
Wie wonen er in Geuzenveld /Slotermeer ?

20%  traditioneel Hollands 65+

60%  allochtoon [ Turks/Marokkaans]

80%  allochtoon < 25 jaar

19%  werkelozen



“Het plein is vreselijk kaal, zet er toch een boom neer, met wat bankjes;
aan hangjeugd ontkomen we toch niet. Een paar simpele bloembakken.

Er zijn banken neergezet voor ouderen, maar na een half uurtje komen ze
zelfstandig niet meer overeind, want ze zijn te laag gebouwd.”

“Ik hoor regelmatig dat mensen het Lambertus Zijlplein niet kunnen vinden.
Laat het stadsdeel toch een simpel bord neerzetten!
  -  Er is helemaal geen sfeer op het plein.”



Het stadsdeel heeft ons grotere, bekende winkels beloofd.
Die zijn er niet gekomen, en daarom gaan veel klanten naar Osdorp.
Daar zijn ze wel.
 -  Ik geloof niet meer zo in die vergaderingen.

Er is helemaal geen sfeer op het Lambertus Zijlplein.



Middenstander, ergens in de wijk

“Meneer, ik kan u niets vertellen wat zou kunnen verbeteren”

“…er is namelijk niets meer aan te doen”

“Ik heb zo’n twee jaar geleden het stads-deelkantoor gebeld, toen werd
gezegd:
  -  Zit u daar nog?
     Dan zou ik maar snel vertrekken”.



“Er zijn hier helemaal geen problemen. De politie rijdt
voldoende rond en de vuilnis regelen wij zelf.”



“Kleine groepjes Marokkaanse jongens geven een onveilig gevoel”

“De straat mag wel eens wat beter worden schoongemaakt”

“Dat er nu meer beveligingsmensen op straat lopen is heel prettig”



“Oef… nou… nee, kan niets bedenken.
Alles is naar mijn zin”







Kernbegrippen huidige situatie:

Veel auto’s [meer dan in de rest van Amsterdam]

Weinig fietsen

Goedkope supermarkten

Groenten winkels

Stil op straat [ in verhouding]

Alles is vierkant

Weinig kleine winkels

Veel lege pleinen

Slechte buren



Hanggroep jongeren

Veel analfabeten

Weinig sportscholen

Veel gelovigen

Zwarte scholen

Moskeeën

Weinig emancipatie [man en vrouw]

Weinig bedrijven

Geen studenten

Geen cafés of restaurants



Fastfood

Gezondheidsproblemen

Veel ‘tuintjes’

Auto-inbraken

Veel startende ondernemers

Veel WAO’ers

Geen cultureel leven

Volkstuinen



KRUISING:  Burg. Fockstraat + Burg. Vlugtlaan

HUIDIGE SITATIE  04-2004



KRUISING:  Burg. Fockstraat + Burg. Vlugtlaan

voorbeeld SITATIE  04-2010



KRUISING:  Burg. Fockstraat + Burg. Vlugtlaan

voorbeeld SITATIE  04-2020


