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Aanbieding Masterplan Zuidoost

Geachte leden van de Raad,
Namens de alliantie Zuidoost bieden wij u met gepaste trots het masterplan Zuidoost aan.
Bij het maken van het masterplan hebben we steeds de kinderen en jongeren van Zuidoost voor
ogen gehad. Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheden hebben als één alliantie een
gebiedsgerichte aanpak opgesteld waaraan alle ondertekenaars zich voor 20 jaar hebben
verbonden. Dat is in onze stad misschien wel nooit eerder gebeurd.
De roep van bewoners om de leefbaarheid en veiligheid in hun stadsdeel te verbeteren was de
aanleiding voor het plan. Bewoners houden innig van hun stadsdeel, maar sluiten hun ogen niet
voor de problemen en zijn bereid zich voor hun buurt in te spannen. Van begin tot eind zijn partners
van het masterplan, vertegenwoordigers van bewoners, overheden, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties met bewoners in gesprek gegaan. Dit gesprek is niet klaar, maar
wordt mede op verzoek van veel bewoners voortgezet bij de uitvoering van dit plan.
Het masterplan
Met deze aanpak willen wij bereiken dat iedereen die opgroeit in Zuidoost net zoveel kansen krijgt
als iedereen in de stad. We bouwen voort op het succes van de ontwikkelbuurtenaanpak. Het
masterplan heeft het voor de partners mogelijk gemaakt om gezamenlijk ambities op te stellen en
die ook samen na te streven. Van jeugdhulp tot de Johan Cruijff Arena, Rochdale tot Randstad, alle
partijen vormen nu een keten die sterk genoeg is om de veelvoudige problemen waar sommige
bewoners mee kampen te doorbreken.
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Om onze ambities te bereiken hebben we afspraken gemaakt over doorbraken. Zo zal sturing op de
uitvoering in het gebied komen te liggen, terwijl het college, de Rijksoverheid en diverse raden van
bestuur goede uitvoering mogelijk zal maken.
Daarnaast houden wij met dit plan op om gelijk te investeren. We gaan nadrukkelijk meer
investeren in Zuidoost (en straks ook in Nieuw West) dan in andere gebieden van de stad, met geld
middelen en inzet van menskracht.
Bewoners gaan daar iets van merken. Bijvoorbeeld doordat er meer voor de buurt gebouwd gaat
worden. Of dat de veiligheid verbetert door wijk-actieteams. In het onderwijs pakken we het
lerarentekort versneld aan. Ons doel is: meer aandacht voor leerlingen door kleinere klassen. Er
komen jongerencentra bij en we maken sport beter toegankelijk voor jongeren. Bedrijven in
Zuidoost werken samen met de gemeente en opleiders om nog meer jongeren aan goed werk te
helpen. De stadsdeelorganisatie verbetert snel, net als de samenwerking door beleidsdirecties met
het stadsdeel. Voor een compleet overzicht van de doorbraken en maatregelen verwijs ik u naar het
masterplan.
We kunnen dit doen doordat het Rijk hierbij onze partner is. Door een goed georganiseerd overleg
helpen alle relevante ministeries ons om de ambities uit het masterplan te bereiken.
Recente gesprekken met bewoners
Tussen 18 en 25 januari hebben via een digitaal videoplatform de laatste intensieve gesprekken met
bewoners plaatsgevonden over de thema’s participatie, wonen, werken, onderwijs en veiligheid.
Daar werd nog eens duidelijk dat veel bewoners graag mee willen praten en goede ideeën hebben.
Zuidoost is een uiterst divers stadsdeel en er zijn net zoveel meningen als er mensen zijn. Toch zien
we veel overeenkomsten. De bewoners waarderen dat er een masterplan komt en dat er met hun
over gesproken wordt. Zij hebben ons meegegeven laagdrempelig over het plan te communiceren
en ook de uitvoering samen met de bewoners te doen. Bewoners van Zuidoost en hun kinderen
willen vaak in Zuidoost blijven wonen. Daarom vragen zij om meer betaalbare woonruimte. We zien
bij ouders een groot verlangen om nog meer met de scholen te praten over het onderwijs van hun
kinderen. Bewoners hebben uiteenlopende waardering voor de veiligheid in hun buurt. Sommige
mensen voelen zich best veilig, maar er zijn ook zorgen, zoals bij moeders, wiens kinderen
slachtoffer van afpersing zijn.
Vervolg
Vanaf vandaag zal uitvoerig over het masterplan worden gecommuniceerd binnen het stadsdeel.
Daarbij werken we samen met lokale bedrijven. Onder andere via het platform www.zoiszuidoost.nl
blijven bewoners geïnformeerd en kunnen zij hun stem blijven laten horen.
Op 1 maart start Saundra Williams als programmadirecteur voor de Alliantie Zuidoost. Met ruim 20
jaar ervaring in de maatschappelijke en culturele sector in Zuidoost is zij nauw verbonden met het
stadsdeel. Als directeur, projectleider, jongerenwerker, coach en trainer heeft Saundra zich altijd
ingezet voor talentontwikkeling, ontmoeting en verbinding. Zij zal samen met de bewoners en
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partners in de alliantie zorgen voor de uitvoering van het masterplan. Vanzelfsprekend houden wij
de raad op de hoogte van de voortgang.
Namens het college en het stadsdeel bedanken we nogmaals alle partners voor hun grote
betrokkenheid bij de totstandkoming van het plan. De coronapandemie heeft het werk niet
gemakkelijker gemaakt, maar de noodzaak voor een ambitieus masterplan wel vergroot.
Namens de alliantie en de bewoners roepen wij, tot slot, de lokale en nationale politiek op om
betrokkenheid bij het masterplan te blijven tonen. Laten wij nu iets beginnen waar we over 20 met
trots op terugkijken. Laten wij samen investeren in de toekomst van Zuidoost.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en
wethouders,

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel
Zuidoost,

Femke Halsema
Burgemeester

Tanja Jadnanansing
Voorzitter
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