
Amsterdam, 27-08-2020 

Geachte en zeer gewaardeerde commissieleden en DB,  

Naar aanleiding van agendapunt 6E over de G-buurt maken wij vanuit de bewonersbeweging G-buurt Moving 

Forward gebruik van ons inspreek recht om te reageren op de notitie van Mw. Grep en Dhr. Idsinga en u mee 

te nemen in de laatste ontwikkelingen vanuit de G-buurt vanuit bewoners perspectief.  

Wij zijn erg blij dat de bespreking van de  G-buurt wederom op de agenda staat en dat de stadsdeelcommissie 

op deze wijze laat zien dat  de buurt hen aan het hart ligt en dat jullie het beste voor de wijk willen. 

Inderdaad ligt alles m.b.t. de buurtbudgetten stil en is aan de buurt kenbaar gemaakt dat  in september e.e.a. 

opgepakt wordt en dan zal kenbaar gemaakt worden hoe de gemeente hierin verder wil gaan.  

Het DB heeft ook kennisgenomen van het feit dat een groep bewoners na de fraude zijn opgestaan en met een 

duidelijke statement hebben aangegeven dat zij verder willen met buurtontwikkeling en bereid zijn hun 

schouders onder het werk te zetten.  Samen met leden van het bewonersplatform G-Buurt en ook nieuwe 

bewoners (ruim 15 bewoners die het voortouw nemen) werd de beweging G-Buurt Moving Forward in gang 

gezet en met succes. De 1e online video meeting heeft 3 juni plaatsgevonden en sindsdien hebben we in totaal 

7 meetings gehad, waarvan 3 een combi van fysiek en online. Deze meetings zijn toegankelijk voor iedereen en 

stadsdeel commissie hebben hier ook gebruik van gemaakt door deze bij te wonen. 2 meetings zijn 

uitgezonden via een livestream link van Radio Mart (nog terug te kijken op:   

Van de gemeente heeft de beweging de mogelijkheid gehad om 2 subsidies aan te vragen (subsidie voor 

maatschappelijk initiatief Zuidoost) om de bewoners en initiatieven in beweging te houden in de zomer en om 

na de zomervakantie verder te gaan met de uitvoering van het G-Buurtplan. Dit is ook in lijn met de wens van 

de stadsdeel commissie dat in de zomer niet alles stil komt te liggen, uitgesproken tijdens de stadsdeel 

commissie vergadering van 26 juni 2020. Er is dus geen gebruik gemaakt van buurtbudgetten.  

Voor alle duidelijkheid: G-buurt Moving Forward is geen nieuwe, op zich zelf staande organisatie, maar een 

beweging die door bewonersplatformleden en nieuwe bewoners is opgezet. De bewoners van de G-buurt 

hebben laten zien dat zij zich hebben hersteld na de klap die hen is toegediend door de fraude en de nasleep 

daarvan. 

Over de kerngroep het volgende: Er waren sinds november 2019  3 kerngroepsleden, waarvan 1 in het 

buitenland zat ten tijde van de fraude en de nasleep t/m begin juli jl.  De 2 overige kerngroep leden zijn tevens 

bewonersplatform leden van het 1e uur en hebben zich hard ingespannen voor het oplossen van de ontstane 

situatie na de fraude. Er was een grote behoefte om een doorstart te maken van het participatie traject, gericht 

op herstel en het in gang zetten van een nieuwe energie.  

Op 3 juni hebben we een online buurtbijeenkomst georganiseerd genaamd: G-buurt Moving Forward, met 

nauwe betrokkenheid en ondersteuning van !WOON en in samenwerking met het stadsdeel. Dit was een groot 

succes met bijna 40 bewoners en de beweging G-buurt Moving Forward heeft hier haar fundament gelegd. 

Vanuit de energie en betrokkenheid van bewoners en organisaties die sindsdien zijn opgestaan hebben we vele 

meters gemaakt. 

De kerngroep in de oude vorm bestaat uit slechts 1 lid (het lid dat in het buitenland was voor langere tijd en 

tevens ook enig bestuurslid van de stichting Democratisering G-Buurt Zuidoost is). De 2 overige kerngroep 

leden opereren nu vanuit G-buurt Moving Forward.  

Sinds december 2019 was de kerngroep al hard aan het werk om het bewonersplatform G buurt actiever te 

maken om het buurtplan te kunnen uitvoeren. Met de beweging G-buurt Moving Forward is dit aardig gelukt 

en willen wij graag samen op deze voet verder gaan. Het buurtplan is van de bewoners en wij willen graag dat 

zo veel als mogelijk bewoners meedoen in de uitvoering van het plan ter ontwikkeling van de wijk.  

22 augustus jl. hebben wij met minstens 60 bewoners en met behulp van organisaties een leuke actie dag 

gehad genaamd ‘Samen bouwen we aan onze G-buurt’. We hebben dit in 3 weken tijd op co-creatie basis met 



een kern van 15 bewoners en organisaties georganiseerd. Veel ideeën en plannen kwamen samen en iedereen 

nam een taak en verantwoordelijkheid op zich. Ondanks de verscherpte Covid maatregelen en  de plensbuien 

hebben we ons wederom niet laten kennen en met volle energie en toewijding deze dag tot een succes 

gemaakt met o.a.: 

- Prikactie met zeker 40 kinderen en volwassenen afsluitend met een pannenkoekenfestijn bij 

Gliphoeve. Zowel kinderen als volwassenen deden ook spontaan mee (na Covid registratie)  

- Opening door de Bijlmer fanfare in de stromende regen 

- Buurtwandeling langs kunstobjecten, de kinderboerderij Gliphoeve en de collectieve ruimtes 

Grubbehoeve/Bijlmermuseum en Gooioord, met medewerking van het CBK.  

- Kindervoetbal toernooi en springkussen  

- G-buurt tekeningen en schilderingen door kids  

- Open podium en feestelijke afsluiting met spoken word artiest en buurtbewoner Brian Kemble 

Vooral het werken in co-creatie met bewoners en organisaties waaronder Swazoom, Rochdale, Stichting 

!WOON, Buurtwerkkamer, CBK, Boot, Lola Buitenpost en Radio Mart heeft een behoorlijke boost gegeven aan 

de groepscohesie in de wijk en dit willen wij zeker uitbouwen. Daarnaast was de dag ook gericht op het 

zichtbaar maken van de talenten en het sociaal kapitaal van de buurt.  

Enkele activiteiten zijn ook financieel gesponsord door Rochdale en Swazoom. !Woon heeft een belangrijke 

ondersteunende rol gespeeld.  

 

Kortom: het succes van 22 augustus JL. gaat veel verder dan een leuke dag. De samenwerking, verbindingen, 

positiviteit en het vertrouwen wat ontstaan is in de organisatie ervan is nog veel waardevoller. We hebben 

hiermee een stevig fundament neergezet om te komen tot een duurzame bewonersorganisatie voor de hele G-

buurt met een actief bewonersplatform. Dit zodat we genoeg veerkracht en slagkracht hebben om het 

experiment buurtbudgetten verder te kunnen dragen en het buurtplan verder uit te kunnen voeren. 

Overige belangrijke informatie en resultaten rondom de zomeractiviteiten en de organisatie van 22 

augustus:  

- De subsidie middelen worden beheerd door Stichting Kelly en Shelly. De voorzitter van deze Stichting is als 

buurtbewoner actief bij G-buurt Moving Forwar. Ze is zeer nauw betrokken en heeft ook zelf deelgenomen. 

Met de zeer kundige penningmeester hebben we concrete afspraken gemaakt over de besteding van de 

middelen 

- We hebben een buurtkascommissie ingericht met 2 commissie leden die alle declaraties en facturen moeten 

goedkeuren voordat er betaald wordt. 

- We zijn een whatsappgroep gestart (42 deelnemers in 2 weken tijd), een facebook pagina en instagram 

opgebouwd en documenten staan online in een google drive map. Daarnaast hebben we ook onze mailing lijst 

uitgebouwd. 

- We gaan nu door met de organisatie van de dag van de G-buurt op 12 september 

- Er zijn nu al plannen ontstaan voor wekelijkse/periodieke prikacties met pannenkoeken bij Gliphoeve 

De stadsdeelcommissie leden van Bijlmer Oost zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de G-buurt 

Moving Forward. Ook m.b.t. de stand van zaken met de stichting Democratisering G-buurt hebben wij minstens 

1 lid van Bijlmer Oost geïnformeerd hoe het er nu voorstaat. 3 leden van de stadsdeelcommissie Bijlmer Oost 

zitten in de whatsapp groep en mailing lijst en kunnen de ontwikkelingen hiermee goed volgen. 

Hiermee zijn we ingegaan op vraag 1 en 2 van uw notitie. Op vraag 3 kunnen we geen antwoord geven, dat is 

aan het DB. Voor ons is het antwoord op deze vraag ook belangrijk. Zoals hierboven ook beschreven maken we 

graag een doorstart met de buurtbudgetten, met als uitgangspunten:  

- Transparant en open, met o.a. kascommissie, open meetings en online verslaglegging  

- Uitnodigend naar alle bewoners om mee te doen en een onderdeel uit te maken van G-buurt Moving 

Forward, het bewonersplatform G-buurt en de uitvoering van het buurtplan met behulp van de 

buurtbudgetten. Op deze manier groeien we organisch.   



- Vernieuwend en experimenteel: met co-creatie en samenwerking als basis 

- Actiegericht en duurzaam met een stevige visie en strategie 

- Vernieuwend en experimenteel: met co-creatie en samenwerking als basis 

- Actiegericht en duurzaam met een stevige visie en strategie   

- G-buurt positief op de kaart 

- Voor- en door de buurt met behulp van buurtprofessionals in samenwerking met lokale organisaties  

Wij willen verder toevoegen dat het bestuurslid van de stichting Democratisering G-buurt die over de gelden 

van het buurtplan gaat in gesprek is gegaan met de verantwoordelijke van de Centrale Stad. Hij heeft hierover 

rapportage gedaan naar  de oude kerngroepsleden en ook alle betrokken instellingen z.a. Stichting WOON en 

gebiedsmakelaar van de gemeente.   

Verder zal de samenwerking met de eenmansstichting moeten worden opgepakt. Vooral het aanvullen van het 

bestuur is een belangrijk aandachtspunt zodat die conform de statuten functioneert. Dit zal democratisch 

moeten plaatsvinden en  gedragen moeten worden door de bewoners van de G-buurt.  

En ten slotte hebben we nog het volgende verzoek aan u:  

- Beslis niet voor ons met mét ons  

- Betrek ons in de evaluatie  

- Betrek ons bij de manier waarop we de buurtexperimenten kunnen hervatten, op vernieuwde en 

zorgvuldige wijze. Wij staan klaar volop ideeën en met een heldere strategie en visie. Laten we kijken 

hoe we dit kunnen hervatten op een manier wat aansluit bij de G-buurt, haar dynamiek en wat we 

sinds 2018 hebben opgebouwd.  

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand van zaken en willen graag dat het 

buurtplan verder uitgevoerd wordt in het belang van de ontwikkeling van de buurt. G-buurt is in beweging en 

wil samenwerken met alle organisaties om de wijk te ontwikkelen. In de bijlage kunt u naslag werk en foto’s 

vinden.  

Met vriendelijke groet,  

Namens alle betrokken bewoners en organisaties bij G-buurt Moving Forward,  

 

Lotta Ruskamp 

Delano Hoost 

Peggy Anijs 

Maartje Bos (06-19039645) 

  



 

Naslag materiaal:  

- Radio Mart uitzending G-buurt Moving Forward: https://www.youtube.com/watch?v=bm0T1-

g5QN8&feature=youtu.be 

- Meeting 13 augustus: https://www.youtube.com/watch?v=m9vEM7bNknw 

- Meeting 6 augustus: https://www.youtube.com/watch?v=ZoViXn1q7Kc 

- Google drive met verslagen en foto’s: 

https://drive.google.com/drive/folders/1brABEho1bFBbh6Ct1Z8b8bbtPXIY8ah7?usp=sharing 

- Facebook pagina: https://www.facebook.com/G-buurt-Moving-Forward-105348894621540  

- Facebook event: https://www.facebook.com/events/775736756302282 

- Communicatie vanuit het stadsdeel over 22 aug: https://www.amsterdam.nl/nieuws-egk-

buurt/buurtbijeenkomst-g-buurt/ 

Enkele foto’s:  

22 augustus, bijlmer Fanfare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. één  van de prikteams  
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3. G-buurt creaties door kids   

 

 

 

4. Opstart met team zaterdagochtend 22 aug  

 

 

  



 

5. Combi van fysieke en online meeting  

 
 

6. Voetbal toernooi  

 

 

 

 


