
Waar gaat het gesprek over in Flevopark? 

Opgesteld door <Daniëlle van Kesteren>  

Welkom in het Flevopark.  Vele  mensen werken en verbl i jven in  het  F levopark.  Wat speelt  e r  in het Flevopark? Ik  

heb in  mijn  rol  a l s  gebiedsmanager, in  opdracht  van de gemeente Amsterdam, zoveel a ls  mogeli jk  re levante en 

specif ieke informatie van het  Flevopark bi j  e lkaar gebracht in  deze website.  Ik ben secretar is  van deze pagina 

en hou deze pagina up to date. Ik za l  de pagina updaten en aanvul len,  laat  mi j  weten a ls  je  iets mist  of a ls  er  

data ontbreekt . Deze pagina i s  ontwikke ld,  ontworpen en gevuld  met data a ls  resultaat van de derde pi lot  

budgetmonitor ing/buurtbegrot ing  voor de  Indische  Buurt .  Voor meer informatie  z ie  de pagina budgetmonitor ing 

en voor  meer informatie  over de gemeente Amsterdam a lgemene webs ite en a l le  gebiedsplannen in deta i l .    

Thema’s 

De onderwerpen van het Flevopark zijn verdeeld rondom <7> thema’s. Deze thema’s zijn gedestilleerd uit de resultaten naar aanleiding van 

bijeenkomsten over het Flevopark. Voor agenda en verslagen van deze bijeenkomsten zie hier.  

1. Beheren van de balans in het Flevopark 

2. Ontwikkelen naar een nieuwe balans in het Flevopark met ruimte voor rust en recreatie 

3. Verbeteren verbindingen naar het Flevopark 

4. Verbeteren verblijf in het Flevopark 

5. Ontwikkelen ecologie van het Flevopark 

6. Betrekken van de buurt bij het Flevopark 

7. Ontwikkelen recreatie waaronder inpassen activiteiten en festivals in het Flevopark 

Deze website is een samenvatting van informatie die is opgebouwd en samengesteld uit data van diverse bronnen. Voor zover mogelijk is er 

doorgelinkt naar de originele bronnen, besluiten, beschikkingen en projectpagina’s. Andere relevante bronnen zoals resultaten van enquêtes, 

agenda en verslagen van bijeenkomsten vindt u in de bibliotheek. 

Agenda 

dinsdag 7 september is een bijeenkomst voor bewoners aan het park georganiseerd door stichting xyz en gemeente. 

De Objecten en Activiteiten van de <7> thema’s <Flevopark> op de kaart: 

 

De generieke activiteiten van gebied: <Flevopark> zijn terug te vinden in de volgende programma’s van de begroting Amsterdam. 

� programma 3 Verkeer en vervoer 

� programma 8 Water en milieu 

  

Legenda 

●  Activiteiten - idee/wens 
●  Activiteiten - in uitvoering 

Zet vinkje aan voor kaartlaag: 
□  Toon alle objecten uit  
     <Flevopark> die relevant zijn 
□  Toon alle activiteiten uit 
     <Flevopark> die specifiek zijn 

             

           Gemeente <Amsterdam> > gebied <Flevopark> 

      



De Objecten en Activiteiten per thema 

 

 

 

 

 

 
<Nieuwe diep> <ontwikkelen> 

Wens eigenaar <Nieuwe diep>:  behouden 

Wens belanghebbenden <Nieuwe diep>:  in gesprek gaan over ontwikkeling Flevopark naar nieuwe balans met meer ruimte voor … 

Aanleggen paden Vernatten groen 
Aanleggen 

rietzones 

Planten andere 

planten 
Planten struiken 

Aanleggen 

verbindingen 

 

Status 14 juli 2016 

activiteit (modificatie):   beheren 

object van modificatie:   paden in Flevopark 

eigenaar van de activiteit (uitvoerder): gemeente 

budget:     123456 

budgetnaam:    budget groenbeheer 

budgethouder:    stadsdeel Oost, Tim Blokker 

bron:     groen visie, ecologische hoofdstructuur, visie evenementen, watervisie 

toelichting:    let op budget is voor geheel oost, budget is niet gesplitst. Splitsen alleen ism budgethouder 

 

Mutaties 10 mei 2016 

besluit:                                                         gemeente 

budget:     223456 

 

 

 

 

 

7. Ontwikkelen recreatie waaronder inpassen activiteiten en festivals in het Flevopark   

6. Betrekken van de buurt bij het Flevopark       

  

5. Ontwikkelen ecologie van het Flevopark        

4. Verbeteren verblijf in het Flevopark         

3. Verbeteren verbindingen naar het Flevopark        

2. Ontwikkelen naar een nieuwe balans in het Flevopark met ruimte voor rust en recreatie   

1. Beheren van de balans in het Flevopark         
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