Ingediende initiatieven ''Het winnende idee'' / Mensen Maken Amstelveen

Naam initiatief

Doel

Klei(nt)je kunst Penning
https://youtu.be/ghoAmaIMkIg

Het buurtcentrum van het Keizer Karelpark; de Buurtkamer, start met een kunstinitiatief. Onder
begeleiding van beeldend kunstenaars Jeltje van Houten en Astrid Stoffels worden kleitabletten
(penningen) gemaakt. Bewoners en schoolkinderen worden betrokken bij dit initiatief middels
een campagne.

Voetbalpaaltjes

Het aanschaffen en plaatsen van een viertal opklapbare voetbalpaaltjes van kunststof op het
basketbal/speelveld in Nes aan de Amstel.

HappyNes

Een breed activiteitenaanbod voor de jeugd van Nes aan de Amstel in de leeftijdscategorie van
12 tot en met 17 jaar.

Aanleg Jeu de Boulesbaan

Het aanleggen van een Jeu de Boulesbaan in Westwijk op een groenstrook aan de Thuishaven.
Buurtbewoners gebruiken en onderhouden deze baan samen.

Verhalen vertellen

Buurtbewoners gaan samen aan tafel in een gezellige keukentafel setting en vertellen elkaar
inspirerende, unieke, educatieve, fictieve en/of avontuurlijke verhalen. Het doel is om te
stimuleren en aan te tonen dat een buurt met zijn verhaal een potentieel heeft om elkaar vanuit
een kleinkunst perspectief te vermaken en beter te leren kennen.

Pimpen plein achter garages

Het gezamenlijk opknappen van een sterk verwaarloosd particulier binnenpleintje door
buurtbewoners.

Niet vegeteren, maar investeren in
onze ouderen

Het mogelijk maken van vele bezoeken van de CareClowns aan de afdelingen van Juliana
(dementie afdeling) in het verpleegtehuis het Zonnehuis. Keer op keer zorgen de CareClowns
voor ontroerende ervaringen, zelfs mensen in een vergevorderd stadium van dementie worden
bereikt.

speelmateriaal voor buurtfeest

Een vergoeding voor een springkussen, een feestent en een voetbalpanna (opblaasbare
voetbaldoeltjes) voor een buurtfeest in de Berkenrodelaan. Het jaarlijkse feest zorgt voor het
beter leren kennen van elkaar. De spullen kunnen worden opgeslagen in villa Randwijck zodat
ook andere straten kunnen meegenieten van de spullen.

Voertuig naar een duurzaam
Amstelveen: aanschaf SRV-wagen

Met een elektrische SRV-wagen als pop-up store de wijken van Amstelveen bezoeken. Met
bewoners in gesprek gaan en aan jong en oud laten zien wat je met tweedehands spullen kunt
doen en hoe je energie kunt opwekken en besparen. Het doel is wijkbewoners in Amstelveen
met elkaar te verbinden rond de thema's 'ontspullen' en energiebesparen en -opwekken.

Historische wandeling en dag voor
Bovenkerk

Een georganiseerde dag en historische wandeling door Bovenkerk. De wandeling wordt
ondersteund door een informatieboekje en QR-code. Activiteiten als een tentoonstelling in het
Noorddammercentrum, de Historische Trams bij station Bovenkerk, langs bij de Urbanuskerk en
heel veel meer brengen de nieuwe en oude Bovenkerkers samen.

Badje Urbanuspark Bovenkerk

Een groot aantal vrijwilligers onderhouden het drukbezochte pierenbadje in het Urbanuspark. Zij
willen graag materiaal om het badje nog mooier en efficienter schoon te houden.

Avontuurlijk Buitenspelen YES!

Om samenspelen te vergroten bedachten de jongste buurtbewoners in Westwijk een idee:
"Kunnen de speelplekken niet wat spannender!?" De bewonersgroep wil samen met de
gemeente de bestaande speeltuinen versterken met natuurlijke en avontuurlijke boomstammen,
touwen, heuveltjes en waterpartijen.

CHALLENGES SOLUTIONS kansen voor Het ondersteunen van de kosten die komen kijken bij het maken van een nieuw Amstelveens
iedereen
televisieprogramma. Het doel van het programma is om mensen met verschillende etniciteiten
en nationaliteiten bij elkaar te brengen en samen met hun, oplossinggericht, de obstakels en
uitdagingen bespreken waar zij tegen aanlopen in Nederland.

Groot Springkastelenfestival in
Westwijk

Het organiseren van een groot feest/festival voor kinderen tot en met 12 jaar. Op diverse
plekken in Westwijk springkastelen plaatsen en daarbij lekkere en gezonde foodtrucks plaatsen
voor de ouders. Alle kinderen uit Amstelveen en omgeving zijn welkom!

Joods-Islamitisch Café

Het maandelijks organiseren van een bijeenkomst (café) voor Joden en Moslims uit Amstelveen
in Wijkcentrum De Meent. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en de verbinding op te
zoeken. Bij eerdere bijeenkomsten onstond de wens voor ontmoetingen op maandelijkse basis.

Mensen ontmoeten elkaar in de
donkere dagen voor kerst!

Tijdens kersttijd een overgetelijke dag verzorgen voor de mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Kerst is dé tijd om elkaar te ontmoeten en mensen met elkaar te verbinden.

Project schoolplein ''De Linde''

Montessorischool 'De Linde' groeit als school en beschikt over een groot plein dat in een buurt
staat waar veel kinderen te weinig speelruimte in huis/tuin hebben. Het plein kan dienen als
'grote' speeltuin voor kinderen om samen te spelen in een buurt waar vooral veel 'kleine'
speeltuinen te vinden zijn.

Een speeltuin voor iedereen

Een uitgebreide binnen/buiten speeltuin in Westwijk met vele faciliteiten en workshops om
kinderen bij elkaar te brengen en te laten spelen en voor ouders om elkaar te ontmoeten op een
gezonde en goed onderhouden plek.

Maakplaats Amstelveen

Een centrale plek in de wijk waar bewoners samenkomen om oplossingen te vinden van alledag;
reparaties van spullen en fietsen, maar ook de verbinding tussen bewoners vergroten, zodat
iedereen mee kan doen en niemand vergeten wordt.

Omheind hondenspeelveld

Twee veilige, omheinde speelvelden in de wijk Waardhuizen. 1 voor de grote honden en 1 voor
de kleintjes. De velden zijn voorzien van een prullenbak en poepzakjes. Sociale contacten tussen
baasjes worden vergroot, zij wijzen elkaar op het schoonhouden van de velden.

Speeltuin

Een grote speeltuin met verschillende speeltoestellen in Westwijk voor alle leeftijden. De
speeltuin is veilig, volledig omheind en beschikt over een klein clubhuis met een toilet. Ook kan
je hier limonade en koffie halen.

Herinrichting centraal plein Campus
Uilenstede

Meer dan 100 studenten hebben gestemd voor een herinrichting van het binnenplein van
Campus Uilenstede; zij willen zitplekken, eetplekken en mogelijkheid tot spel/sport
(pingpongtafels) creëren. Het ontwerp is besproken met DUWO en de ondernemers van de
campus, evenals dat er rekening gehouden wordt met het Wijkbeheer en de hulpdiensten.

Buurttuin

Het realiseren van een buurt-kruiden/moestuin op het Zetveld bij het speeltuintje in het Oude
Dorp, waar momenteel een aantal stroken zijn met aarde waar nog geen begroeiing is. De
bewoners grenzend aan het pleintje kunnen samen de tuin onderhouden en de kinderen leren
over het verbouwen van groente en fruit. Dit zorgt voor samenhorigheid in de buurt én heerlijke
producten!

buitenspeelbus uitbreiden

De buitenspeelbus is een zeer goede stimulans om kinderen vaker buiten te laten spelen. De bus
wordt nu 4 van de 6 zomervakantieweken ingezet en door dit uit te breiden, betrek je nog meer
kinderen bij dit initiatief. De bus zorgt voor meer contact tussen kinderen en draagt bij aan meer
beweging.

Buurtmoestuin

Een buurtmoestuin maken van een stuk onbeplant gemeentegrond bij het speeltuintje aan het
Zetveld. Een fijne plek creëren om elkaar te ontmoeten, samen te werken en te ontspannen. Het
zelf kweken en oogsten van groente, fruit en kruiden uit eigen tuin vergroot ook het bewustzijn
dat al dat lekkere eten niet in de supermarkt groeit.

