat via de dorpskrant bewoners straat voor straat uitnodigen voor een 
kopje koffie. Op die manier bereiken wij in een bepaalde periode alle bewoners. De 
opzet is dat meer bewoners daarna blijven komen. In samenwerking met Pozo 
willen wij dit project uitwerken. Tevens start de Dorpsraad miv 4 oktober met een 
wekelijks 1Euro ontbijtje.

Huis aan huis bezoek georganiseerd door de dorpsraad. Twee  vrijwilligers 
bezoeken wekelijks een aantal bewoners. Door het stellen van vragen 
achterhalen wat er leeft en hulpvraag doorgeven aan de juiste instanties.

Eenzaamheid / armoede / 
hulpvraag / gewoon even contact / 
eventueel verwijzen naar reeds 
bestaande activiteiten

Weten wat er leeft onder de bewoners. 
Verbeteren leefbaarheid

Senioren (dames en heren) 
Maar ook jongeren met een 
achterstand

Dorpsraad stelt zichzelf tot doel inzichtelijk maken waar professionele hulp 
noodzakelijk is (in kaart te brengen) Met hulp van POZO en overige instanties actie 
ondernemen. 

Keti Koti tafel De algemene doelstelling van de 
Keti Koti dialoog tafel is het 
vergroten van het bewustzijn van 
de innerlijke en sociale conflicten 
en blinde vlekken die voortkomen 
uit de complexe historische en 
sociale achtergronden van het 
Nederlandse slavernij en koloniale 
verleden en het verkrijgen van 
nieuwe inzichten die leiden tot een 
samenleving vrij van discriminatie 
en racisme.

Gezinnen, 
vaders/dochters/zonen/opa's/
oma's etc.

50 Buurthuis MatchZo Realiseren van bewustwording en het verkrijgen van nieuwe inzichten die leiden tot 
een samenleving vrij van discriminatie en racisme.

Jongerenproject opstarten in samenwerking met de jeugdwerker 
(bestuurslid Dorpsraad) en  Pozo.

I.s.m. Driemondse jeugd een plan 
realiseren voor vrijetijdsbesteding 
voor jongeren.

Dat jongeren in Driemond zich niet meer 
vervelen en daardoor overlast 
veroorzaken voor omwonenden. 
Ondersteuning bieden bij het 
organiseren van vrijetijdsactiviteiten 
door jongeren zelf.

Driemondse jeugd. 50 tot 100 jongeren Buurthuis In het buurthuis worden m.i.v. 1 januari activiteiten voor jongeren georganiseerd. 
Op de planning staat: voorlichting seksualiteit, drugs. In een cyclus van 6 weken 3x 
een workshop aanbieden. Kookworkshop, Musicalworkshop en een teken of 
schilder workshop.

Leefbaarheid Ondersteunen van vragen vanuit het dorp welke in relatie staan  met de 
leefbaarheid

Bevorderen leefbaarheid Prettig wonen Alle bewoners van Driemond Dorpsraad zal met de hulp van vrijwilligers o.a. opruimacties en klein onderhoud 
acties organiseren. Denk aan schoonhouden " eigen stoep" en aandacht opruimen 
rommel in de voortuin en of op de stoep. 

Communicatie
Dorpskrant De dorpskrant, die dit jaar in de 

53e jaargang verschijnt, is 
belangrijk voor het onderlinge 
contact , als agenda van 
activiteiten, om je buren te leren 
kennen en om te weten wat er 
speelt in Driemond en Zuidoost. 
Ondernemers zetten er een 
advertentie in en verder kan 
iedereen er zijn verhaal in kwijt. 

Vergroten van betrokkenheid van 
bewoners, ondernemers, organisaties in 
Driemond en Zuidoost. Het is tevens een 
goede kennismaking met het dorp voor 
nieuwe bewoners, door de dorpskrant 
krijg je zicht op faciliteiten en 
mogelijkheden om te participeren.

Driemonders algemeen. 
Betrokkenen Driemond en 
Omstreken en oud bewoners.

Dorpskrant Driemond 
verschijnt in een oplage van 
700  exemplaren. Tevens 
wordt de krant digitaal 
verspreid naar 80 personen 
die zich per mail hebben 
aangemeld bij de Dorpsraad

MatchZO De Dorpskrant is een belangrijk medium voor Driemond. De bewoners kijken iedere 
maand uit naar het verschijnen van de krant. Ook is het belangrijk om veel 
informatie van het dorp en zuidoost te delen.  In de krant wordt een bladzijde 
gereserveerd voor Stadsdeel Zuidoost, dit om meer verbinding te zoeken met 
Zuidoost en de activiteiten die plaats vinden in zuidoost meer onder de aandacht te 
brengen bij bewoners van Driemond. De opmaak van de krant wordt voorlopig 
gedaan door de administratief medewerken met ondersteuning van een vrijwilliger. 
Kopij van de krant wordt verzorgt door de bewoners, verenigingen en eventuele 
vrijwilligers uit het dorp. Door LEAN te werken, zal het maken van de krant minder 
tijd in beslag nemen. De papieren krant afschaffen is nog niet aan de orde, daar 
gaat de Dorpsraad zich in 2019 over beraden.

Website/Social media Bereiken van zoveel mogelijk 
bewoners in het buiten Driemond.  

Informatie die belangrijk is voor 
Driemond en omstreken delen met de 
omgeving.

Bewoners Driemond en 
omstreken

300 MatchZo Up to date houden van informatie voor de buurbewoners en externe bewoners in 
zuidoost en omstreken. De administratief medewerker heeft de taak om deze 
informatie zoveel mogelijk kenbaar te maken, via Website, Nextdoor, Twitter en 
Facebook. 
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