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Wat vindt u belangrijk in uw buurt? Ga met andere bewoners in 
gesprek over verbeteringen voor de buurt! Dien een plan in, en 
stem! Samen maken we IJburg, Zeeburgereiland nog mooier!

Waarom Oost Begroot
Als bewoner van stadsdeel Oost hebt u 
zelf ideeën over wat nodig is in uw 
buurt. Samen met andere bewoners, 
ondernemers, organisaties en de 
gemeente werkt u aan het versterken 
van uw eigen buurt. Met elkaar 
beslissen over wat belangrijk is voor de 
buurt en waar geld aan wordt besteed. 
Dat is Oost Begroot!

Verschillende rondes
Inspiratiemarkt
Zaterdag 16 oktober vindt er een 
inspiratiemarkt plaats. Winnaars van 
Oost Begroot 2020 presenteren hier 
hun plannen. U kunt met eerdere 

planindieners in gesprek gaan over hoe 
ze Oost Begroot hebben ervaren. Ze 
laten zien wat ze hebben gerealiseerd 
en geven tips voor de nieuwe ronde. 
Ook kunt u ideeën voor plannen 
uitwisselen met andere bewoners.

Wat: inspiratiemarkt
Wanneer: zaterdag 16 oktober
Waar: Framer Framed
Tijdstip: 13.00 - 15.30 uur

Wilt u aanwezig zijn bij de 
inspiratiemarkt? Zorg dan dat u in het 
bezit bent van een coronapas.

Heeft u een goed idee voor uw 
buurt?

SET: een van de winnaars van Oost Begroot 2020. Foto: R. Mouw



Thema's kiezen
Tussen 18 oktober en 21 november 
gaan we een aantal keer de straat op 
om u te vragen welke thema's u 
belangrijk vindt voor uw buurt. U kunt 4 
thema's kiezen, uit een lijst van 33 
thema's. 
Ziet u ons niet op straat? Ook online 
kunt u uw mening geven. Ga naar 
oostbegroot.amsterdam.nl/ijburgzbe.

Er wordt een online en een fysieke 
bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de 
fysieke bijeenkomst worden de 4 
definitieve thema's gekozen.

Data en locaties van de straatacties en 
bijeenkomsten staan op 
oostbegroot.amsterdam.nl/ijburgzbe.

Geld verdelen
Van 24 november tot 12 december
verdelen we het geld over de thema's. 
Dit doen we op straat en online.
Data en locaties van de straatacties en 
bijeenkomsten staan op
oostbegroot.amsterdam.nl/ijburgzbe.

Ideeën indienen
Tot 10 januari is het tijd om ideeën te 
verzamelen. Hebt u een idee voor uw 
buurt? U kunt dan op de website van 
Oost Begroot uw idee indienen. Let op: 
dit is nog geen plan. Het gaat puur om 
een idee, dat nog niet uitgewerkt is tot 
een plan. Bewoners met vergelijkbare 
ideeën willen we met elkaar in contact 
brengen om samen te werken aan een 
plan. Hiervoor organiseren we er per 
thema een bijeenkomst. U kunt zich 
hiervoor aanmelden en met de 
gemeente en elkaar in gesprek gaan 
over de mogelijkheden. Daarnaast 
kunnen bewoners ook op de website 
van Oost Begroot ideeën indienen.

Plannen indienen
Van 10 januari tot 6 maart kunt u 
digitaal plannen indienen via 
oostbegroot.amsterdam.nl/ijburgzbe.

Haalbaarheidstoets
Stadsdeel Oost beoordeelt tussen 10 
januari en 21 maart alle ingediende 
plannen op volledigheid en 
haalbaarheid.



Stemmen
Van 9 tot en met 29 mei mogen alle 
bewoners van 12 jaar of ouder stemmen 
op hun favoriete plannen. U ontvangt 
hiervoor per brief een unieke stemcode. 
Op donderdag 2 juni worden de 
winnaars bekend gemaakt.

Handig om te weten
¡ Kijk voor de spelregels, beoordeling 

van plannen en handige weetjes op 
www.amsterdam.nl/oostbegroot.

¡ Een plan moet passen binnen één 
van de vier gekozen thema's.

¡ Het minimale budget voor een plan 
is € 5.000,-.

¡ 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.

¡ We motiveren u zoveel mogelijk 
samen te werken met buurtbewoners 
en gezamenlijk te werken aan 
plannen.

¡ Wordt uw plan gekozen door uw 
buurtbewoners, dan geeft u 
regelmatig een update over de 
voortgang van de uitvoering en 
kunnen we u vragen voor een artikel 
in een van de gemeentelijke 
communicatiemiddelen.

Blijf op de hoogte
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van 
de ontwikkelingen rondom Oost 
Begroot? Meld u dan aan voor de 
nieuwsbrief. Dit kan door een mail te 
sturen naar 
oostbegrootijburgzbe@amsterdam.nl. In 
de onderwerpregel kunt u zetten: 
aanmelding nieuwsbrief.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem 
dan contact op via 06 3873 8041 of 
oostbegrootijburgzbe@amsterdam.nl.

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