
ACTIVITEITEN/JAARPLANNING DORPSRAAD DRIEMOND 2022

Doelstelling/ Maatschappelijk effect Activiteit Doel Gewenste resultaat Doelgroep Aantal bereik Locatie Prestatieafspraken Resultaat
Algemeen Inzichtelijk maken jaarprogramma. Een transparant jaarlijks werkprogramma. Heldere communicatie over activiteiten met de 

gemeente Amsterdam en de Driemondse 
leefgemeenschap.

Gemeente Amsterdam, Driemondse 
bewoners en omstreken.

Gehele Driemondse leefgemeenschap en 
omstreken. (Driemond heeft ongeveer 
1600 inwoners, waarvan ongeveer 18% 
65+ is.)

Dorpshuis / MatchZO, geheel 
Driemond.

Voor de subsidieaanvraag 2022 is een budget gekoppeld aan de verschillende
activiteiten.

Zie finincieel verslag.
Het vertalen van overheidsmaatregelen op een Coronoa protocol van de 
Dorpsraad Driemond en de praktische uitwerking op de lopende en geplande 
activiteiten.

Een veilig en verantwoord Corona protocol 
uitvoeren

Heldere communicatie wat er per periode wel en niet 
kan in relatie tot bewonersactiviteiten.

Gemeente Amsterdam, Driemondse 
bewoners en omstreken.

Gehele Driemondse leefgemeenschap en 
omstreken.

Dorpshuis / MatchZO, geheel 
Driemond.

Een helder en uitvoerbaar corona protocol dat flexibel kan worden aangepast naar gelang de veranderende omstandigheden en maatregelen van overheidswege.

Dit proptocol wordt continu aangepast aan de wettelijke maatregelen.
Organisatie Vertegenwoordigen belangen bewoners Driemond en omstreken, afstemmen 

door bestuur, initiëren projecten in samenwerking met stadsdeel 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 en andere 
organisatiestructuren (Venzo, Wooncorporaties en 
zorgaanbieders) en de bewoners. Wanneer duidelijk is 
wat een straat, buurt of heel Driemond nodig heeft, 
bedenken alle partijen gezamenlijk hoe zij met maatwerk 
een bijdrage kunnen leveren.

Alle bewoners van Driemond Bereik alle bewoners d.m.v. kantoor, 
sociale media, dorpskrant en website. In 
overlegstructuur zijn er 50 personen die 
vrijwillig samenwerken met stadsdeel en 
andere organisatiestructuren om projecten 
te realiseren die aansluiten op het 
gebiedsplan .

Dorpshuis / MatchZO / 
Disneyland / Dorpsplein

De taak van het bestuur is:
•	Het bewaken en entameren van voortgang op de missie van de dorpsraad om alle geledingen van de Driemondse bewonersgemeenschap te betrekken bij het bevorderen en 
versterken van een samenhangende en prettige leefomgeving  
•	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 participatieve bewonerswerkgroepen
•	Het vertegenwoordigen middels de dorpsraad van het totale dorp
•	Het komen tot een meerjaren visie met de in Driemond aanwezige verenigingen, organisaties, stichtingen en andere initiatieven van bewoners en belanghebbenden 
•	Het jaarlijks afleggen van verantwoording aan en in dialoog gaan met het dorp 
•	Het bevorderen en verstrekken van informatie betreft de geboden basisvoorzieningen     
•	Doorlopend contact onderhouden met Amsterdamse bestuursorganen            

Het bestuur werkt volgens een jaarlijks geactualiseerd plan met een duidelijke scheiding tussen de bestuurlijke en uitvoerende kant (het dorpsraad kantoor). De rollen en taken 
van het bestuur en kantoor zijn vastgelegd in een reglement. Het bestuur vergadert 1 keer per maand. Het streven is het kantoor van de dorpsraad dagelijks bemand te 
hebben. Ook in 2022 is meer inzet van het bestuur nodig om bewonerswerkgroepen te activeren en richting relevante uitkomsten te sturen. De dorpsraad heeft al veel 
resultaat geboekt via bewonerswerkgroepen (zie bijvoorbeeld onder grootonderhoud).  Het kantoor onderhoudt samen met bestuur van de dorpsraad de contacten met het 
stadsdeel en andere organisatiestructuren. Andere werkzaamheden van het kantoor zijn: financiële boekhouding, in samenwerking met het bestuur van de dorpsraad verzorgt 
zij de aanvraag/tussentijdse verantwoording, eindverantwoording van de subsidie, de participatie met het dorp, sociale media, website en dorpskrant en de secretariële 
werkzaamheden voor bestuur en werkgroepen.

Er is geen personeel in dienst van de Dorpsraad Driemond, er wordt gebruik gemaakt van een ZZP-er voor de 
bemensing van het kantoor. Het bestuur vergadert structureel één maal per maand en ad-hoc indien er 
dringende zaken zijn. Tot oktober 2022 is er geen sociale opbouworganisatie werkzaam in Driemond geweest. 
Omdat de eigen opbouwmedewerker in 2017 door de gemeente is wegbezuinig. Sinds oktober komt het 
Buurtteam tweeekelijks een inloopspreekhuur houden in het dorpshuis. 

De contacten met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, met name de gebiedsmakelaar zijn uitstekend. Er heeft 
een overdrachtsbijeenkomst plaatsgevonden met het uitgaande en binnenkomende stadsgebiedsteam. Met het 
nieuwe stadsgebiedsteam en de bestuurcommissie Weesp-Driemond is herhaaldelijk contact geweest. 
Afspraken over periodieke overleggen tussen Dorpsraad, stadsgebiedsteam en bestuurscommissie zijn lopende.  

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Coördinatoren van een werkgroep worden bestuurders en worden 
ingeschreven bij de KvK. Hierdoor hebben de coördinatoren het mandaat om de werkgroep namens het bestuur 
te vertegenwoordigen. De maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en naast het bestuur van 
de Dorpsraad schuiven geregeld bewoners of andere belanghebbenden bij het overleg aan (waaronder het 
stadsgebiedsteam). De transitie van de Dorpsraad is afgerond; veel werkgroeps coördinatoren zijn 
vertegenwoordigd in de Dorpsraad.

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

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

Vernieuwing van bestrating, verplaatsen lantaarnpalen, 
oplossen parkeerproblemen, onveilige situaties, het 
creëren van ontmoetingsplekken, speeltoestellen, etc.. 
Dit sluit aan bij de prioriteit van het gebiedsplan: 
verbeteren openbare ruimte.

Optimale invulling of verbetering van de 
openbare ruimte in Driemond.

Alle bewoners van Driemond. Meer dan 
200 bewoners zijn actief betrokken bij 
informatieavonden en werkgroepen in de 
Groot Onderhoud fases 1, 2, 3.

Dorpshuis / MatchZO, geheel 
Driemond.

Realisatie 2018-2025 groot onderhoud in Driemond. De werkgroep 'groot onderhoud' wordt geleid door twee coördinatoren die zijn ingesteld door het bestuur van de 
dorpsraad. In de afgelopen jaren zijn voor elk van de fases 1, 2 en 3 één of meer informatieavonden georganiseerd, alsook meerdere actieve bewonerswerkgroepen. De 
coördinatoren van de werkgroep onderhouden nauw contact en overleg met de projectmanager en assistent van de uitvoering van het 'groot onderhoud'. Daarnaast is er ook 
regelmatig overleg met het bestuur van de dorpsraad en is er periodiek contact met andere geledingen van het Amsterdams gemeente bestuur. Bij iedere fase hebben de 
bewonerswerkgroepen een actieve bijdrage geleverd bij het tot stand komen van het ontwerp van het onderhoud. Er zijn door deze bewonerswerkgroepen ook zaken 
aangedragen die buiten de huidige opdracht van het 'groot onderhoud' vallen, maar wel een verbetering behelzen van de leefomgeving van Driemond. De Driemondse 
samenleving is blij dat de gemeente Amsterdam investeert in het 'groot onderhoud' van Driemond. In 2022 zullen de werkzaamheden van fase 2 verder worden uitgvoerd en 
worden vorderingen gemaakt met de fase 3 van het 'groot onderhoud'. De werkgroep 'groot onderhoud' is een mooi voorbeeld hoe door goede coördinatie, actieve 
ondersteuning van het kantoor van de dorpsraad en het bestuur een actieve participatie en betrokkenheid van bewoners gemobiliseerd kan worden. 

De werkgroep Groot onderhoud is opgedeeld in drie subwerkgroepen, aansluitend bij de drie fasen van het groot 
onderhoud in Driemond. Elke subgroep bestaat uit ongeveer 15 actieve bewoners. Fase 1 is inmiddels afgerond. 
De uitvoering van fase 2 is in mei 2021 begonnen en duurt tot medio 2023. Voorafgaand en tijdens deze fase is 
er door de werkgroep (coordinatoren) veelvuldig overleg met de projectgroep van de gemeente Amsterdam. 
Fase 3 is in de ontwikkelingsfase. Het wachten is op het definitief ontwerp van de gemeente. Separaat en tijdens 
het overleg over fase 3 is er overleg geweest over de nieuwe afvalinzamelings manier. Desondanks laat de 
informatievoorziening ten aanzien van het nieuwe te plannen afvalbeleid in Driemond te wensen over en heerst 
hierover grote onvrede in de Driemondse samenleving. Herhaaldelijk heeft de Dorpsraad deze 'problemen' 
aangegeven bij vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, inclusief het stadsgebieds team. Dit heeft niet 
tot een opheldering of een verbetering van de situatie gezorgd. De Dorpsraad maakt zich ernstig zorgen over het 
draagvlak en de geloofwaardigheid omtrent het afvalbeleid in Driemond. Zie ook separaat verslag.

Werkrgoep groen(voorziening) Het bevorderen van de bewustwording bij bewoners om de omgeving rond de 
woning netjes te onderhouden. Overleg met de verantwoordelijke instanties in 
Amsterdam betreft onderhoud aan het groen in Driemond.

Verbeteren van de leefbaarheid in Driemond. Een goed onderhouden, schone en veilige leefomgeving 
voor alle driemonders

Alle bewoners van Driemond Alle bewoners van Driemond Geheel Driemond. De werkgroep bestaat uit vijf leden die hun werkzaamheden afstemmen met het kantoor en bestuur van de dorpsraad. De werkgroep vergadert 4 keer per jaar. Van iedere 
vergadering worden notulen bijgehouden en teruggekoppeld naar het bestuur van de dorpsraad. De vijf leden van deze werkgroep hebben een aantal keren vergaderd. Ideeen over gezamenlijk groenonderhoud 

worden uitgewerkt. In Driemond is recent veel commotie ontstaan over de kap van een groot aantal bomen in 
het kader van het groot onderhoud fase 2. Tal van bewoners uiten zorgen over de paradox in het groenbeleid en 
er zijn zorgen over het behoud van bomen en aandacht voor biodiversiteit in Driemond.

Denktank stadsgebied Weesp-Driemond Ondersteunen van de bestuur van de dorpsraad, inzake de aansluiting van 
Driemond bij het nieuw te vormen stadsgebied Weesp-Driemond en de 
condities bij deze aansluiting.

Duidelijk standpunt vormen over de wensen en 
eisen van de aansluiting bij het stadsgebied

Duidelijk standpunt vormen over de wensen en eisen van 
de aansluiting bij het stadsgebied

Alle bewoners van Driemond Alle bewoners van Driemond Geheel Driemond. De denktank bestaat uit een aantal leden die activiteiten gericht op de discussie binnen de Driemondse gelederen over de aansluiting stadsgebied Weesp-Driemond 
ontplooien. De Werkgroep heeft actief bijgedragen aan verkiezingsevenementen. Ook hebben leden actief meegedaan aan 

publiciteit over de uittreding van Driemond uit het stadsdeel Amsterdam Zuidoost en toetreding tot het nieuwe 
stadsgebied Weesp-Driemond. Er wordt intensief overleg gepleegd met de gebiedsmakelaar en commissieleden 
van de bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp-Driemond. Hoofdactiviteit is nabijheid van bestuur en het 
onder de aandacht brengen van de zes kernwaarden van Driemond.

Werkgroep Verkeer/bereikbaarheid Bevorderen en bewaken van de bereikbaarheid, veiligheid en infrastructuur in 
Driemond. Dit alles in samenwerking met Provincie NH en de gemeente 
Amsterdam, vervoersbedrijven en glasvezel aanbieders.

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. Voor jongeren, 
ouderen en sociaal zwakke medeburgers 
dreigt sociale isolatie zolang er 
onvoldoende OV mogelijkheden zijn voor 
zowel zelf reizen als bezoek ontvangen.

Geheel Driemond. De werkgroep bestaat uit vier leden die hun werkzaamheden afstemmen met het kantoor en bestuur van de dorpsraad. De werkgroep vergadert 4 keer per jaar. Van iedere 
vergadering worden notulen bijgehouden en teruggekoppeld naar het bestuur van de dorpsraad. Werkgroep Verkeer heeft als voornaamste doel de bereikbaarheid van 
Driemond te bevorderen. Zo is de werkgroep door actief lobbywerk betrokken bij het gemeentelijke experiment (A) OV in de wijk/Mokumflex . De werkgroep probeert deze 
voorziening betaalbaar en voldoende frequent te houden. Ook in 2022, zal de bereikbaarheid van Driemond de aandacht behoeven van de werkgroep. Tevens maakt de 
dorpsraad/werkgroep zich sterk voor glasvezel in heel Driemond. Hierover zijn al gesprekken gaande met de gemeente. In fase 1 van het groot onderhoud in Driemond is de 
mantel al gelegd. Voor groot onderhoud fase 2 en 3 staat hetzelfde te gebeuren.

De twee meest actieve leden van deze werkgroep hebben overleg gehad met de gemeente over Mokumflex. 
Afgesproken is dat dit project tot medio 2024 doorloopt, onder iets gewijzigde voorwaarden. Daarnaast is 
maandelijks overleg over de vervanging van de brug en sluis. De werkgroep houdt zich ook bezig met de gevolgen 
van de recente uitbreiding van het gebied Driemond en lopende zaken ten aanzien van de bebording in 
Driemond (o.a. 30 km zone) en de status van de bebouwde kom (met name Stammerlandweg en volkstuinen). 
Onder bewoners speelt ook het geluidsoverlast van de provinciale weg. Zie ook separaat verlslag.

Werkgroep Dorpsfonds Ondersteuning behoud Driemondse tradities en het verzorgen van een 
Dorpsfonds.

Inzamelen/borgen financiële bijdrage van 
waaruit de tradities kunnen worden 
gefinancierd.

Dorpskarakter behouden middels de Driemondse 
tradities.

Bewoners Driemond en bezoekers. Ieder jaar draagt het merendeel van de 
gezinnen in Driemond bij aan het 
dorpfonds. 

Dorpshuis/MatchZO Het Dorpsfonds is een mogelijkheid om geld te generen om de Driemondse tradities in stand te houden. In voorgaande jaren functioneert het dorpsfonds en de Driemondse 
tradities goed en daarom continueert de dorpsraad dit proces in 2022.

In 2022 is er door de bewoners tot nu toe een bedrag van € 3.506,- bijeengebracht voor het dorpsfonds. In 
verhouding tot andere inzamelacties voor goed doelen, is dit een zeer behoorlijk bedrag. Naast de bijdragen van 
de bewoners is ook de speciale corona-bonus uit het postagentschap toegevoegd aan het dorpsfonds. De 
bijdragen aan het dorpsfonds worden gebruikt voor de Driemondse tradites en de Dorpskrant. Daarnaast is voor 
het Sinterklaasfeest een sponsoringsactie onder de plaatselijke ondernemers geweest, dit heeft € 1.150,- 
opgebracht.

Werkgroep voorzieningen (in oprichting) Opzetten van activiteiten gericht op het mogelijk uitbreiden van de 
voorzieningen van bewoners, of bewoners leren omgaan met bijvoorbeeld 
online-bestel mogelijkheden

Verbeteren van de voorzieningen binnen 
Driemond

Verbeteren van de voorzieningen binnen Driemond Alle bewoners van Driemond Alle bewoners van Driemond Geheel Driemond. Op te richten werkgroep. Verschillende bewoners in Driemond maken zich zorgen over het gebrek aan voorzieningen in Driemond. De 
supermarkt Bleijenberg is gesloten. Het pand is een bedenkelijke staat en behoeft aandacht. Het onderwerp 
voorzieningen heeft nog niet geleid tot de oprichting van een formele werkgroep. Er heeft zich nog geen bewoner 
aangediend om dit te leiden. Het gebrek aan voorzieningen in Driemond is aangekaart bij de bestuurscommissie 
Weesp-Driemond.

Werkgroep Energietransitie (in oprichting) Een breed gedeelde consensus in Driemond over de uitvoering van de 
energietransitie

Een breed gedeelde consensus in Driemond 
over de uitvoering van de energietransitie

Ophalen van input, goede communicatie over 
uitdagingen, dienen als eerste buffer voor eventuele 
conflicten

Alle betrokken inwoners van Driemond Alle bewoners van Driemond Geheel Driemond. Op te richten werkgroep van minstens 3 leden

Werkgroep is opgericht met tenminste drie leden. Deze werkgroep heeft inmiddels twee bewoners informatie-
avonden (totaal ongeveer 30 aanwezigen) georganiseerd over zonnepanelen. Ook zijn er enkele artikelen 
verschenen in de Dorpskrant. De werkgroep heeft met een aanbieder afspraken gemaakt over gunstige 
voorwaarden voor Driemonders. Hiervan hebben enkele bewoners gebruik van gemaakt. Er is een samenwerking 
aangegaan met het duurzaam platform Weesp. Er zijn diverse informatieavonden over o.a. isolatie geweest, 
waarbij ongeveer 15 mensen aanwezig waren. Zie ook separaat verslag.

In Driemond is er blijvend geen draagvlak voor de plaatsing van windturbines in de directe omgeving. Het 
bestuur van de Dorpsraad was sinds 2021 betrokken bij de reflectiefase over windturbines, als lid van de 
stedelijke kankbordgroep, georganiseerd door het RES team van de gemeente Amsterdam. De Dorpsraad is nu 
betrokken bij het het vervolg traject om een brede stedelijke adviesgroep te vormen. Ook heeft de werkgroep al 
eens ingesproken bij de bestuurscommissie op het onderwerp natuur en windturbines.Zie ook separaat verslag.

Informatiefunctie Openstelling van loket dorpsraad Driemond, koffie- en leestafel en 
bibliotheek, informatiebijeenkomsten.

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

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

Buurtbewoners Driemond Gemiddeld 50 bewoners per week. Dorpshuis/MatchZO In 2022 wordt de koffietafel voortgezet. Deze wordt bedient door een vrijwilliger. Zij verzorgt de koffie en thee voor de bezoekers. Tijdens de openstelling zorgt het kantoor 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. Elke week vindt er een ontbijtje plaats voor alle bewoners uit Driemond. Dit om de buurthuis functie te bevorderen en hierdoor meer verbindingen met de 
bewoners uit Driemond te realiseren. Doelstelling is blijvend het aantal bezoekers in het buurthuis te verhogen in samenwerking met andere verenigingen binnen Driemond. 

Dit jaar is een nieuwe vrijwilliger begonnen, op maandag en dinsdag komen er ongeveer 8 mensen koffie 
drinken. Het kantoor van de Dorpsraad Driemond is op maandag t/m donderdag  open van 10:00 - 14:00 uur. 
Wekelijks komen/bellen ongeveer 25 tot 30 personen met uiteenlopende vragen bij/naar het loket. Ook via 
andere communicatiekanalen komen vragen binnen. De vragen en verzoeken worden voor het meerendeel 
afgehandeld door de financieel-office manager. Andere vragen worden doorgezet naar de gemeente en andere 
professionale organisaties.

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. Bij 
de Driemondse tradities zijn grote 
geledingen van alle leeftijdsklassen van de 
Driemondse leefgemeenschap betrokken.

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

Continuering van deze activiteiten in 2022. Medio 2018 is de dorpsraad gestart met het oprichten van een Dorpsfonds om deze activiteiten te bekostigen. Elk jaar levert dit om 
en nabij euro 3000,-- op om activiteiten met vrijwilligers uit te voeren. Ondersteunende werkzaamheden en advies aan de vrijwilligers wordt geboden door het bestuur en het 
kantoor van de dorpsraad. De Driemondse tradities verbinden met Amsterdam Zuidoost. In 2022, wordt er meer aandacht geschonken om de scholen en ook verenigingen 
nauwer te betrekken bij de Driemondse tradities. 

Er zijn dit jaar drie bustochten geweest, voor met name de ouderen, per bustocht zijn er ongeveer 50 mensen 
meegegaan. In juni is een speeluidag georganiseerd voor met name de jongeren, er waren rond de 100 kinderen 
aanwezig. Daanaast heeft de nieuwe werkgroep Sinterklaas een Sinterklaasfeest georganiseerd waar meer dan 
150 kinderen aan hebben deelgenomen.  Aan de lichtjeswandeling hebben ongeveer 30 personen uit Driemond 
(plus ongeveer 100 uit Diemen) deelgenomen. 

Wild breiclub ‘Een steekje los’. Voorkomen van vereenzaming onder ouderen. 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 10 deelnemers die 
wekelijks bij elkaar komen.

Dorpshuis/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 het liefst in 
samenwerking met professionals. Tevens wordt er door deze dames en heren voorafgaand aan het breien een spelletje jeux de boules gespeeld. Graag willen deze groep 
bewoners ook meer leden. 

Door overlijden en verhuizingen is het aantal leden van de breiclub gedaald naar 6 leden. Tot nu toe is het niet 
gelukt om meer leden aan te trekken.

Postagentschap Driemond Voorziening voor het versturen en ontvangen van postpakketten in de buurt Zorgen voor een voorziening, zodat Driemonds 
binnen Driemond hun postzaken kunnen 
regelen

Bijdrage aan noodzakelijke voorzieningen binnen het 
dorp

Alle bewoners van Driemond. Alle bewoners van Driemond. Dorpsraad Driemond Verdere uitwerking van deze dienstverlening met mogelijke aanvullende diensten. Het postagentschap is zes dagen en 1 avond per week open. Dagelijks worden gemiddeld 15 à 20 
posthandelingen verricht, van de was-en stomerijservice wordt gemiddeld twee keer per maand gebruik 
gemaakt.

Bevorderen participatie en zelfredzaamheid Ondersteuning en advies door professionals en het kantoor 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, 
waaronder Dorpshuis/MatchZO

Met vrijwilligers, het kantoor van de dorpsraad en in samenwerking met professionals, activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de doelstellingen uit het Stedelijk kader 
Basisvoorzieningen. De samenwerking met POZO is in 2020 door de gemeente Amsterdam beeindigd. Met ingang van oktober 2022 

komt het Buurtteam Amsterdam twee wekelijks naar Driemond. In het dorpshuis wordt dan een inloopspreekuur 
gehuden. Gemiddel maken2 à 3 bewoners gebruik van deze mogelijkheid.

Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers door dorpsraad Bestuur en 
kantoor.  Begeleiding van verbinding van verenigingen, scholen en bewoners. 
In samenwerking met professionals en stadsdeel.

Begeleiding en ondersteuning aanvragen 
subsidie bewonersparticipatie en 
bewonersinitiatieven.

Optimale participatie van bewoners. Dorpsbewoners algemeen. 300 Driemonders Diverse locaties in Driemond, 
waaronder Dorpshuis/MatchZO

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 / kantoor / vrijwilligers alle ledenvergaderingen.  Tevens 
kunnen zorgvragers terecht bij het kantoor van de dorpsraad. Het kantoor verwijst eventueel deze de vragen door naar welzijn vrijwilligers en professionals. Ook vragen m.b.t. 
bewonersinitiatieven worden door het kantoor van de dorpsraad doorverwezen naar professionals of stadsdeel Zuidoost

Er is ondersteuning geboden bij diverse (al dan niet corona gerelativeerde) aanvragen.
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

Senioren Geheel Driemond. De dorpsraad stelt zichzelf tot doel inzichtelijk maken waar professionele hulp noodzakelijk is (in kaart te brengen). Waar nodig gebeurt dit door het kantoor van de dorpsraad 
in samenwerking met vrijwilligers. Met hulp van professionals en overige instanties actie ondernemen. 

Twee vrijwilligers zijn, binnen de coronamaatregelen bij diverse bewoners thuis geweest. Er is hulp geboden bij 
o.a. boodschappen doen.

Jongerenproject opstarten in samenwerking met actieve bewoners en 
professionals

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/MatchZO In het dorpshuis worden in 2022 activiteiten voor jongeren georganiseerd. Op de planning staat: voorlichting seksualiteit, drugs. Kookworkshop, Musicalworkshop en een teken 
of schilder workshop. Activiteiten kunnen alleen voldoende ontplooit worden indien het bestuur van de dorpsraad een actieve bewonerswerkgroep kan mobiliseren; hiervoor is 
additionele capaciteit nodig.

Door het ontbreken van capaciteit en profesionele ondersteuning is dit niet gerealiseerd.
Leefbaarheid Ondersteunen van vragen vanuit het dorp welke in relatie staan met de 

leefbaarheid.
Bevorderen leefbaarheid. Prettig wonen. Alle bewoners van Driemond. Potentieel alle bewoners van Driemond. Geheel Driemond. Het kantoor van de dorpsraad zal met extra capaciteit in staat zijn om meer actieve bewonerswerkgroepen te ondersteunen. Een direct voorbeeld is de wens van bewoners 

actief bij te dragen aan een verbeterde groenvoorziening in Driemond. De huidige werkgroepen worden door het kantoor van de dorpsraad ondersteund. Daarnaast is er het 
postagenstschap voor het versturen en ontvangen van pakketten en aanverwante diensten (zoals een was en 
stomerij service). Er worden dagelijks ongeveer 15-20 posthandelingen verricht. Deze activiteiten worden niet 
bekostigd door de subsidie, maar zorgen wel voor meer aanloop in het Dorpsraad kantoor en de MatchZo.
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ACTIVITEITEN/JAARPLANNING DORPSRAAD DRIEMOND 2022

Communicatie Dorpskrant De dorpskrant, die dit jaar in de 55e 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 
adverteren erin en er is ruimte ieders mening. 

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 ca. 10x 
per jaar in een oplage van 750  
exemplaren. Tevens wordt de krant 
digitaal verspreid naar ruim 90 personen 
die zich per mail hebben aangemeld bij de 
dorpsraad.

Dorpshuis/MatchZO, geheel 
Driemond.

De dorpskrant is het belangrijkste communicatiemedium voor Driemond. Hij wordt door de meeste dorpsbewoners goed gelezen en er is veel feedback uit het dorp. Het 
verbeteren van de opmaak en redactie is een continu proces, om de dorpskrant steeds beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de Driemonders.

De Dorpskrant is een essentieel communicatiemiddel van de Dorpsraad om de bewoners te informeren over 
zowel bestuurlijke als praktische aangelegenheden. Zo heeft de Dorpskrant in 2022 een belangrijke rol gespeeld 
in de discussie over de aansluiting bij een nieuw te vormen stadsgebied Driemond-Weesp. Vaste rubrieken als 
Historisch Driemond, Leentjebuur, Achterklep, de Agenda en Nieuws uit het dorp, voorzien in cruciale informatie 
en bieden tevens plaats aan bijdragen van bewoners, de scholen, brandweer en verenigingen. De Dorpskrant 
wordt in Driemond huis-aan-huis bezorgd. Daarnaast vindt verspreiding via PostNL en langs digitale weg plaats. 
De gedrukte oplage is 750 exemplaren en de digitale oplage ca. 100. Zie ook separaat verslag.

De (historische) beeldbank en daarmee verbonden de “vroeger en nu wandeling”  die op 10 september 2022 in 
gebruik genomen is in aanwezigheid van Loco- burgemeester Groot-Wassink. Zowel beeldbank als Vroeger en Nu 
wandeling geven de bewoners van Driemond inzicht in de geschiedenis van Driemond/Geinbrug . Ook voor de 
bewoners van Weesp is dit belangrijk èn voor alle fietsers en wandelaars die Driemond bezoeken.

Website/Sociale media Bereiken van zoveel mogelijk bewoners in en 
buiten Driemond.  

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

Bewoners Driemond en omstreken 300 Dorpshuis/MatchZO, Driemond 
en omstreken

Up to date houden van informatie voor de buurbewoners en externe bewoners in zuidoost en omstreken. Het kantoor van de Dorpsraad heeft de taak om deze informatie 
zoveel mogelijk kenbaar te maken, via Website, Nextdoor, Twitter en Facebook. 

De website, facebook, twitter en nextdoor worden gebruikt om actuele informatie te delen met de bewoners 
van Driemond. Ook via de whatsap groepen veilig Driemond en Algemeen Driemond wordt deze informatie 
gedeeld.
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