Aanvraagformulier voor bijdrage uit buurtbudget voor de Helmers-, Cremer- en
Vondelparkbuurt in Oud West.
(Een vertegenwoordiging van buurtbewoners (de Regiegroep) neemt de besluiten m.b.t.
toekenning van buurtbudget aan een voorziening of activiteit voor, door en met de buurt).
Naam en adresgegevens
Otto Munters
Suzanne Johansson
Daniëlle Kortekaas

Overtoom 473 III
Frederiksstraat 118
Overtoom 467

Adres Overtoom 473 III

Telefoon 020-612 34 71 / 06-248 14 024

E-mailadres en eventueel website frederikstuin@overfred-enzo.nl

IBAN/bankrekeningnummer NL19 TRIO 0212 1433 52
(tijdelijk omdat de Vereniging nog in oprichting is)
Ten name van Stichting MW2 (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen) te Amsterdam

Woonplaats Amsterdam
Bekendheid
Heeft u al eens eerder een aanvraag gedaan? Ja, vorig jaar (niet gehonoreerd omdat er
toen nog een rechtszaak liep tussen een aantal bewoners en projectontwikkelaar Pierra)
Hoe heeft u ons gevonden? Via buurtcoördinator Henny de Kok
Informatie over het plan
Naam van uw plan / idee / initiatief
Voorgeschiedenis:
Het idee voor een buurttuin op het binnenterrein aan de Frederiksstraat bestaat al sinds
2014. In 2015 sloot de initiatiefgroep Frederikstuin een overeenkomst met
projectontwikkelaar Pierra waarin vastgesteld werd dat de projectontwikkelaar 8 woningen
kan bouwen op het binnenterrein en de initiatiefgroep een stuk grond krijgt voor een stille
en bloemrijke buurttuin. De projectontwikkelaar betaalt de kosten van de aanleg van deze
tuin en draagt de grond om niet over aan een op te richten Vereniging Frederikstuin.
Huidige stand van zaken:
1. De vereniging is in oprichting en er is een bestuur gevormd met 5 omwonenden.
Doelstelling en middelen zijn hier te vinden: http://www.overfredenzo.nl/oprichting-vereniging-frederikstuin/
2. Er is een tuinwerkgroep opgericht met 12 actieve leden die dit voorjaar na overleg
met Ragna Hom (projectleider zelfbeheer, afdeling beheer openbare ruimte,

Stadsdeel West) zijn gestart met 12 moestuinbakken en borders met vaste planten
op het stuk grond op het binnenterrein dat in eigendom is van de gemeente. Zie:
http://www.overfred-enzo.nl/moestuinbakken/
3. Met financiële steun van Groen en Doen (landelijke overheid) wordt dit voorjaar een
cursus stadstuinieren gegeven waaraan 17 omwonenden en buurtbewoners
meedoen. Het doel is het bevorderen van kennis en motivatie om de buurttuin goed
te kunnen beheren en onderhouden. Zie: http://www.overfred-enzo.nl/cursusstadstuinieren/
Geef een korte omschrijving van uw plan.
De buurttuin zal straks bestaan uit een bloemen- en kruidentuin op de grond die we van de
projectontwikkelaar krijgen (vanaf voorjaar 2017) en mogelijk kunnen we de
gebruiksovereenkomst met de gemeente verlengen voor plaatsing van moestuinbakken en
borders met vaste bloeiende planten op de gemeentegrond.
Dit jaar kunnen we met toestemming van de gemeente alvast een start maken op een
deel van de grond. Dit is belangrijk om straks, als de nieuwe woningen klaar zijn en de
grond van de projectontwikkelaar beschikbaar komt, voldoende kader te hebben in de
vorm van een actieve tuinwerkgroep die al enige ervaring heeft. Ook de cursus
stadstuinieren draagt daaraan bij.
Voordat we dit voorjaar begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, hebben we
alle omwonenden met een folder in hun brievenbus op de hoogte gesteld van het plan.
Daarop hebben we veel positieve reacties gekregen en aan de oproep om mee te helpen is
ruimschoots gehoor gegeven.
Hoeveel mensen denkt u te bereiken?
De buurttuin is toegankelijk voor alle omwonenden en buurtbewoners. Op dit moment zijn
er bewoners van de Zocherstraat, Frederiksstraat en Overtoom die meedoen aan de
moestuinbakken en/of opruimwerkzaamheden en de aanleg van de plantenborders.
Als de twee poorten in de toekomst afgesloten zouden worden is de afspraak met de
projectontwikkelaar dat de buurttuin toegankelijk blijft voor ieder die lid is van de
vereniging. Omwonenden en buurtbewoners kunnen dan lid worden van de vereniging en
middels een elektronische sleutel toegang krijgen. Hiervoor zullen nog regels worden
opgesteld die ervoor moeten zorgen dat het op het binnenterrein rustig blijft en dat de
nachtrust van de omwonenden van de poortgebouwen niet verstoord wordt.
Wanneer vindt u dat uw plan een succes is?
Het doel van de buurttuin is: meer sociale cohesie doordat buurtbewoners elkaar leren
kennen, alsmede het groener, mooier en veiliger maken van onze leefomgeving. Ook is er
een milieudoelstelling: tegels eruit en groen erin is goed voor de waterberging
(Amsterdam-Rainproof), schonere lucht en biodiversiteit.
Het plan is een succes als deze doelen in bescheiden mate bereikt worden en we horen nu al
van de actieve werkgroep leden dat ze het heel leuk vinden om elkaar op deze manier te
leren kennen.
Op welke locatie denkt u dit te realiseren?
Binnenterrein tussen Frederiksstraat, Zocherstraat en Overtoom. Bereikbaar via
Frederiksstraat 20 of 28.
Wanneer moet de activiteit plaats vinden? De activiteiten vinden nu al plaats. De
onkosten zijn voorgeschoten door de initiatiefnemers.

Op welke manier zorgt uw plan voor verbinding in de buurt?
Bij welk onderdeel van de Agenda van de Buurt past uw plan? (U kunt meerdere opties
aankruisen):
X Vergroening
X Veiligheid
Armoedebestrijding
X Openbare ruimte, heel en schoon
Maatschappelijke dienstverlening
Jongeren
X Anders, namelijk meer sociale cohesie
Met welke buurtbewoners/-organisaties werkt u samen t.b.v. dit plan?
Met buurtblog Over Fred en Zo, zie: http://www.overfred-enzo.nl/
Als u al ervaring heeft met deze activiteit, hoeveel deelnemers heeft u bereikt?
Circa 20, omdat buiten de tuinwerkgroep er ook omwonenden zijn met een tuin die de
achterkant van hun schutting verfraaien met een border en meehelpen met onderhoud van
het binnenterrein en de fietsenstalling.
En wat zijn de reacties?
Heel positief, iedereen vindt het fijn dat het binnenterrein niet verder verwaarloosd raakt
en dat het wordt opgeknapt. Ook omwonenden die zelf niet actief zijn maar wel op het
binnenterrein komen, bijvoorbeeld om hun fiets te stallen, zijn er blij mee.
De gemeente, eigenaar van circa 500 m2 grond op het binnenterrein, doet al jarenlang
niets meer aan onderhoud en het terrein raakte steeds meer verwaarloosd en werd
gebruikt als dumpplaats voor fiets- en scooterwrakken en ander materiaal. Vorig jaar heeft
de initiatiefgroep al een begin gemaakt met opruimacties, het opknappen van de vervallen
fietsenstalling en het zaaien van zonnebloemen en stokrozen. Dit jaar kunnen er behalve de
moestuinbakken ook borders met vaste planten komen.
Financiële aspecten
Welk financiële bijdrage vraagt u uit het buurtbudget of van de Regiegroep? € 1245

Voeg een gespecificeerde begroting toe met een beschrijving van de verschillende posten:
• Publiciteit (flyers, posters et cetera)
• Huur ruimte (na goedkeuring is het noodzakelijk dat u een separate subsidie
aanvraag doet bij het Subsidie Bureau Amsterdam)
• Inhuur specialisten of derden
• Kosten voor vrijwilligers
• Overige kosten (ontwerp en/of beeldmateriaal)
• Bijdragen van deelnemers en/of andere financiers
• Inkomsten uit verkoop
• Inkomsten uit entreegelden
• Overige inkomsten

Zijn er andere organisatie(s), binnen het stadsdeel of daarbuiten, waar u subsidie voor deze
activiteit aanvraagt of aangevraagd heeft? Nee
Zo ja, in welke fase is de beoordeling van uw aanvraag?
Wat heeft u (naast geld) nodig van de regiegroep? (netwerk/kennis of iets anders):
Toekenning
Het toegekende bedrag wordt z.s.m. naar uw rekening overgemaakt op basis van een door
u verzonden factuur tenzij (een deel van) het toegekende bedrag uit subsidie bestaat. In dat
laatste geval verzorgt het Subsidie Bureau Amsterdam de betaling nadat zij uw aanvraag
ontvangen hebben. De te nemen stappen kunt in in overleg met de gebiedsmakelaar doen.
Evaluatie Uiterlijk twee maanden na de realisatie van uw initiatief dient u schriftelijk
terugkoppeling te geven aan de regiegroep over het verloop. Daarnaast dient u een
financiële verantwoording van uw initiatief mee te zenden. We verwachten van u dat u zelf
actie onderneemt hiervoor via de gebiedsmakelaar dhr. Henny de Kok, 06-20 05 65 03 of
h.de.kok@amsterdam.nl

Begroting Frederikstuin
mei 2016

Moestuinbakkenmix (compost, turf en vermiculiet)

40 zakken à 40 liter

300

Moestuinbakken

12 keer €15

180

Plantmateriaal en zaden, ook voor de borders
Wateraansluiting en tuinslang, via kinderdagverblijf Dromelot
Tuingereedschap en kruiwagen

360
65
340
______
Totaal 1.245

