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Oost Begroot: Waar zet 
u geld op in?
IJburg, Zeeburgereiland



Dit is uw kans om samen met uw medebewoners te bepalen wat 
belangrijk is in uw buurt. Per gebied is er € 200.000,- 
beschikbaar. Kom naar de bijeenkomsten op zaterdag 7 en 
donderdag 12 maart.

Waarom Oost Begroot
Het is traditie om in stadsdeel Oost 
ruimte te maken voor plannen van 
bewoners.  Daarom gaat Oost Begroot 
van start. Een nieuwe stap in wat we in 
Oost ‘Buurtbouwen’ noemen: de 
samenwerking van bewoners, 
ondernemers, organisaties en gemeente 
bij het bouwen aan sterke buurten. Het 
doel is om bewoners meer zeggenschap 
te geven over wat belangrijk is in het 
eigen gebied. De belangrijkste 
voorwaarde is dat bewoners er samen 
uitkomen.

Oost Begroot verloopt in 4 rondes:
In de startbijeenkomst van 7 maart 
bepaalt u samen met uw 
medebewoners welke 5 thema's 
belangrijk zijn voor IJburg, 
Zeeburgereiland.

In de vervolgbijeenkomst van 12 maart 
verdeelt u in overleg met elkaar
€ 200.000,- over deze thema’s.

Vervolgens kunt u digitaal plannen 
indienen via amsterdam.nl/oostbegroot. 
Kies in de rechter kolom IJburg, 
Zeeburgereiland.

Heeft u een goed idee voor uw 
buurt?

Oost Begroot geeft bewoners zeggenschap over wat belangrijk is.



Stadsdeel Oost beoordeelt de plannen 
op haalbaarheid.

Door te stemmen bepaalt u welke 
plannen worden uitgevoerd.

Tijdens het Oost Begroot festival 
worden de winnaars bekend gemaakt.

Startbijeenkomst
Heeft u een goed idee voor IJburg, 
Zeeburgereiland? Dan zien we u graag 
tijdens de startbijeenkomst om samen 
met andere bewoners de vijf 
belangrijkste thema's voor uw gebied te 
kiezen:

Datum: zaterdag 7 maart
Tijdstip: 14.30 - 17.30 uur
Locatie: Openbare Montessorischool 
Steigereiland, John Hadleystraat 4

Vervolgbijeenkomst
In de vervolgbijeenkomst van 
donderdag 12 maart verdelen de 
aanwezige bewoners, in overleg met 
elkaar, € 200.000,- over de vijf gekozen 
thema's. Komt u ook?

Datum: donderdag 12 maart
Tijdstip: 19.00 - 21.30 uur
Locatie: Openbare Montessorischool 
Steigereiland, John Hadleystraat 4

Meld u aan voor de bijeenkomst(en) 
door een mail te sturen naar: 
oostbegrootijburgzbe@amsterdam.nl

Vervolg
In de derde ronde worden plannen 
ingediend. U kunt alleen plannen 
indienen die passen binnen de vijf 
gekozen thema's. De plannen worden 
digitaal ingediend.

Ook uw medebewoners moeten 
enthousiast zijn over uw plan. Alleen 
plannen die op de website van Oost 
Begroot 30 of meer likes krijgen, 
worden getoetst door de gemeente op 
haalbaarheid. Start daarom uw eigen 
campagne als u uw plan heeft 
ingediend.

In de laatste stemronde kunt u per 
thema uw top drie aangeven.



Handig om te weten

Kijk voor de spelregels, beoordeling 
van plannen en handige weetjes op 
www.amsterdam.nl/oostbegroot.

Stadsdeel Oost heeft vier gebieden:
1. IJburg, Zeeburgereiland
2. Oud-Oost
3. Indische Buurt, Oostelijk 
Havengebied
4. Watergraafsmeer

Elke bewoner (12 jaar en ouder) die 
woont in een van de vier gebieden van 
Oost mag meedoen aan Oost Begroot.

Bewoners kunnen alleen meedoen door 
aanwezig te zijn bij een bijeenkomst 
(aanmelden kan via de mail).

U kunt in iedere ronde van het proces 
in- en uitstappen.

Voor elk van de vijf gekozen thema’s 
kunnen in ronde 3 projectplannen 
worden ingediend. Een plan voor een 
project of idee moet minstens € 5.000,- 
kosten.

Een plan kan door uzelf uitgevoerd 
worden, maar ook door een groep 
bewoners, de gemeente, een stichting, 
een vereniging of een bedrijf in of 
buiten het gebied.

Vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen of hulp 
nodig over Oost Begroot op IJburg, 
Zeeburgereiland? Neem dan contact op 
per mail: 
oostbegrootijburgzbe@amsterdam.nl, 
of bel: 020 - 253 5117.

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost. Algemeen 
e-mailadres: oostbegroot@amsterdam.nl, www.amsterdam.nl/oostbegroot.
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