
                   
   
Motie:  Focus op Noord  
 
De stadsdeelraad Amsterdam Noord, in vergadering bijeen op  21 en 22 juni 2012 voor behandeling 
van de Voorjaarsnota 2012 
 
Constaterende dat:  

 In de Kadernota 2013 van het College van B&W, de hervorming van de stedelijke vernieuwing 
is aangekondigd;  

 De essentie van deze hervorming is, dat de vernieuwingsopgave vanaf 2013 gericht zal zijn op 
de (acht) gebieden in Amsterdam die dit het hardst nodig hebben, de zogenoemde  
“focusgebieden”; 

 De financiële middelen in 2013 en 2014 worden ingezet voor deze focusgebieden; 

 Drie van deze focusgebieden in Noord liggen, te weten Nieuwendam-Noord, Vogelbuurt / 
IJplein en Volewijck 

 De Banne, voorheen wel rechthebbende, volgens de nieuwe systematiek geen focusgebied is 
en geen aanspraak maakt op extra financiële middelen, terwijl de stadsvernieuwing in De 
Banne nog niet is afgerond en de buurt ook op sociaal-economisch en fysiek (inclusief 
openbare ruimte) vlak nog niet 'op eigen benen' kan staan; 

 De buurt Buikslotermeer – met het Plan van Gool en De Kleine Wereld – ook geen 
focusgebied is maar wel vergelijkbare problemen heeft; 

 
Overwegende dat:  

 Het stadsdeel periodiek “De Staat van de Noordse Wijken” - een soort wijkenmonitor-  
opstelt  voor de 14 wijken in Noord; 

 Deze wijkenmonitor een uitstekende basis is om gebiedsplannen op te stellen waarin sociale, 
economische en fysieke aandachtspunten zijn opgenomen; 

 Voor alle 14 wijken van Noord een dergelijk gebiedsplan  goed zou zijn.   
 
Besluit: 
 
Het dagelijks bestuur op te dragen: 

 Voor  Nieuwendam-Noord, Vogelbuurt / IJplein, Volewijck én De Banne en Buikslotermeer 
een gebiedsplan op te stellen waarin de sociale, economische en fysieke (inclusief openbare 
ruimte) aspecten van het plan tot uiting komen; 

 De gebiedsplannen ter kennisname aan te bieden aan de deelraad; 

 Op termijn ook voor de overige negen wijken in Noord een gebiedsplan op te stellen waarin 
de sociale, economische en fysieke aspecten zijn benoemd.    
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
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