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Woord vooraf
Dit is het jaarverslag over de subsidieaanvraag SBA-020427 beschikking 2020 met de
titel “Verlening overgangssubsidie Opbouwwerk de Pijp 2020 “

Algemeen
Stichting Wijkcentrum De Pijp bestaat uit twee organisatieonderdelen;
1. Natuur&Milieuteam Zuid
2. Opbouwwerk/Welzijn

Wij faciliteren, versterken, verbinden en verduurzamen initiatieven die bijdragen aan een
leefbare, mooie, groene en inclusieve wijk. We ondersteunen de dialoog tussen
bewoners, ondernemers en gemeente. We adviseren en ondersteunen mensen die de
diversiteit én de balans tussen gezond en groen leven, wonen en werken in De Pijp
willen verzorgen en versterken.
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•

Het wijkcentrum is daarmee de broedplaats voor de vorming, versterking en
vernieuwing van de participatie-kracht van bewoners en ondernemers.

•

Bij het wijkcentrum faciliteert de uitwisseling en verbinding van ideeën en kennis
door bewoners, ondernemers, organisaties, stadsdeel Zuid en de gemeente
Amsterdam.

•

Nieuwe initiatiefnemers en initiatieven worden verbonden aan andere bewoners
en bestaande initiatieven worden gefaciliteerd en versterkt.

•

Van onderop werken is ons kenmerk, de vraag komt voort uit de mensen zelf.

•

Wij delen onze waarnemingen met de gemeente en voeden de beleids- en
uitvoeringsagenda’s.

•

We richten ons op álle bewoners en ondernemers van de wijk en dragen daarmee
bij aan sociale cohesie en samenredzaamheid.

Stand van zaken

Voortbestaan
Eind 2018 berichtte het stadsdeel ons het voornemen om de basisvoorziening per 2021
te beëindigen.

Anderzijds schreef de gemeente Amsterdam een intentieverklaring met de opdracht om
samen met stadsdeel en centrale stad een duurzaam plan te ontwikkelen dat ingediend
zou kunnen worden bij de voorjaarsnota 2021. Het doel was om te komen tot een
meerjarige basisfinanciering voor de activiteiten van het wijkcentrum. Zowel stadsdeel
als het team democratisering van de centrale stad hebben eind 2019 veel tijd gestoken
in het gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstplan. Eind 2019 ontving het
wijkcentrum een extra subsidie onder meer om te investeren in nieuwe ICT en
communicatiemiddelen.
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In het licht van deze tegenstrijdige opdrachten, tekende het wijkcentrum half december
2019 bezwaar aan tegen de schriftelijke aankondiging d.d. 13-11-2019 van het stadsdeel
om de basisvoorziening te beëindigen. Na een lange bezwaarprocedure, besloot het
stadsdeelbestuur op 30 september 2020 ons bezwaar ongegrond te verklaren.
Eind 2019 diende het wijkcentrum een plan in opgesteld samen met -en gedragen doorvertegenwoordigers van stadsdeel en centrale stad. In april 2020 kregen we daarop een
reactie. De wethouder democratisering bleek vooralsnog geen draagvlak te hebben
binnen het college voor een financieringsstroom voor organisaties als Wijkcentrum de
Pijp. Telefonisch zei de wethouder op 15 mei en 19 juni toe te zoeken naar
mogelijkheden om het wijkcentrum overeind te houden. In november kreeg het
wijkcentrum tijdens een bestuurlijk gesprek te horen dat die mogelijkheden niet
gevonden waren.

Het afgelopen jaar was dat zoeken voor
het wijkcentrum. Enerzijds gaat het werk
door. De intentieverklaring vroeg om het
doorzetten en vernieuwen van
werkzaamheden,
samenwerkingsverbanden en
activiteiten. Bewoners, ketenpartners,
stadsdeelcommissie,
gemeenteraadsleden en sommige

bestuurders, stadsdeelcommissie- en gemeenteraadsleden lieten op allerlei manieren
weten dat zij wilden dat het wijkcentrum door zou gaan.

Anderzijds lag er de opdracht van het stadsdeel van diezelfde gemeente, om de
bestaande werkzaamheden af te bouwen. De telkens voortdurende en terugkerende druk
op de medewerkers over het al dan niet voortbestaan van het wijkcentrum en de
gevolgen voor hun persoonlijke leven, namen toe. Nieuwe initiatieven oppakken is lastig
zolang onduidelijk is wat de toekomst biedt. De activiteiten gericht op het voortbestaan
en toekomstbestendig maken van Wijkcentrum de Pijp kostten tijd.
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Het bestuur en de medewerkers van het wijkcentrum probeerden daarin een verstandige
balans te vinden. Enerzijds werkten we door, behaalden we prestaties en faciliteerden
we nieuwe initiatieven. Omdat we door zoveel mensen gesterkt werden in ons idee dat
we in belangrijke mate bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk, staken we tijd in het
zoeken naar manieren om voort te bestaan. Deels paste dat binnen de
prestatieafspraken, deels deden we dat met steun van vele vrijwilligers, ook in onze
eigen tijd. Anderzijds waren er ook nieuwe initiatieven en activiteiten die we
doorverwezen, ideeën die we op de plank lieten liggen en ‘slapende’
samenwerkingsverbanden totdat er meer duidelijkheid zou zijn over de toekomst.
Daarnaast zijn we toen de bezwaarprocedure bijna afgerond was en duidelijk werd dat
de wethouder democratisering waarschijnlijk maar minimaal iets voor ons zou
betekenen, de organisatie gaan afbouwen.

Half december werd duidelijk dat de gemeenteraad, overtuigd van het brede draagvlak
voor het wijkcentrum, ons voor 2021 een overbruggingsfinanciering toekende. De
opdracht is om dit jaar te gebruiken voor het organiseren van een structurele
basisfinanciering.

Corona
Uiteraard hebben de Coronamaatregelen effect gehad op de werkzaamheden van het
wijkcentrum. Het omschakelen naar andere middelen waar andere werkwijzen bij komen
kijken, heeft even tijd en oefenen gekost.
Na het uitbreken van de crisis heeft het
Wijkcentrum onmiddellijk een betaald
Zoom-account genomen om te
gebruiken voor bewonersbijeenkomsten.
Het is veel gebruikt in de communicatie
met de gemeente, de redactie van de
Pijp Krant, Schone Pijp etc. maar
bijvoorbeeld ook voor de eerste online
G250.
Een aantal activiteiten hebben we buiten en op afstand georganiseerd.
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Ook voor de medewerkers was het zoeken. Zij moesten zoveel mogelijk thuis gaan
werken. De eerste maanden van Corona hebben we daarom ook tijd en middelen
geïnvesteerd in het creëren van betere digitale netwerkverbindingen (door o.m. de
aanschaf van een nieuwe Router) en thuiswerkplekken (goede bureaustoelen).

ICT
De vindbaarheid van het wijkcentrum is met de verhuizing van de Gerard Doustraat naar
de Tweede van der Helststraat verslechterd. De zoektocht naar betere huisvesting
hebben we in 2020 stopgezet totdat er meer duidelijkheid over de toekomst zou zijn. Wel
hebben we met de extra middelen die eind 2019 zijn toegekend zoals voorgeschreven in
de beschikking, de hard- en software vervangen waardoor de ICT sterk verbeterd is.

Bijzonderheden personeel
We zetten ongeveer 1,4 FTE aan directe uren in voor opbouwwerkzaamheden: 18 uur
voor het aansturen vrijwilligers en coördinatie Groen Gemaal en 34 uur voor alle andere
opbouwwerkzaamheden. Van de extra middelen die eind 2019 zijn toegekend hebben we
extra uren kunnen inzetten om te investeren in communicatie en extra activiteiten.

In februari 2020 is de coördinator van het Groen Gemaal overleden. Doordat zijn
vervanger tijdens zijn ziekteverlof, het Groen Gemaal kon en wilde blijven coördineren,
hebben de werkzaamheden van het Groen Gemaal daar niet of nauwelijks onder te lijden
gehad.

In verband met het onbetaald verlof van de algemeen coördinator, is er in maart 2020
een nieuwe coördinator gestart. Zij heeft zich in verband met Corona voornamelijk door
middel van telefonische kennismakingsgesprekken ingewerkt.

Het wijkcentrum is een plaats waar vrijwilligers kunnen werken. Er is een vaste
vrijwilliger die allerlei werkzaamheden doet voor het wijkcentrum. Daarnaast werken er
vrijwilligers voor het Groen Gemaal (zie aldaar), voor de Pijp Krant-redactie en voor het
buurtspreekuur.
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Het verslag 2020
Signalen
Het Wijkcentrum de Pijp heeft het afgelopen jaar in een aantal opzichten bijgedragen
aan het identificeren en agenderen van signalen in de samenwerking met het
gebiedsteam.

Samenwerking gebiedsteam:
Vanaf april 2020 ging volgens afspraken het jaar ervoor, het gebiedsteam van het
stadsdeel samen met het wijkcentrum structureel om de tafel om signalen uit te
wisselen en afspraken te maken over taakverdeling. Die overleggen werkten wat ons
betreft heel prettig. In het najaar zijn die overleggen in verband met de afbouw van het
centrum stopgezet. Wel is er steeds nauw overlegd met de afzonderlijke
gebiedsmakelaars om bij gedeelde dossiers taken goed te verdelen en eind 2020 over te
dragen.
Voorbeelden van daar gedeelde signalen:
-

Er was weinig bekendheid binnen de Gerard Doubuurt over de plannen
openbare ruimte en het participatietraject. Het wijkcentrum heeft met de
gebiedsmakelaar een dialoog gefaciliteerd met het stadsdeel en de
projectleider om samenwerking op het gebied van participatie te verkennen.

-

Onder meer vanuit de werkgroep Schone Pijp komen er vanaf de start van
Corona veel klachten over extra vuiloverlast. We hebben met het gebiedsteam
onderzocht of er in gezamenlijkheid oplossingen zouden kunnen worden
bedacht.

-

Toen duidelijk werd dat er op het Hercules Segherplein meer speelde dan een
bewonersinitiatief om het plein te vergroenen, pakten we dat samen met de
betrokken gebiedsmakelaar op. Daarbij hebben we de taken verdeeld.

Voor Elkaar in Zuid
De signalen uit de samenleving werden vanaf februari gedomineerd door één ding. Vlak
na het uitbreken van de Coronacrisis is snel geschakeld en zijn in samenwerking met
Combiwel huis-aan-huis folders verspreid met informatie over Voor Elkaar in Zuid. We
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verwijzen alle bewoners die bij ons aangeven in deze crisis iets te willen betekenen voor
anderen, actief door naar Voor Elkaar in Zuid.

Met de signalen uit de buurt dat Corona de tegenstellingen tussen sommige bewoners
(die geen horeca-overlast willen) en horeca (die waar mogelijk hun terrassen wilden
uitbreiden om te overleven) versterkte, hebben we helaas niets meer kunnen doen
omdat we toen al aan het afbouwen waren.

Bestaande bewonersinitiatieven, activiteiten en
netwerken
Het wijkcentrum heeft zich in verband met de onzekere toekomst het afgelopen jaar met
name gericht op het versterken van bestaande activiteiten en netwerken in De Pijp. Doel
was dat deze activiteiten en initiatieven te versterken, zodat ze waar mogelijk ook zonder
het wijkcentrum door kunnen gaan.

De Pijp Krant
De Pijp Krant kwam afgelopen jaar 6 x uit en is in een oplage van 15.000 huis aan huis
verspreid. Het Wijkcentrum De Pijp is de uitgever en er verantwoordelijk voor het
drukken en distribueren van de krant en alles wat daarbij hoort. De onafhankelijke
redactie van vrijwilligers bepaalt de inhoud van de krant. Afgelopen jaar is er bovenmatig
veel aandacht gegaan naar de benarde positie van het wijkcentrum. De redactie heeft
besloten dat dat in 2021 niet het geval zal zijn, om te zorgen dat de Pijp Krant haar brede
lezerspubliek behoudt.

De papieren krant
De redactie van de krant bestaat volledig
uit vrijwilligers. Zij moeten die 6 x per
jaar ongeveer 5 pagina’s redactioneel
vullen met tekst en foto’s. Het werven en
begeleiden van vrijwilligers vergt een
hoop tijd.
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Het houdt onder meer in: het bijwonen van redactievergaderingen, gesprekken met
eindredacteur, de gedeeltelijke eindredactie, werving, gesprekken en inwerken nieuwe
redacteuren, aansturen vrijwillige ICT-er, opmaker en bezorgers, advertentie
administratie etcetera.

In 2019 en 2020 stak de opbouwwerker vooral tijd in het verzelfstandigen van de
redactie. De redactie heeft nu een robuuste omvang. Een studente Bestuurskunde heeft
in 2020 de coördinatie van de redactie op zich genomen, waardoor de voornaamste taak
van de opbouwwerker bestaat uit het begeleiden van deze coördinator. Zolang deze
redactie actief blijft, is de inhoudelijke continuïteit van de krant voorlopig gewaarborgd.
Om de financiële continuïteit te versterken, namen we het initiatief voor een beperkte
advertentiewervingscampagne. Daartoe hebben we aan lokale ondernemers een editie
van de krant gestuurd met een begeleidende brief. Dit heeft meer adverteerders
opgeleverd.

De digitale Pijp Krant en Instagram
De digitale krant wordt door een vaste vrijwilliger bijgewerkt en leesbaarder gemaakt.
Bestaande rubrieken zijn op de website terug te lezen. De nieuwe redactieleden hebben
ervoor gezorgd dat De Pijp Krant ook een Instagram account heeft.

Buurtspreekuur
Het Buurtspreekuur is een laagdrempelig inloopspreekuur gerund door twee juristen. Het
is een activiteit met een grote welzijnscomponent door de laagdrempeligheid en het
bereik van bewoners die niet kunnen meekomen in een schrijf-, lees- én digitale wereld.
Om de bekendheid van het
Buurtspreekuur te vergroten zijn er
begin 2020 advertenties in de Pijp Krant
geplaatst en is er een flyer gemaakt en
verspreid.
Gedurende de eerste, tweede en derde
lockdown mocht het buurtspreekuur
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live geen doorgang vinden. We proberen telefonisch mensen zo goed mogelijk te helpen
en door te verwijzen. Na de laatste lockdown in 2021 gaan we in samenwerking met de
betrokken vrijwilligers, Puur Zuid en Combiwel bekijken hoe we het buurtspreekuur
kunnen voortzetten, nieuw leven kunnen inblazen en goed kunnen laten aansluiten op de
buurtteams.

Pleinen
Het Wijkcentrum faciliteert de bewoners van het Van der Helstplein door vergaderruimte
te regelen en hen in contact te brengen met anderen soortgelijke bewonersinitiatieven
en de gemeente. De ondergrondse containers hebben inmiddels grasmatjes (city

gardens) gekregen om bijplaatsing tegen te gaan. Eind 2020 werd duidelijk dat de
bewonersgroep een deel van het buurtbudget heeft gewonnen. In 2021 gaan we de
groep met de uitvoering van hun plan ondersteunen op de gebieden waar dat nodig is.

Het Wijkcentrum heeft bewoners van het Cornelis Troostplein met elkaar en met andere
initiatieven in contact gebracht. Er zijn veel overeenkomsten tussen de pleinen in De Pijp
qua problematiek: zwervers, horeca-overlast, vervuiling rond ondergrondse containers
etcetera. De ervaring leert dat tripartite overleg met bewoners, horecaondernemers en
stadsdeel het beste begin is van een oplossing voor de problemen.

Overige zaken
Werkgroep Schone Pijp
Vanaf 1 januari 2019 is er geen extra geld meer beschikbaar voor de coördinatie van de
werkgroepen van de Schone Pijp. Wij hebben daarom tijd geïnvesteerd in het
verzelfstandigen van de werkgroep. De meeste taken van het wijkcentrum heeft de
werkgroep nu zelf overgenomen. We helpen in een minimale variant de werkgroep nog
bij het overzicht houden op gemaakte afspraken, meedenken met gebiedsteam en
werkgroep over de samenwerking met de gemeente, met aanvragen van nieuwe
financiering voor activiteiten. Ook met de publiciteit en communicatie helpen we weer
mee, nadat de vrijwilliger die dat enthousiast ter hand genomen had hier door drukke
andere werkzaamheden, geen tijd meer voor had.
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4 mei
De groep bewoners die ieder jaar de 4 mei herdenking organiseert, stond door Corona
voor een uitdaging omdat dat live niet kon. Zij hebben dat opgelost met digitale
middelen, zoals een film. Wijkcentrum de Pijp ondersteunt hen door te zorgen dat de
rapportage tijdig in wordt gediend bij de gemeente en door de financiële verantwoording
mee te nemen in de jaarrekening.

Vraagbaak
We krijgen regelmatig bezoekers of telefoontjes van mensen met vragen over de sociale
kaart in de wijk, over hoe te handelen in bepaalde situaties, hoe bepaalde processen bij
de gemeente werken, waar ze andere bewoners kunnen vinden met dezelfde belangen
etc. Velen daarvan blijken (vooral) ook op zoek te zijn naar een praatje. We helpen ze en
verwijzen ze door naar de juiste instanties, het juiste spreekuur of de juiste ruimte.

Co-creatie en dialoog

Algemeen
Onderdeel van ons werk is het ondersteunen van de dialoog: tussen bewoners en
ondernemers, tussen bewoners en gemeente of tussen bewoners onderling. We
gebruiken verschillende methodieken om die dialoog te ondersteunen en te zorgen dat
die op constructieve wijze gevoerd wordt. De Zoom-bijeenkomsten waren een uitdaging.
We zijn te rade gegaan bij wat experts en volgden een training online presenteren en
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modereren, om onze gespreksmethoden en -vaardigheden aan te passen aan dit nieuwe
middel.
Co-creatie als de gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners, ondernemers,
overheid en andere relevante partijen resulterend in concrete ideeën en initiatieven, is
een continu onderdeel van ons werk en zie je in al onze activiteiten terug. We zijn zowel
aanjagers als ondersteuners van het gesprek tussen bewoners, ondernemers en
gemeente, we wijzen de weg in procedures en de bureaucratie en begeleiden waar
nodig, we attenderen mensen op en verbinden ze aan initiatieven in de buurt etc.

G250
Een goed voorbeeld van een co-creatieve activiteit is de buurttop G250. De G250 is een
samenwerking tussen gemeente, bewoners en ondernemers in de Pijp. Het is een
belangrijke plek voor signalen uit de buurt, een broedplaats voor nieuwe initiatieven.
De G250 is vaak een katalysator voor
gezamenlijke activiteiten van bewoners
waar het wijkcentrum graag in
ondersteunt,
zoals bij de werkgroepen fietsparkeren en autoluw.
Veel tijd van het wijkcentrum en het gebiedsteam is dit jaar gaan zitten in het zorgen dat
de beschikking van dit jaar rondkwam omdat de regie hierin lag bij een bewoner. Die had
daarbij steun en herinnering nodig. De beschikking kwam pas rond in december. De
geplande evaluatie-bijeenkomst van de G250 is daarom uitgesteld naar 2021. Over de
G250 wordt apart gerapporteerd.

Niet doorgegaan wegens Corona:
Iftar: In het eerste half jaar van 2020 heeft het wijkcentrum met Emcemo tijd
geïnvesteerd om voor de vierde keer een Iftar te organiseren in de Oranjekerk. Helaas
kon deze Iftar in verband met Corona geen doorgang vinden. Ook het
kinderrechtenfestival dat Emcemo in het najaar onder meer met ons wilde organiseren,
kon door Corona geen doorgang vinden.
IN De Pijp is een initiatief dat activiteiten op het gebied van duurzaamheid initieert. In
2019 hebben we samen een paar brainstormsessies georganiseerd. In 2020 zouden we
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verder gaan met de voorbereiding van het project The Art Of Nature (TAON), maar
Corona gooide roet in het eten. Aan de activiteiten die in het najaar onder deze noemer
hebben plaatsgevonden, weinig bijgedragen. Dat was niet alleen omdat we toen druk
bezig waren met de afbouw en overdracht, maar ook omdat IN De Pijp weinig
ondersteuning nodig heeft. Wel hebben we uiteraard andere bewoners die betrokken zijn
op dit onderwerp, aan hen verbonden en er op onze media-aandacht aan besteed.

Nieuwe activiteiten, bewonersinitiatieven,
netwerken en samenwerkingverbanden
Bewonersinitiatieven nieuw

Co-creatieruimte Zuidpunt
In februari 2020 opende Co-creatieplek Zuidpunt op de plek waar voorheen het
wijkcentrum zat haar deuren als co-creatieplek voor heel stadsdeel Zuid. Deze plek is
één van diverse co-creatieplekken die zijn opgericht in de stad en die passen in de
democratiseringsagenda.
Het wijkcentrum is vanaf het begin betrokken, waarbij het zich (conform de kaders van
de gemeente) faciliterend opstelde en programmering en beheer overliet aan de
bewoners. Gebruikers van de plek kunnen de sleutel bij verschillende sleutelhouders
(waaronder het wijkcentrum) ophalen.
Een aantal bewoners is enthousiast aan de slag gegaan met de cocreatieplek. Ondanks
de belemmeringen als gevolg van Corona hebben zij een aantal goed bezochte
activiteiten georganiseerd gericht op kwetsbare bewoners en de verbinding van
kwetsbare bewoners aan meer zelfredzame bewoners in de wijk. Voorbeelden zijn de
kwartjesmarkt, voedselverdelingsactiviteiten, dans- en kookbijeenkomsten waar nieuwe
bewoners van de opvang ongedocumenteerden in contact kwamen met andere
bewoners.
Het wijkcentrum verwijst mensen naar de Zuidpunt door, verbindt Zuidpunt aan
ketenpartners zoals HVO-Querido en aan andere bewonersinitiatieven en speelt waar
gewenst een inhoudelijke, mediërende of faciliterende rol. In het afgelopen half jaar
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hebben we bijvoorbeeld ondersteund bij het concretiseren van doelen, het schrijven van
projectplannen en financieringsvoorstellen voor bijvoorbeeld de
buurtbudgettenwedstrijd. De initiatiefnemers maakten voor hun activiteiten gebruik van
het hieronder genoemde “kleine initiatieven potje”.

Gerard Doubuurt
Het Wijkcentrum heeft in het voorjaar met een bakfiets-actie bekendheid gegeven aan
het participatieproces rondom het “Openbare Ruimte Plan” in de Gerard Doubuurt. Dit
gebeurde in goed overleg met de door de gemeente ingehuurde projectleider.
Er is een procesadviesgroep bestaande uit bewoners en ondernemers. De samenstelling
van die groep is bepaald door STBY, een extern bureau dat ingehuurd is door het
stadsdeel. We merkten dat de buurt het belangrijk vindt dat deze groep bereid is tot
terugkoppeling naar en input van de buurt. Dit soort signalen bespreken we met de
projectleider en het gebiedsteam.
Halverwege het jaar ontstond er vanuit Zuidpunt een groeiende groep bewoners die
meer invloed wilden op het participatieproces. Het wijkcentrum heeft de samenwerking
tussen de projectleider, het stadsdeel en de bewoners gefaciliteerd. We hebben de
groep in contact gebracht met vertegenwoordigers van de Frans Halsbuurt. Verder
hebben we een overleg met het team democratisering geïnitieerd om de groep te
informeren over het ‘right to challenge’. Omdat de groep weinig ondersteuning nodig
heeft is de bijdrage van het wijkcentrum beperkt gebleven tot mediëren en adviseren.

Hercules Segherplein
Een groep bewoners op het Hercules Segherplein benaderde in mei Wijkcentrum de Pijp
en het gebiedsteam omdat zij het plein leefbaarder wilden maken. In de eerste
bijeenkomst bleek dat er -naast ideeën om het plein groener te maken-, vooral veel
klachten waren over overlast en vervuiling. Na de vakantie ondersteunden wij de
initiatiefnemers bij het organiseren van een bewonersbijeenkomst buiten op het plein.
Naast vertegenwoordigers van het

vertegenwoordiger van de Schone Pijp,

gebiedsteam, gemeentelijke

waren er zo’n 50 bewoners aanwezig.

aandachtsfunctonarissen veiligheid, de

Het onderwerp leeft in de buurt. Er is

wijkagent, IJmere en een

een werkgroep en een tuingroep gestart
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om verder met bewoners te onderzoeken
wat er al dan niet mogelijk

is om de leefbaarheid op dat plein te verbeteren. Het gebiedsteam is nauw betrokken om
te bespreken wat de gemeente daar al dan niet in kan doen. Het wijkcentrum
ondersteunt de initiatiefnemers met het versterken van de werkgroep, bij de overleggen,
het verbinden aan andere bewonersinitiatieven en de communicatie. Uiteindelijk is het
doel ervoor te zorgen dat de groep met minimale ondersteuning verder kan.

Kleine bewonersinitiatieven en buurtbudgetten
Kleine initiatieven-potje

Op de website van het Wijkcentrum stond altijd al informatie over een
bewonersinitiatieven-pot van het stadsdeel waaruit je maximaal € 3000,- kunt
aanvragen. Dit jaar heeft het Wijkcentrum tweemaal € 5000,- onder beheer gekregen
waaruit aanvragen tot € 500,- gedaan kunnen worden. Een is bedoeld voor opbouwwerk,
de ander voor initiatieven die bij het Natuur&Milieuteam horen. Dit brengen we op
allerlei manieren onder de aandacht. Er wordt apart verslag gedaan van de resultaten.
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Buurtbudgetten
Enigszins in lijn hiermee is het gemeentelijk buurtbudgetten initiatief. Het gaat immers
om het beschikbaar stellen van gemeenschapsgeld voor initiatieven en ideeën van
(groepen) burgers. Om ervoor te zorgen dat de buurtbudgetten meer zouden worden dan
een wedstrijd, hebben we dit onderwerp geagendeerd voor de G250. Binnen deze G250
werden bewoners en ondernemers gestimuleerd om met elkaar de dialoog te gaan
rondom plannen om de buurt leefbaarder te maken.
Naast de aandacht die in de buurttop G250 is besteed aan het onderwerp, droeg het
wijkcentrum op verschillende manieren bij aan het proces. Het wijkcentrum:
-

organiseerde een digitale zoom-informatiebijeenkomst over het onderwerp
waarin de gemeente uitleg gaf over de buurtbudgetten;

-

maakte reclame middels facebook, de nieuwsbrief en in contact met
bewoners met ideeën, om mensen te attenderen op deze mogelijkheid

-

dacht- en schreef mee met een aantal plannen

-

monitort het proces, onderzoekt hoe het in andere wijken is geregeld en
vraagt buurtbewoners wat zij ervan vinden. Dit om het proces uiteindelijk
goed te kunnen evalueren: wat gaat er goed en wat kan er beter? Wat zijn de
voordelen en wat zijn de nadelen van deze manier van werken?

Groene Troost

In mei riep Wijkcentrum de Pijp mensen
op om buurtbewoners aan te melden die
wat hen betreft in deze Corona-tijd wel
wat groene troost konden gebruiken:
omdat ze eenzaam waren, door Corona
niet naar buiten konden/durfden, te
lijden hadden onder de maatregelen of
om andere redenen een hart onder de
riem konden gebruiken.

Medewerkers van het wijkcentrum zijn samen met een medewerker van Coöperatie
Springplank verspreid over een week met een bakfiets naar kwetsbare en eenzame
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buurtbewoners gegaan om 72 planten langs te brengen. De planten werden in grote
dankbaarheid en met plezier aangenomen.

Processen: participatie, educatie en vernieuwing democratie
Naast bewonersinitiatieven hebben we ook een aantal andere processen geïnitieerd en
begeleid met participatie, vernieuwing van de democratie of educatie als doel.

Buurtteams en informele zorg
Komend jaar wordt de toegang tot de zorg georganiseerd in buurtteams. Toen na enig
onderzoek in juni bleek dat de rol van de informele zorg daar een vrijblijvende plek in
had gekregen, heeft het wijkcentrum samen met een aantal buurtbewoners, contact
opgenomen met een andere informele zorgnetwerken en organisaties die deze
ondersteunen om te kijken of we daar nog positieve invloed op konden uitoefenen. We
hebben daarbij de samenwerking gezocht met Ma.ak020. In een week tijd hebben we
een brandbrief opgesteld die 50 organisaties ondersteunden. Die is in de raad
besproken. Helaas was het te kort dag om de aanbestedingskaders nog te herschrijven.
Op deze manier is echter wel nog eens het belang van de rol en de kansen van de
informele zorg onder de aandacht gebracht. We sloten met een aantal bewoners aan bij
een bijeenkomst van Puur Zuid om input te leveren voor hun offerte. Ten slotte vroegen
we aandacht voor dit onderwerp binnen het platform informele zorg. Samen met de
bewoners die zich hier hard voor maken, is het aansluiten van de informele zorg bij de
buurtteams en andere formele zorg, ook komend jaar een onderwerp op onze agenda.

Kracht van Mokum
De financiële crisis als gevolg van Corona maakt dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten
worden. Om te zorgen dat er draagkracht is en de wil om het samen te doen, is het van
belang dat bewonersorganisaties en initiatieven niet aan de besluitvormingstafel
ontbreken.
Daarom nam het wijkcentrum met een

d’Oude Stadt het initiatief om de

aantal soortgelijke organisaties zoals

krachten en belangen te bundelen.

Eigenwijks, de Meevaart en Wijkcentrum
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We richtten een platform op voor
Amsterdamse bewonersorganisaties en
burgerinitiatieven.

1

Het platform verbindt, faciliteert en versterkt initiatieven van bewoners om hun stad
leefbaarder te maken en om als stadgenoten naar elkaar om te zien.

Resultaten:
-

Er hebben zich een groot aantal bewonersorganisaties en burgerinitiatieven
uit de hele stad aangesloten.

-

Doordat Kracht van Mokum een brandbrief stuurde en een aantal malen
insprak in de raadsvergaderingen nam de raad een motie aan dat Kracht van
Mokum en de gemeente vraagt om de komende tijd te zoeken naar manieren
om de positie en het recht op ruimte, middelen en onafhankelijke
ondersteuning voor participerende bewoners te verankeren in het bestuurlijk
stelsel.

Educatie
In 2020 is de samenwerking met CC
Amstel voortgezet. Aan de hand van
interessante en spraakmakende
voorbeelden uit de stad en De Pijp werd
ingegaan op het succes van
burgerinitiatieven. Het waren
interactieve voorstellingen met een mix
van informatievoorziening en theater. De
reeks droeg de naam De Lokroep met
als ondertitel Hoe verleid jij de politiek?
Twee afleveringen vonden in 2020
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plaats: over het referendum over de Vrije
Geer en over BOOST in de
Transvaalbuurt.
Samenhangend met deze reeks organiseerden we een workshop over lobbyen in de
gemeente. Daarvoor gebruikten we een boekje van de Stichting Lobby Lokaal. Een
tweede workshop kon niet doorgaan vanwege Corona. Ook het Groen Gemaal werkt met
hen samen. (zie p. 28)

Met het Montessori Lyceum Amsterdam waren we aan het bekijken hoe we de krachten
konden bundelen. We wilden enerzijds door educatie en anderzijds door het
ondersteunen van de initiatieven van de schoolkinderen, de participatie van de jeugd
bevorderen en versterken. Ook zijn we met een aantal bewoners aan het nadenken of en
hoe we kinderen meer kunnen leren over de stadsnatuur door natuurgidsen in de buurt
te koppelen aan kinderen die dat leuk vinden. Beide initiatieven zijn op een laag pitje
gezet in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomst.

Nieuwe samenwerkingsverbanden
Zoals hierboven al benoemd, waren we in het kader van de onzekere toekomst
voorzichtig met het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.

HVO-Querido
Omdat er in april twee nieuwe opvanglocaties voor ongedocumenteerden in de Pijp zijn
gekomen, hebben we met de coördinerende organisatie HVO-Querido bekeken hoe we
deze nieuwe bewoners kunnen helpen verbinden aan andere bewoners(netwerken) in de
wijk. We hebben hen verbonden aan Zuidpunt die met een weinig ondersteuning hier
een aantal geslaagde initiatieven voor heeft georganiseerd.
Verder onderzoekt het wijkcentrum met het ambulante team van HVO-Querido op welke
manier we de initiatieven van de kwetsbare cliënten van HVO-Querido in de wijk kunnen
ondersteunen of verbinden met andere initiatieven en hoe de toeleiding naar
vrijwilligersplekken bij het wijkcentrum en het Groen Gemaal goed geregeld kan worden.
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Omdat het wijkcentrum haar activiteiten eind 2020 moest afbouwen, zijn deze plannen in
de ijskast gezet. In 2021 worden deze plannen weer opgepakt.

Communicatie

Communicatiemiddelen
We gebruiken een grote diversiteit aan communicatiemiddelen om activiteiten van het
wijkcentrum en bewonersinitiatieven onder de aandacht te brengen.
-

Onze drie facebook pagina’s worden met behulp van vrijwilligers intensief
ingezet om berichten te posten, te liken en te delen.

-

We hebben een twitter-account waarop we actief posten.

-

Middels 4 buurtapps zijn we aangesloten en blijven we op de hoogte van en
betrokken bij lokale ontwikkelingen en vangen we signalen op.

-

De website wordt voortdurend aangepast tot een actieve informatiebron. Op
onze website geven we bijvoorbeeld informatie over de beschikbare
bewonersbudgetten van het stadsdeel en bieden onze hulp aan bij het
invullen van de digitale formulieren.

-

We gebruiken de website Hallo de Pijp.

-

We zijn dit jaar gestart met het uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief
waar we 1600 abonnees mee bereiken

-

En ook het uitdelen van folders en het aangaan van gesprekken op straat
bleek een goede manier om publiciteit te genereren (zoals bijvoorbeeld bleek
uit de acties ten behoeve van het participatieproces Gerard Dou, maar ook
tijdens de acties voor behoud van het wijkcentrum)
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Netwerkbijeenkomst

Om een grotere en diversere groep bewoners te betrekken bij de wijk, bij de participatie
in de buurt en bij het wijkcentrum, organiseerden we in september samen met het
NMTZuid en een groot aantal vrijwilligers, een netwerkbijeenkomst. Verspreid over de
dag bezochten 2000 mensen de Natuur en Milieumarkt in het Sarphatipark. In nauw
overleg met de gemeente en de wijkagent hebben we het evenement op een Coronaproof manier georganiseerd.
Op de markt hadden veel bewonersintiatieven een kraampje om met folders, uitleg en
activiteiten andere geïnteresseerde bewoners te informeren en werven. Daarnaast
organiseerde we dialooggesprekken. Een diversiteit aan mensen wisselden van
gedachten en deelden informatie over onderwerpen die leven in de wijk zoals
gentrification, co-creatie, de verhouding tussen economische groei en waarde en
overlast/drukte/toerisme.
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Door inspirerende sprekers zoals Sander
Heine of Peer Smets, sterke
gespreksleiders en actieve inbreng van
de betrokkenen waren dit mooie
gesprekken die een goed beeld gaven
van wat er leeft in de wijk en wat men
droomt voor de wijk.

Toekomst
De afgelopen maanden is er vanzelfsprekend ook veel tijd gaan zitten in het afbouwen,
zowel als in het toekomstbestendig maken van het wijkcentrum.

Afbouw
Omdat er in de zomer nog geen zicht was op een vervolgfinanciering, zijn we het
wijkcentrum gaan afbouwen. Voor de medewerkers met contracten voor onbepaalde tijd,
is een ontslagprocedure gestart in nauw overleg met een ingehuurde HR-specialist. Ook
de medewerkers met tijdelijke contracten is gevraagd de ogen en oren open te houden
voor ander werk. Waar gewenst hebben we de medewerkers gefaciliteerd bij het zoeken
naar ander werk. Medewerkers kregen in werktijd de gelegenheid om de hiervoor
noodzakelijke acties te ondernemen.
Dat heeft effect gesorteerd. Toen eind 2020 duidelijk werd dat 6 van de 7 betaalde
krachten (met minder uren) zouden kunnen blijven, hadden de opbouwwerker en de
algemeen coördinator al een nieuwe baan gevonden. We moeten daarom in 2021 een
nieuwe kracht werven.

Binnen de afbouwmaatregelen vielen ook zaken als het opzeggen van de huur en van de
lopende contracten van bijvoorbeeld KPN maar ook van zaken als ons tijdschrijfsysteem
en de inhuur van ICT. De meest urgente zaken hebben we weer hersteld toen bleek dat
we komend jaar doorgaan. Voor het kantoor was al een andere huurder gevonden,
waardoor we momenteel met zijn allen in een klein kantoor zitten. Dit past gelukkig
binnen het voornemen om de opbouwwerker meer dan voorheen aanwezig te laten zijn
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in de wijk door met de laptop te gaan zitten bij het Huis van de Wijk, Plan C, de
buurtkamer enzovoorts.

De laatste maanden hebben we door een deel van onze activiteiten over te dragen aan
ketenpartners en gebiedsteam, gezorgd dat onze lopende activiteiten waar mogelijk ook
na sluiting van het wijkcentrum zouden kunnen doorgaan.

Toekomstbestendig maken wijkcentrum
Tegelijkertijd was de opdracht van de subsidieverstrekker om te onderzoeken of en hoe
het wijkcentrum ook na het beëindigen van de sociale basis-voorziening zou kunnen
voortbestaan.

Alternatieve financiering:
-

We hebben bij het team democratisering een aanvraag ingediend voor
middelen om activiteiten gericht op democratische vernieuwing uit te voeren;

-

We hebben gesprekken gevoerd met- en brieven geschreven aan politici,
raadsleden en ambtenaren over financieringsmogelijkheden, kansen en
onmogelijkheden voor komend jaar.
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-

We hebben de acties van bewoners die ons benaderden gecoördineerd.
Honderden bewoners hebben ons gesteund door brieven te schrijven naar
raadsleden, door posters voor hun raam te hangen, door brieven te schrijven
naar de krant, mensen op straat aan te spreken, de co-creatie in te pakken
etcetera. Mede daardoor besteedde onder meer De Pijp Krant, het Parool,
AT5 en Radio Noord-Holland aandacht aan onze situatie.

-

Daarnaast hebben we zoals eerder benoemd contact gezocht met andere
soortgelijke organisaties om onze horizon te verbreden. Organisaties als
Eigenwijks, Ru Pare, de Meevaart en d’ Oude Stadt denken en lobbyen met
ons mee over toekomstmogelijkheden.

Een combinatie van deze inspanningen
heeft er uiteindelijk toe geleid dat de
gemeenteraad besloot om ons voor
komend jaar een
overbruggingsfinanciering toe te kennen.

Bewonersbetrokkenheid: voor en door bewoners
Daarnaast hebben we ons op allerlei manieren ingezet voor een grotere
bewonersbetrokkenheid. Wanneer die betrokkenheid groot is, kan het wijkcentrum met
dezelfde middelen, meer bereiken. Bewoners kunnen elkaar adviseren, steunen en
versterken.
-

Op verschillende manieren hebben we bij bewoners en ondernemers in de
wijk gepeild in hoeverre er nog draagvlak is voor Wijkcentrum de Pijp.

-

Toen dit er bleek te zijn hebben we bewoners, buurtondernemers en
ketenpartners gevraagd om mee te denken over toekomstmogelijkheden. In
een goed bezochte Zoom-bijeenkomst voor de zomer, hebben we ideeën van
betrokken bewoners, ketenpartners en ondernemers verzameld.

-

In juni hebben we een live- brainstorm georganiseerd met een groep
bewoners van de Pijp over de vraag: wat is de meerwaarde van een
wijkcentrum nog vandaag de dag. Daarbij hebben we bewust gekozen voor
een mix van een mensen: o.m. een aantal (jonge) bewoners die nooit contact
hebben met het wijkcentrum en (oude) bewoners die bij alle activiteiten
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betrokken zijn, kritische bewoners en fans van het wijkcentrum. Uit deze
brainstorm kwamen veel inspirerende toekomstplannen/ideeën voort.
-

Na de zomer hebben we nog een tweetal bijeenkomsten georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomsten, maar ook telefonisch en via de mail hebben we
met een groot aantal bewoners het activiteitenplan voor 2021 opgesteld en
nagedacht wat ervoor nodig is om het wijkcentrum aan te laten sluiten bij wat
de huidige tijd en de huidige bewonersgroep vraagt.

In 2021 gaan we de organisatie vormgeven op basis van al deze gesprekken. Een actief
bewonersnetwerk gaat daar een belangrijke rol in spelen. Ook onze activiteiten in 2021
zijn gebaseerd op de uitkomsten van deze bijeenkomsten.

Jaarverslag Groen Gemaal
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Bezoekers
Het aantal bezoekers: circa 2425
Het aantal bezoekers neemt toe en blijft zeer gevarieerd, van jong tot oud en van expat
en (dagjes)toerist tot buurtbewoner. De toename van het aantal bezoekers heeft
waarschijnlijk een aantal oorzaken:
-

Het Groen Gemaal biedt een welkome afleiding en ontspanning in en door het
groen tijdens coronatijden. En mensen zijn meer bezig met eigen huis en tuin in
deze barre tijden.

-

De entree is aantrekkelijker gemaakt met nieuwe beplanting in het plantsoen
voor de schuren, opgefleurde potten aan weerszijden van het pad achter het hek,
de nieuwe look van het oude uitklap-schoolbord voor de ingang van de hand van
de lokale grafisch kunstenares Isra Signs en het nieuwe infobord met actuele
informatie aan het hek.

-

Zowel de teksten op het uitklapbord als in het infobord aan het hek zijn nu ook in
het Engels opgesteld.

-

De Facebookpagina wordt goed bezocht en heeft een groeiend aantal volgers
(618 ten tijde van het opstellen van dit verslag).

-

Waarschijnlijk mede door corona hebben we een aantal vaste, veelal oudere
bezoekers uit de buurt en komen ook regelmatig oud-vrijwilligers langs voor een
praatje, een kopje thee en/of een rondje langs de planten.

Dit terwijl we in coronatijden beperkt open kunnen zijn, met maximaal twee vrijwilligers
en drie en dan weer twee bezoekers tegelijkertijd, volgens de richtlijnen van het RIVM.
Het Groen Gemaal is momenteel geopend van dinsdag tot en met donderdag van 13.00
tot 16.00 uur. Redenen: het is voor de coördinator intensief werk vrijwilligers en
bezoekers steeds op anderhalve meter afstand te houden, en de meeste vrijwilligers
kunnen of willen drie uur of kortere werktijden nog net aan. Wanneer we met meer
vrijwilligers aanwezig kunnen zijn is de normale openstelling van 13.00 tot 17.00 uur
geen probleem. Op vrijdagmiddag zijn er wel vrijwilligers actief om voor de planten bij
het gemaal en in de door ons beheerde plantsoenen in het park te zorgen, maar zijn we
gesloten voor publiek. Het Groen Gemaal was op donderdag 17 december voor het laatst
in 2020 open in 2020, om tot 20 januari 2021 in winterslaap te gaan. Langer dan normaal,
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om de bekende redenen.

Vrijwilligers
De vaste, wekelijkse kern bestaat nu uit tien personen, van wie circa de helft een GGZachtergrond heeft of anderszins kampt met fysieke ongemakken en psychische
problemen. Het gaat om zeven vrouwen en drie mannen. Er is een jonge Engelse expat
en een dame met een Poolse achtergrond. De oudste en tevens meest energieke
vrijwilligster is 74.

Vanwege het risico op een coronabesmetting zijn twee oudere vrijwilligers afgehaakt,
van wie één heeft laten weten dat hij zich in het nieuwe jaar weer wil melden, zodra dat
mogelijk is. Een andere, zeer gewaardeerde en jarenlang actieve vrijwilligster is naar
Twente verhuisd.
Tegelijkertijd hebben circa tien bezoekers zich spontaan aangemeld als potentiële
vrijwilliger. De coördinator heeft hun naam en gegevens genoteerd, zodat zij contact met
hen kan opnemen, zodra corona het niet langer onmogelijk maakt iemand in te werken
en het weer mogelijks is met meerdere mensen tegelijk aanwezig te zijn. Om deze twee
redenen staat onze oproep voor vrijwilligers op de site van de vrijwilligerscentrale
Amsterdam overigens gedurende coronatijden voorlopig offline. Deze gaat weer online
zodra betere tijden zijn aangebroken.

Daarnaast hebben we zo’n twaalf ‘slapende leden’ of ‘hulptroepen’, veelal oudere
buurtbewoners, die oproepbaar zijn voor specifieke activiteiten en klussen.
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De mix van mensen die als vrijwilliger bij het gemaal werken puur omdat ze van groen
en/of sociale contacten houden en diegenen onder hen die met name ook structuur en
een gevoel van voldoening en betrokkenheid in hun leven nodig hebben is voor iedereen
(de coördinator incluis) waardevol, leerzaam en verrijkend. ‘Vruchtbaar’ zou je het ook
kunnen noemen, om in groene termen te spreken.

Omdat het jaarlijkse voorjaarsuitje en ook het reguliere zomer- en winterfeestje niet
door konden gaan, hebben de vrijwilligers naast een attentie voor hun verjaardag een
mooi kerstpakket van zowel het Groen Gemaal als het wijkcentrum gekregen, met
groene en culinaire artikelen van respectievelijk Dille & Kamille en De Wereldwinkel.

Maatregelen coronacrisis
Op het Groen Gemaal hanteren we strikt de voorgeschreven RIVM-voorschriften, met
maximaal twee vrijwilligers en wisselend twee of drie bezoekers die tegelijkertijd
aanwezig kunnen zijn. We komen niet in het gemaal bij elkaar voor de voorbespreking en
het drinken van thee en/of koffie, maar doen dat buiten. Bij de entree staan manden
voor bezoekers die ze moeten pakken en waar ze plantjes in kunnen verzamelen, zodat
de coördinator alles beter kan reguleren. Bij de mandjes en bij de wasbak in de schuur
staat een flacon desinfecterende handgel. Verder spuiten we regelmatig oranje
fluorescerende, milieuvriendelijke krijtverf op de looppaden om de anderhalve meterafstanden aan te geven. De maatregelen, waaronder de beperkte openingstijden en het
maximaal aantal bezoekers, staan duidelijk vermeld op het informatiebord aan het
toegangshek en op een geplastificeerd A4’tje in het krat bij de manden.

Helaas ligt de tuinhulp aan oudere en mindervalide buurtbewoners zo goed als stil
vanwege corona, terwijl we nog regelmatig aanvragen krijgen. We hebben wel bij een
ouder echtpaar twee struiken uit de tuin gegraven en de struiken een plek in het
Sarphatipark gegeven.

Speciale activiteiten/varia
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Kleine attenties voor jong en oud in
moeilijke tijden. Sinds de coronauitbraak hebben we minikruidenpotjes in
de aanbieding voor kinderen en geven
we bezoekers zakjes met bostel, gezond
voer voor de vogels in het park,
biologische bloemenzaden of de oogst
uit het voedselbosje (verse kruiden)
mee.
-

Ook delen we bouwplaten uit van het nieuwe natuurspeelbos in het
Sarphatipark, dat medio september 2020 is geopend. De bouwplaten hebben
we van de ontwerpers De Twee Heren en de gemeente kregen.Stefan
Lemmers en John Kroon van Coöperatie Springplank De Pijp houden sinds 1
juni elke woensdag gratis telefonisch tuinspreekuur van 14.00 tot 15.00 uur.

-

Imkers Geert en Wytse van
Wellbeeing hebben op 11 juni
een nieuw bijenvolk voor in de
bijenkast gebracht. Deze doen
het tot nu toe uitstekend, met
een productieve koningin.

-

Eind juni is de drainage bij de ingang van het gemaal verbeterd door het
aanbrengen van een laag gralux en leem.

-

De tien jaar oude brandblusser in het gemaal is op ons verzoek door Waternet
vervangen door een nieuw en groter exemplaar, waarvoor ook een
onderhoudscontract is afgesloten.

-

Op 6 oktober kwamen twee kinderen melden dat er kippen rondliepen in de
bosjes bij de zandbakken. We hebben de Dierenambulance gebeld, die
concludeerde dat de vier sierhaantjes niet te vangen waren en dat het park
een fijne en veilige omgeving voor ze was. ‘Hooguit wat bijvoeren in de
winter.’ We hebben de haantjes in de gaten gehouden, maar na ongeveer een
week helaas nooit meer gezien.
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-

Van medio oktober tot eind november hebben we weer biologisch geteelde
bloembollen van Ecobulbs tegen kostprijs verkocht, een actie die door
bezoekers altijd zeer gewaardeerd wordt. Mensen informeren er speciaal naar
en komen er ook vaak speciaal voor. Een aantal van de bollen hebben we in
plantsoenen in het park en in potten bij het gemaal geplant.

-

CC Amstel heeft het Groen Gemaal gevraagd met een groene, educatieve tafel
aanwezig te zijn voorafgaand aan de familievoorstelling “Het Groene Meisje”,
die 10 dagen tijdens de kerstvakantie zou worden opgevoerd. Vanwege de
Corona-maatregelen kon dit op de valreep niet doorgaan. We houden echter
onze collectie kamerplanten, stekken, zaailingen, rietsigaren, natuurstickers
en bouwplaten van het natuurspeelbos paraat voor wanneer de voorstelling
alsnog kan plaatsvinden.

-

Op de vroege ochtend van zaterdag 31 oktober 2020 heeft de coördinator
Groen Gemaal een plantenreddingsactie geleid, waarbij twee vrijwilligers en
betrokken buurtbewoners planten konden uitgraven op het bouwterrein van
De Nederlandsche Bank, die grondig gerenoveerd gaat worden. De planten
zouden anders platgewalst worden. De coördinator werd hierover getipt door
een vaste bezoekster en heeft daarop contact opgenomen met De
Nederlandsche Bank en de betreffende gebiedsmakelaar. Er zijn zo’n vijftien
kratten met planten naar het Groen Gemaal gegaan, waarvan een deel in de
door ons beheerde plantsoenen is geplant en een deel voor ruil/verkoop wordt
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aangeboden. Het overgrote deel is opgekuild om in het voorjaar in het door
ons te renoveren Vlinderplantsoen linksachter het gemaal te worden geplant.

-

Op 24 november heeft de coördinator een rondleiding gegeven over het Groen
Gemaal en het Sarphatipark aan participatiecoach Willy Koperberg en een van
de deelnemers van het project Meedoen in Zuid.

-

Eind van het jaar overleed een oude, trouwe bezoekster van het Groen
Gemaal. Zij en haar zus kwamen regelmatig langs voor een praatje en/of
planten. Stefan Lemmers en John Kroon hielpen haar met tuinklussen.
Via haar zus en John hebben we een aantal tuingereedschappen van haar
gekregen, waaronder schepjes, een snoeischaar en een bollensteker.

-

Wekelijkse samenwerking met de afdeling Groen van de gemeente, onder
andere bij het onderhoud van de takkenrillen, het planten van nieuw groen en
door ons gezaaide dotters in het park en het uitlenen van gereedschap aan de
Vereniging Sarphatipark en Werkgroep De Schone Pijp.

-

Het reguliere, zeswekelijkse overleg met de gebiedsmakelaar, Vereniging
Sarphatipark en de coördinator van de afdeling Groen Amsterdam-Zuid, vindt
via Teams plaats.
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Media-aandacht
-

Het filmpje dat Iamsterdam op 3 december 2019 over het Groen Gemaal
maakte is begin dit jaar online gegaan: https://www.iamsterdam.com/nl/inen-om-amsterdam/de-pijp

-

De coördinator bericht in Bulletin De Pijp regelmatig over de activiteiten en
gebeurtenissen van en rond het Groen Gemaal en Wijkcentrum De Pijp/NMT
Zuid.

-

De wekelijkse berichten op de Facebookpagina van het Groen Gemaal worden
steeds meer gelezen en geliked. Het gemaal heeft nu ruim 600 volgers.

-

Op 24 juni kwamen drie enthousiaste jongedames langs die met hun gsm een
paar filmpjes bij het Groen Gemaal voor het nieuwe onlineplatform Spice First
hebben gemaakt, met aandacht voor specerijen (nog niet online bij het
indienen van dit verslag).

-

Eind juni verscheen 'Zomer in Zuid, de krant voor de thuisblijvers'. Hierin
aandacht voor het Groen Gemaal en het gratis telefonische spreekuur van
hoveniers en GG-vrijwilligers John Kroon en Stefan Lemmers van Coöperatie
Springplank De Pijp.
Een vrijwilliger heeft samen met de
coördinator het belang van het Groen
Gemaal en het wijkcentrum onderstreept
toen een delegatie van het CDA op 20
november bij het Groen Gemaal op
bezoek kwamen.

-

Hierover is een een kort filmpje gemaakt, voor een presentatie over
burgerinitiatieven in Amsterdam.
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