
ACTIVITEITEN/JAARPLANNING DORPSRAAD DRIEMOND 2023Doelstelling/ Maatschappelijk effect Activiteit Doel Gewenste resultaat Doelgroep Aantal bereik Locatie Prestatieafspraken
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 
1700 inwoners, waarvan ongeveer 18% 
65+ is.)

Dorpshuis / MatchZO, geheel 
Driemond.

Voor de subsidieaanvraag 2023 is een budget gekoppeld aan de verschillende
activiteiten.

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 Weesp-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 stadsgebied en andere 
organisatiestructuren (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 stadsgebied 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 2023 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 
stadsgebied en andere organisatiestructuren. Andere werkzaamheden van het kantoor zijn: financiële boekhouding, in samenwerking met het bestuur van de dorpsraad 
verzorgt hij 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.

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

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

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 2023 zullen de werkzaamheden van fase 2 verder worden uitgvoerd en 
wordt gestart met 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. 

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.

Stadsgebied Weesp-Driemond Ondersteunen van de bestuur van de dorpsraad, inzake de communicatie en 
afstemming van Driemond bij het stadsgebied Weesp-Driemond.

Wensen en behoeften van de Driemondse 
gemeentschap onder de aandacht brengen van 
(de bestuurders) het stadsgebied Weesp-
Driemond

Wensen en behoeften van de Driemondse 
gemeentschap onder de aandacht brengen van (de 
bestuurders) het stadsgebied Weesp-Driemond

Alle bewoners van Driemond Alle bewoners van Driemond Geheel Driemond. De wergroep bestaat uit een aantal leden die activiteiten, gericht op de discussie binnen de Driemondse gelederen over de wensen en behoeften van de Driemondse 
gemeenschap, ontplooien.

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 2023, 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 staat hetzelfde te gebeuren. Voor fase 3 is dit voorlopig nog niet vastgesteld

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 2023.

Werkgroep Energietransitie 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. Werkgroep bestaande uit drie leden. De werkgroep houdt zich o.a. bezig met voorlichting en informatie over collectieve inkoop zonnepanelen-instalaties, woning-isolatie e.d.

Informatiefunctie Openstelling van loket dorpsraad Driemond, koffie- en leestafel en 
bibliotheek, dorpsrontbijt, 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 2023 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. Wekelijks wordt er een dorpsontbijt georganiseerd. Twee-wekelijks is er in het dorpshuis een inloopspreekuur van het Buurtteam

Driemondse tradities Sinterklaasintocht & Sinterklaasfeest Senioren, 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, Kerstboomverbranding aan 
ijsbaanpad.

Continuering van deze activiteiten in 2023. 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.  

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 8 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. 

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.

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.

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

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. 

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 2023 diverse activiteiten voor jongeren georganiseerd. Activiteiten kunnen alleen voldoende ontplooit worden indien het bestuur van de 
dorpsraad een actieve bewonerswerkgroep kan mobiliseren; hiervoor is additionele capaciteit en voldoende budget voor nodig.

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. 

Communicatie Dorpskrant De dorpskrant, die dit jaar in de 56e 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 omgeving. 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 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.

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 Driemond en omstreken. Het kantoor van de Dorpsraad heeft de taak om deze informatie 
zoveel mogelijk kenbaar te maken, via Website, Nextdoor, Twitter en Facebook. 
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