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

ALGEMEEN Inzichtelijk maken jaarprogramma en bijbehorende kosten.
Voor de subsidieaanvraag 2017 is een
budget gekoppeld aan de verschillende
activiteiten.

Gezonde exploitatie Een plan van aanpak met hierin een voorstel om de toename in kosten binnen uw 
eigen begroting op te lossen, zodat het huidige maximale
subsidieniveau behouden kan blijven en de solvabiliteit van organisatie kan 
toenemen. 

Er zijn drie gesprekken geweest met Coby Kroon (Gemeente Amsterdam) 
en Marianne van Doorn ( Gebiedsmakerlaar SDZO) over de subsidie en de 
solvabiliteit van de Dorpsraad. Datums: 16 januari. 27 maart en 1 juni 
2017. Voorzitter Klaas Rozendaal heeft een plan van aanpak ingediend bij 
Coby Kroon. Dit alles heeft geresulteerd in het ontslag van de 
Opbouwwerker van de Stichting Dorpsraad m.i.v. 1 december 2017, Zoals 
u kunt zien in de jaarrekening heeft dit een positief effekt op de 
solvabilteit van de Stichting, dit komt mede doordat er een extra subsidie 
is verleend door de Gemeente Amsterdam. Tevens zijn de twee duo-
fietsen die d.m.bv. een project zijn aangeschaft overgedragen aan het 
verzorgings te huis Henriette Roland Holst. 

ORGANISATIE Vertegenwoordigen belangen
bewoners Driemond, afstemmen
door bestuur, initiëren
projecten

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 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.

Buurtbewoners
Driemond

Bewoners actief in 
overlegstructuur

MatchZO M.i.v. 1 januari 2017 wordt de dorpsraad geleid door een bestuur dat bestaat uit 
een door het dorp gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester. De 
opbouwwerker en de financieel administratief medewerker zijn in dienst van de 
Stichting en ondersteunen Bestuur , werkgroepen, dagelijks aanspreekpunt voor de 
bewoners, steun en toe verlaat van het dorp.  M.i.v. 1 december heeft de Stichting 
afscheid genomen van de Stichting. De administratief medewerker neemt alle 
taken over, behalve het opbouwwerk in Driemond.  De taak van het bestuur is:
•het managen van de Stichting (financieel, personeel, dossiers)
•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 bestuur werkt volgens een jaarlijks geactualiseerd "Reglement Dorpsraad 
Driemond" dat minimaal bestaat uit een jaarplan, een communicatieplan en 
functiebeschrijvingen, Het  Dagelijks Bestuur vergadert , 2 keer per maand;
 vergaderingen werkgroepen Verkeer, Leefbaarheid en zelfredzaamheid, integratie 
en participatie, 1 keer per kwartaal; Nieuw te oprichten is de werkgroep 
Seizoenenhof 5 , dit om een nieuwe bestemming t.g.v. de Driemondse 
gemeenschap te realiseren  en diverse werkgroepen op te richten, dit om meer 
samenwerking en problemen waar  Driemond tegen aanloopt op te kunnen lossen. 
Bijv. werkgroep Verkeer, verenigingen, seizoenhof 5. groot onderhoud.

Op 31 december bestaat het bestuur uit een voorzitter en een secretaris. 
De administratief medewerker ondersteund bestuur , doet de financiele 
administratie,  dagelijks aanspreekpunt voor bewoners, ondersteund 
werkgroepen en activiteiten, maakt de Dorpskrant en onderhoud de 
website. Er zijn 12 Officiële Dagelijks Bestuur vergaderingen geweest.  
Tevens zijner 13 gesprekken geweest met Stadsdeel Zuidoost , oa. Andro 
Botse, Marianne van Doorn, Coby Kroon. De vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur van de Stichting zijn dit eerste half jaar voornamelijk 
gegaan over plannen die gemaakt moeten worden, zodat het huidige 
maximale subsidieniveau en de solvabiliteit van de organisatie kan 
toenemen. Ook de gesprekken met het Stadsdeel waren hier opgericht, 
Naar aanleiding van het laatste gesprek is er een afspraak gemaakt om 
beter met elkaar te communiceren m.b.t. het activeren van de 
Driemonders om meer gebruik te maken van de activiteiten in Zuidoost en 
vice versa. Hierdoor moet de communicatie tussen Dorpsraad en Stasdeel 
beter op elkaar worden afgestemd. De gebiedsmakelaar heeft een 
afspraak ingepland met de communicatieadviseur. Terugkoppeling 
wanneer dit gaat plaats vinden, volgt.Tevens heeft de Stichting  een 
afspraak gemaakt met Stadsdeel zuidoost dat vanaf 2018 het opbouwwerk 
wordt ondersteund voor 8 uur per weerk door POZO.  Eindverslag 
werkgroep Verkeer, werkgroep Seizoenenhof 5,werkgroep groot 
onderhoud  Driemond , werkgroep Dorpsfonds ( Zie bijlage).  Op 27 maart 
jl  is er een gesprek geweest met Danny van Gelstwijk over het oprichten 
van een werkgroep verenigingen. Dit heeft nog geen vervolg gehad. Het 
oprichten van deze werkgroep is volgens Danny van Gelstwijk een 
langzaam proces. De verenigingen in Driemond willen nog niet echt 
samenwerken. Voor 2018 staat dit verder op de planning.

BEVORDEREN PARTICIPATIE EN 
ZELFREDZAAMHEID
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 komen de medewerkers 
ook te weten, wat er leeft onder 
de bewoners

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

Buurtbewoners
Driemond

gemiddeld 25 bewoners per 
week.

MatchZO 7 dagen in de week, 2 uur per dag. Waarvan 5 dagen per week het dorpskantoor en 
2 dagen kantine van MatchZo

Het Dorpskantoor is open van ma t/m donderdag open van 09.30u t/m 
12.30 uur. Bij het kantoor melden zich gemiddeld 15 personen per week 
met vragen over vuil, of we willen kopiëren, gevonden voorwerpen etc. Via 
telefoon en sociaalmedia worden de meeste vragen gesteld.  In het 
buurthuis is iedere dag een vrijwilliger aanwezig, Mw. Groenestein, die  
eventuele bezoekers een kopje koffie aanbiedt namens de Dorpsraad. De 
gemiddelde bezoeker aan het buurthuis is laag, Het is in 2017 niet gelukt 
om het bezoekers aantal om hoog te brengen. In samenwerking met Pozo 
wil de Dorpsraad in 2018 meer bezoekers generen.

Voorlichtingsbijeenkomsten en
cursussen

Actief  lezingen en 
voorlichtingsbijeenkomsten 
organiseren in het buurthuis.

Er is een 'dementietafel', een 
gespreksgroep voor mantelzorgers van 
dementerende in het dorp. Ook 
organiseren we lezingen over het 
Koninklijk Huis en lezing in 
samenwerking met het 4 en 5 mei 
comité. 

Buurtbewoners Driemond 120 bewoners + professionals MatchZO De gesprekgroepen m.b.t. de dementietafel wordt 4x per jaar georganiseerd. In 
samenwerking met Letty Corbijn wordt 1x per jaar een lezing georganiseerd over 
het Koninklijk Huis. In samenwerking met het 4 en 5 mei comité wordt er een keer  
uitgebreide lezing over de oud Indië strijders. Door deze lezingen kunnen er 
contacten  met elkaar gemaakt worden.  Vriendschappen worden gesloten en 
verbindingen worden gelegd naar diverse instanties zoals; Stadsdeel, professionals 

Uit gesprekken met medewerkers van Venzo (zoals Dorien Groeneveld en 
Karine Klappe) worden mogelijkheden voor activiteiten in Driemond 
verkend. Zoals aanbieden van cursussen via de Bewonersacademie en de 
Dementie karavaan in Driemond. Door het vertrek van de opbouwwerker 
is bovenstaande niet verder uitgewerkt. Op 19 november was een een 
Informatiebijeenkomst m.b.t. N236,  Op 3 oktober was er een 
inloopspreekuur  m.b.t. De kern Driemond gehouden door 
woningbouwvereniging Eigenhaard. 31 oktober jl het 1euro ontbijt voor 
senioren in het buurthuis.16 december informatiebijeenkomst bestemd 
voor Driemonders m.b.t. het OV pilot project in Driemond.

Driemondse tradities ondersteunen Nieuwjaars walking dinner 2017, Verzetsherdenking 2017, kerstborrel en 
kerstwandeling 2017, Sinterklaas 2017

Bewoners en ondernemers op 
informele wijze bij elkaar brengen 
om elkaar te leren kennen. 
Samenwerking willen wij 
stimuleren 

Sociale cohesie bevorderen door met de 
verschillende organisaties de bewoners 
te laten ervaren 'Driemonders' te zijn en 
bij een levendige gemeenschap te 
horen.  Ook de actieve 
bewonersbetrokkenheid en 
ondernemers wordt hier mee vergroot. 
Door samenwerking te stimuleren 
kunnen er nieuwe activiteiten worden 
ontwikkeld. Voorbeelden: High tea voor 
Senioren, Sinterklaasfeest voor 
Senioren, Beoordelen van de mooiste 
kerstversiering in Driemond.

Buurtbewoners oud en jong, 
verenigingen, ondernemers en 
Vrijwillige Brandweer in 
Driemond, 4 en 5 mei comité, 
scholen in Driemond.

 Driemonders Alle locaties in 
Driemond worden 
ingezet. MatchZo, Villa 
Tante Bep, Gaaspkade, 
RezK, ijsbaan ad, plein 
Jaargetijden, 
begraafplaats, Huize 
Historica en 
parkeerterrein 
Zandpad

Continuering van deze goed bezochte Driemondse tradities en eventueel 
verbeterpunten aanbrengen. Aandacht voor vrijheidsthema's door de 
leerlingenraad van de Driemondse basisscholen.

Omdat bewonersactiviteiten niet meer vallen onder de subsidieregeling is 
het opzetten van een Dorpsfonds noodzakelijk. De Driemondse tradities 
moeten instant worden gehouden. Het dorpsfonds is inmiddels gestart. Dit 
jaar is er een bijdrage gevraagd aan de bewoners van Driemond voor de 
Driemondse tradities. De bijdrage voor dit jaar was euro 3,200,--. In 2018 
gaat de werkgroep het opgehaalde bedrag verdelen. 

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 12 
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. Ook wil de breiclub zich nog meer profileren door aan meer 
projecten mee te werken om het dorp mooier te maken. Zoals Oranjefeest, 
Sinterklaas, Snackkiosk, voetbalvereniging.

Op dit moment bestaat de breiclub nog uit 12 mensen. Er komen op dit 
moment geen dames bij, hier gaat wel aangewerkt worden in 2018,. Met 
behulp van POZO  gaan we dit verder uitwerken.



Integraal platform voor Senioren ontwikkelen Door ontwikkelen projecten: 
Koffietafel, Duofietsen, 
bevorderen mobiliteit, Koppeling 
informele zorg aan formele 
zorgaanbieders. Ouderen in het 
dorp uit hun isolement halen. 
Straat ambassadeurs benoemen 
die problemen van 
zorgbehoevende in kaart gaan 
brengen, op deze wijze kan 
doorverwezen worden naar 
formele zorgaanbieders. 

Door contact met elkaar te maken 
kunnen er vriendschappen worden 
gesloten waardoor ouderen minder 
eenzaam zijn. Het uitbreiden van een 
dagelijkse koffietafel kan hier aan 
bijdrage. Begeleiding van 
hulpbehoevenden naar ondersteuning 
op maat. 

Senioren in Driemond. 
Vrijwilligers en 
zorgbehoevenden in 
Driemond.

Ouderen, vrijwilligers en 
zorgbehoevenden.

Buurthuis MatchZo, 
Koffiepunt Disneyland, 
Huisbezoeken

Koffietafel voor senioren uitbreiden. Hierdoor kunnen eventuele problemen waar 
ouderen tegen aan lopen opgelost worden of er kan ondersteuning worden 
geboden om de problemen op te lossen. Vrijwilligers en actieve bewoners worden 
betrokken bij de implementatie van het project o.l.v. de Dorpsraad i.s.m. formele 
aanbieders als Madi, Vivium, Cordaan, Humanitas en Ymere, Eigen Haard, WBV De 
Goede Woning.

Op 3 november organiseerde de dorpsraad i.s.m. Danspaleis en Kookclub 
3Monden een nostalgische dansmiddag voor senioren uit Zuidoost. 
Senioren in het dorp die aan huis gebonden zijn en niet meedoen aan 
activiteiten worden in huis bezocht via het project 'Een plaatje en een 
praatje' (opbouwwerker is verbinder en coördinator). Senioren kunnen 
zich aanmelden om als groep iedere week gezamenlijk te gaan zwemmen 
in Bijlmersportcentrum.  Opbouwwerker heeft deelgenomen aan 2-daagse 
cursus Schuldhulp preventie bij Madi, gaat naar wijkzorgbijeenkomsten en 
de nieuwe Wijkzorgalliantie. Het Danspaleis was een enorm succes. 75 
bezoekers uit Driemond, Zuidoost en Weesp waren op deze middag 
aanwezig.  Het ouderen zwemmen is door gebrek aan deelnemers niet 
door ge gaan.5 wijkzorgoverleggen heeft de opbouwwerker bezocht in 
2017. Vanaf september is de Dorpsraad om de tafel gaan zitten met twee 
vrijwilligers uit Driemond. Gladys Vos en Corinnen Postma. In 
samemwerking met de Dorpsraad en vanaf 1 maart 2018 ook in 
samenwerking met POZO wordt hulp aan ouderen, verbindigen maken 
met ouderen, doorontwikkeld, Gladys en Corrinne hebben in het najaar 
2017 diverse ouderen bezocht om te vragen tegen welke problemen zij 
aanlopen. Hieruit is ook het 1euro ontbijt ontstaan, deze werd voor het 
eerst gehouden in december 2017. Dit project zal in 2018 in samenwerking 
met POZO worden doorontwikkeld. Doordat de opbouwwerker is 
vertrokken is er helaas niets meer opgepakt m.b.t. schuldhulpverlening. In 
2018 wordt er door POZO meer aandacht gezonken aan het 
doorontwikkelen van de koffietafel in het buurthuis.

Ondersteuning en advies door
opbouwwerker op het gebied van
participatie en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning

Dagelijks Loketfunctie Dorpsraad. 
Koppeling formele en informele 
zorg . Dorpsondersteuning.

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

Ondersteuning bieden aan Koffietafel, Koffiepunt Disneyland,  maandelijkse 
informatiebijeenkomsten in Buurthuis, huisbezoeken,  Breiclub activiteiten, 
seniorensoos, bustochten, duofiets, etc.

De opbouwwerker heeft ondersteuning geboden met het aanvragen van 
subsidie voor de SeniorenSoos. Gestart met het opzetten van een 
informatiebijeenkomst voor dementie. Hiervoor is de Dementiekaravaan , 
Odense huis Amsterdam Zuidoost uitgenodigd om deze bijeenkomst in 
MatchZo te geven. Er hebben diverse gesprekken plaats gevonden met 
Karin Klappe van het Odense huis. Door vertrek van de opbouwwerker 
moet deze informatiebijeenkomst nog plaats vinden.

Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers door opbouwwerker. 
Begeleiding van verbinding van verenigingen, scholen en bewoners

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.

Ondersteuning geboden bijj subsidieaanvraag bewonersinitiatieven als 
Kookclub 3Monden, seniorenbusreis  

Gebruik Duofietsen Zelfredzaamheid bevorderen en 
de mobiliteit vergroten van 
Driemonders die slecht ter been 
zijn.

Minder mobiele Driemonders worden in 
staat gesteld om met bewegingsmaatje 
op de duofiets een ommetje te maken 
en daarna aan te schuiven aan de 
Koffietafel in het Buurthuis MatchZO en 
op verhaal komen met de medewerkers 
van de Dorpsraad.

Minder mobiele Driemonders 
en h un beweegmaatjes.

20 duo's Dorpsraad MatchZO Bekendheid en gebruik duofietsen stimuleren. Gebruik en mogelijkheden 
duofietsen presenteren bij dorpsfeesten en publieke bijeenkomsten (zoals 
Oranjefeest Driemond en gezondheidsmarkt Gaasperdam/Driemond).

Het project duofietsen is mislukt. Wel heeft de Dorpsraad d.m.v. oproepen 
en hulp van een vrijwilliger getracht meer mensen gebruik te laten maken 
van de aangeschafte duofietsen. In de zomermaanden is hier 4 keer 
gebruik van gemaakt. Door te weinig deelnemers en vrijwilligers, 
onderhoud aan de fietsen, logistieke problemen, kosten  was het niet 
meer mogelijk  de duofietsen nog te behouden. September jl, zijn deze 
fietsen overgedragen aan het verzorgings te huis Henriette Roland Holst.

Jongerenproject en onderzoek in samenwerking met Swazoom I.s.m. Driemondse jeugd een plan 
realiseren voor vrijetijdsbesteding 
voor jongeren tot 23 jaar.

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 tot 23 jaar. 12-20 jongeren in Driemond, 
veelal jongens.

Dorpscafé Villa Tante 
Bep

Ondersteuning bieden bij initiatieven die jongeren zelf willen ontwikkelen i.s.m. 
buurtregisseur, Swazoom en bewoners. Contact onderhouden met de jongeren in 
Driemond, zodat er korte lijnen ontstaan bij eventuele overlast. 

Geen iniatieven ontwikkeld in 2017.

VERBETEREN LEEFBAARHEID EN 
VEILIGHEID

Hulp bieden bij realiseren van bewonersideeën m.b.t. leefbaarheid. Participatie en leefbaarheid 
bevorderen.

Levendig en fijn dorp om te wonen en 
recreëren.

Dorpsbewoners algemeen. 100 Driemonders. diverse locaties in 
Driemond

In gesprek gaan met bewoners om ideeën te genereren en hulp/aanmoediging 
bieden deze te verwezenlijken. M.i.v. 2018 wordt dit opgepakt door POZO Amsterdam Zuidoost

Informatie bijeenkomst organiseren m.b.t. inbraakpreventie Veiligheid in het dorp bevorderen Dorpsbewoners bewust maken hoe  zij 
hun huis beter kunnen beveiligen om 
inbrekers niet de gelegenheid te geven 
om in te breken.

Dorpsbewoners algemeen. Driemonders Buurthuis MatchZo Een zo groot mogelijk bereik creëren waardoor iedereen zich veilig voelt in 
Driemond. 

op 1 juni jl. heeft er een gesprek plaats gevonden met het clusterteam van 
politie Gaasperdam. De Dorpsraad was hierbij aanwezig. Om te praten 
over  wat de bewoners van Driemond nu eigenlijk van de politie 
verwachten anno 2018. Op 14 december jl, heeft de politie Gaasperdam in 
samenwerking met de Dorpsraad een informatiebijeenkomst gehouden 
over buurtpreventie in Driemond. De opkomst ondanks promotie via 
sociale media en Dorpskrant was matig. Op dit moment loopt het project 
nog. De inbraakpreventieadviseurs zijn in Driemond druk bezig langs alle 
bewoners te gaan. De algehele reacties van de bewoners zijn positief, vaak 
zijn de bewoners zich niet bewust van de zwakste schakel in hun 
veiligheid.

Dialoog starten over Sinterklaasfeest in Driemond Voorkomen dat groepen 
bewoners tegenover elkaar komen 
te staan.

Een prettig verloop van het 
Sinterklaasfeest dat voor alle kinderen in 
Driemond leuk is

Dorpsbewoners algemeen. Driemonders Buurthuis MatchZo Door een dialoog te starten kun je voorkomen dat Driemonders tegenover elkaar 
komen te staan en er meer begrip ontstaat over een ieders mening m.b.t. de 
viering van Sinterklaas

Onderwerp niet opgepakt in 2017

Werkgroep Verkeer Realiseren fijnmaziger en 
aanvullend vervoer in Driemond. 
De ontwikkelingen m.b.t. het 
kruispunt op de N236 nauwlettend 
in de gaten houden en zo nodig 
advies geven

Door het realiseren van fijnmaziger en 
aanvullend vervoer blijven bewoners 
van Driemond zelfredzaam en mobiel.  
Het kruispunt op de N236 hierdoor op 
een zo gunstig mogelijke manier in te 
richten

Dorpsbewoners algemeen en 
ouderen

Driemonders Buurthuis MatchZo Ouderen en minder validen en andere dorpsbewoners betere 
vervoersmogelijkheden aan te bieden daar waar openbaar vervoer ontbreekt of te 
ver af bereikbaar is. Het proces van de herinrichting van het kruispunt zo soepel 
mogelijk te laten verlopen.

Zie bijlage

Werkgroep grootonderhoud realiseren van de wensen en 
behoeftes van de Driemonders.

Door het in kaart brengen van de 
wensen en behoeftes m.b.t. het 
grootonderhoud gaat Driemond er nog 
mooier uit zien.

Dorpsbewoners algemeen Driemonders Buurthuis MatchZo Door het oprichten van deze werkgroep heeft het dorp meer inzicht en inspraak 
m.b.t. het groot onderhoud 2019

Zie bijlage

VERBETEREN WOONGENOT EN 
OPENBARE RUIMTE

Werkgroep herinrichting Seizoenenhof 5 Realiseren van een juiste 
bestemming naar de wensen en 
behoeftes van de Driemonders.

Een bestemming realiseren die voor alle 
Driemonders bestemd is

Dorpsbewoners algemeen Driemonders Buurthuis MatchZo Deze werkgroep gaat aan de slag en willen de wensen behoeftes van alle 
Driemonders in Kaart brengen,  zodat er een mooie bestemming voor het 
Seizoenhof ontstaat.

In 2017 is het nog steeds niet duidelijk wat de bestemming voor het 
Seizoenhof 5 is. Gebiedsmanager Marianne van Doorn is hier nog druk 
meer bezig. Wanneer er meer duidelijkheid is, kunnen wij de Dorpsraad dit 
oppakker

Winkelstaat management in Driemond Onderzoeken van de 
mogelijkheden voor het 
voortbestaan van de buurtsuper 
Bleijenberg i.v.m. bereiken 
pensioen gerechtigde leeftijd 
eigenaar

Passend winkelaanbod in de buurt Dorpsbewoners algemeen Driemonders Fa. Bleijenberg Het realiseren van een nieuw en passend winkelaanbod in Driemond waardoor het 
gebied Driemond een aantrekkelijke vestigingsstad blijft.

Voorzitter Klaas Rozendaal en Marianne van Doorn hebben een bezoek 
gebracht aan Familie Bleijenberg. Resultaat nog niet bekend.



Zelfbouwkavels Droomzone Driemond Ondersteuning bieden bij het 
promoten van de verkoop v.d. 
kavels aan de verkopende partij

Driemond wordt aantrekkelijker Dorpsbewoners Algemeen Driemonders Kantoor Dorpsraad De dorpsraad wil een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker worden van 
Driemond waardoor het gebied Driemond een aantrekkelijke vestigingsstad blijft.

Kern Driemond Ondersteuning bieden aan de 
inrichting van de Kern Driemond

Driemond wordt aantrekkelijker en  de 
inrichting naar wensen en behoeftes van 
de Driemond.

Dorpsbewoners Algemeen Driemonders kantoor Dorpsraad en 
buurthuis MatchZo

Bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van Driemond waardoor het gebied 
Driemond een aantrekkelijke vestigingsstad blijft. Volgens afspraak met het 
Stadsdeel wil de dorpsraad waarborgen dat Driemonders met voorrang 
huurwoningen krijgen. Alleenstaande ouderen stimuleren om hun 
eengezinswoning te ruilen voor een gelijkvloers appartement.

Dorpsraad heeft in 2013 in samenwerking met gemeente en woonstichting 
Eigen Haard dat sociale huurappartementen in De Kern met voorrang aan 
Driemonders worden aangeboden. Nu het moment van inschrijven en 
toewijzen nadert inventariseren wij welke Driemonders in aanmerking 
kunnen komen voor verhuizing naar De Kern. In overleg met Eigen Haard 
worden criteria voor passend huurbeleid gemaakt en via kanalen van de 
dorpsraad gecommuniceerd. Klaas Rozendaal de voorzitter van Dorpsaad 
heeft diverse gesprekken gevoerd met EigenHaard over de verdeling van 
de woningen. Totaal zijn er 25 woningen gebouwd en de gesprekken 
hebben geresulteerd dat alle woningen zijn toegewezen aan de 
Driemonders. Zo wel jong als oud.

Communicatie
Werkgroep communicatie Communicatie met het dorp 

Driemond naar een hoger niveau 
brengen.

Betere en snellere communicatie met 
het dorp. 

Dorpsbewoners algemeen Driemonders Social media, 
Dorpskrant, Website

De communicatie met Driemond naar een hoger niveau brengen d.m.v. een 
duidelijk communicatieplan op te stellen. De op te richten werkgroep gaat dit plan 
opstellen en uitwerken.

Zie Dorpskrant.

Dorpskrant De dorpskrant, die dit jaar in de 
49e 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.  Ondernemers 
zetten er een advertentie in en 
verder kan iedereen er zijn verhaal 
in kwijt. 

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

Driemonders algemeen. 
Betrokkenen en oud 
bewoners.

Dorpskrant Driemond 
verschijnt in een oplage van 
650 exemplaren.

MatchZO Opmaak, hoofdredactie en interviews;
10 gedrukte en digitale edities.  Communicatie naar een hoger niveau brengen

Sinds september wordt de krant gemaakt door de administratief 
medewerker. Sinds het vertrek van de opbouwwerker zijn er een paar 
dingen veranderd. De lay-out is strakker. De krant bestaat nog uit 12 
bladzijden en niet uit 16. De inhoud van de krant wordt volledig verzorgt 
door de bewoners zelf. Opmaak wordt verzorgt door de administratief 
medewerker De krant is een belangrijk medium voor het dorp. Iedereen 
wil graag gebruikmaken om zijn verenigingen/instanties te promoten. 
Voorbeelden die allemaal gebruikmaken van de krant zijn: De Driemondse 
scholen, alle verenigingen, Woningbouwverenigingen, Gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost,Brandweer en politie etc. Er zijn twee 
vaste vrijwillgers die kopij verzorgen voor de krant. Tjark en Leny 
Schuitemaker-Keijzer. Een verzorgt de stukjes van de Historische Kring uit 
Driemond, de andere Leentjebuur en de Achterklep. In de achterklep staan 
Driemonders die zij interviewt.  Het tijdsbestek waarin de krant nu wordt 
gemaakt is ten opzichte van 2017 aanzienlijk verminderd. Het is voor het 
dorp en de Dorpsraad belangrijk dat de continuiteit van de krant 
gewaarborgd wordt , vandaar dat de administratief medewerker de 
opmaak doet. Zij weet als geen ander het nieuws, de verenigingenen 
andere instanties te bereiken . Op dit moment zijn wij nog in overleg over 
met PCI over een betere en goedkopere manier m.b.t. het drukken van de 
krant.

Speciale uitgave Dorpskrant, Jaargang 50, editie 1. Speciale uitgave ter gelegenheid 
van 50 jaar Dorpsraad én 50 jaar 
Dorpskrant Driemond.

Feestelijke editie van de Dorpskrant 
maken i.s.m. bewoners met  
journalistieke vaardigheden. 
Benadrukken van uniekheid  Dorpskrant 
Driemond waar bewoners veel 
informatie uit halen en waar veel 
bewoners bijdragen aan leveren en 
geleverd hebben.

Driemonders algemeen en 
relaties Dorpsraad van de 
afgelopen 50 jaar in bijzonder.

Speciale jubileum editie 
Dorpskrant in een oplage van 
1000 exemplaren.

Dorpsraad MatchZO Opmaak, gelegenheidsredactie, interviews en gelegenheids artikelen. Extra 
jubileum editie.

I.s.m. Zuidoost TV is een reportage gemaakt van de Dorpskrant 50 jaar. 
https://www.youtube.com/watch?v=8lEQu7QjsMY  De werkgroep 
Communicatie heeft onlangs plan gepresenteerd aan Bestuurscommissie 
Zuidoost om aan viering 50 jaar Bijlmer deel te nemen middels een 
speciale jubileumuitgave van 50 jaar Dorpskrant Driemond. Het is een 
geschikt moment om Driemond aan groot Amsterdam voor te stellen. Dit 
project is vanwege de kosten en vertrek van de opbouwwerker niet 
doorgegaan

Website Bereiken van zoveel mogelijk 
buurtbewoners om zo veel 
mogelijk informatie te verlenen 
wat er speelt in en om Driemond.  

Zoveel mogelijk de website onder de 
aandacht te brengen, d.m.v. dorpskrant, 
social media

Buurtbewoners Driemond 300 MatchZo Up to date houden van informatie voor de buurbewoners en externe bewoners in 
zuidoost en gemeente Amsterdam. Communicatie naar een hoger level brengen.

De administratief medewerker  is momenteel bezig om een nieuwe 
website te maken, moderner en functioneler. De nieuwe website is eind 
2017 gelanceerd. Meer interactie is nu mogelijk met het dorp en de 
website is makkelijker in gebruik. De website wordt onderhouden door de 
administratief medewerker, zodat de continuieteit van nieuws 
gewaarborgd is. 
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