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Erik van Bergeijk

Onderwerp: Overleg Corporaties Gebied Centrum West

Locatie: Stadhuis, Amstel 1, kamer 0233 - dr. J.M. den Uyl zaal

Begin: ma 15-02-16 14:00

Einde: ma 15-02-16 15:30

Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: Valkhoff, Conny

Beste collega’s, 

Aanstaande maandag vindt overleg plaats tussen de woningbouwcorporaties, de huurdersvereniging, de RVE Wonen 
en Stadsdeel Centrum over de gebiedsagenda van Centrum-west. Dit overleg vindt deze maand in alle gebieden van 
Amsterdam plaats, met als doel meer samenwerking en betrokkenheid bij het opstellen van de gebiedsagenda’s. 

  

AGENDA van het overleg: 

1.  

 

Opening en toelichting op de gebiedscyclus door 

Arjen Hoogeveen, Gebiedsmanager Centrum 

West  

  

  

2. Introductie op de 

“Samenwerkingswerkingsafspraken tussen HA, 

AFWC en gemeente”  door Laurens de Heus, RVE 

Wonen  

  

Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd 

met de Samenwerkingsafspraken tussen de HA, de 

AFWC en de gemeente Amsterdam. Juist in de 

gebieden behoeven de afspraken verdere 

uitwerking met elkaar: 

• Wat betekenen deze afspraken voor 

Amsterdam? 

• Welke afspraken hebben we het vandaag 

over? 

• Wat betekenen deze afspraken per gebied? 

  

Uit de Samenwerkingsafspraken (hoofdstuk 3) 

(gebiedsgericht werken) 

11. We maken in samenhang met de 

gebiedsvisies* afspraken op het punt van 

leefbaarheid, wijkvernieuwing, participatie, 

wonen en zorg 

12. In het kader van het gebiedsgericht werken 

ontwikkelen we gezamenlijk plannen voor 

de aanpak van de meest kwetsbare wijken  

13. Voor wijken met 35% of minder sociale huur 

van corporatie,  doen we binnen een jaar ( 

voor 1-7-2016) op wijkniveau voorstellen voor 
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de manier waarop menging in die wijken kan 

worden gewaarborgd  

14. We maken een analyse van de woon- en 

zorgsituatie per wijk. Op basis daarvan 

onderzoeken we de wenselijkheid en de 

mogelijkheden om tot afspraken te komen 

over het woon- zorgaanbod per wijk**. 

* met gebiedsvisies wordt de combinatie van 

gebiedsagenda’s en gebiedsplannen bedoeld 

** wijk = gebied volgens de Amsterdamse 

gebiedsindeling 

  

3. Update Gebiedsagenda 2016-2019--> 

Gebiedsagenda 2017  

• Prioriteiten mbt wonen bespreken 

• Actualisatie, botsende agenda’s, verdieping 

afstemmen 

• Samenwerkingsafspraak voor bepalen inzet 

  

4. Afspraken voor vervolg  

• Opstellen gebiedsagenda 

• Programmering, projecten en inzet 

matchen voor gebiedsplannen 

• Afspraak 35% 

• Themabijeenkomsten algemeen 

  

  

  

 

 

  ________________________________   

 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren 
door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail 
ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor 
de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.  
 

 


