
Wat zijn de plannen 
voor 2022?
Voor 2022 zijn dit de plannen, die we willen 
oppakken. De plannen zijn per ambitie beknopt 
omschreven. Actuele informatie is te vinden op 
www.zoiszuidoost.nl

Ambitie 1 | inclusie en participatie

• Themabijeenkomsten Jongeren & Veiligheid: 
uitvoering actiegericht plan, in afstemming 
met jongeren opgezet, zoals Passiepool.

• Gesprekken met diverse groepen uit 
Zuidoost zoals kinderen, jongeren, ouders/
opvoeders, bewoners en ondernemers over 
maatschappelijke onderwerpen.

• Masterplan-netwerken, zij vormen de schakels 
tussen de community, het stadsdeel en 
de alliantie; twee jongerennetwerken, een 
oudernetwerk, een bewonersnetwerk en een 
ondernemersnetwerk.

• Gift of Colour
• Community Wealth Building: ontwikkeling 

van een lokaal verankerde economie waar 
bewoners vanuit hun eigen kracht aan 
deelnemen en waar het welzijn van de wijk 
leidend is.

Ambitie 2 | wonen en veiligheid

• Wijkactieteam: in Venserpolder is een 
Wijkactieteam opgezet. Deze wordt verder 
versterkt in 2022.

• Stroomlijnen drugsaanpak
• Hotspotaanpak
• Aanpak woonfraude
• Jongerenhuisvesting: opzetten van een 

woonplatform, onderzoek naar woonbehoeften 
jongeren, voorrangsregeling jongeren Zuidoost, 
ondersteunen en begeleiden naar het kopen 
van een woning.

• Volkshuisvestingsfonds: start vve-aanpak om 
te verduurzamen.

• Kwaliteit en inrichting openbare ruimte: 
verlichting

Ambitie 3 | jeugd en onderwijs

• Het jonge kind: faciliteren van een optimale 
ontwikkeling voor alle jonge kinderen met een 
kwalitatief hoogwaardig aanbod.

• De ideale basisschool: taal- en leesoffensief, 
veiligheid, ouderbetrokkenheid.

• De ideale vo-school: van visie naar uitwerking 
en uitvoering.

• Overgang van middelbare school naar 
vervolgonderwijs en werk

• Jeugdlab: het creëren van een omgeving 
waarin jongeren hun potentieel kunnen 
ontwikkelen.

Ambitie 4 | werk en economie

• Versterken lokale economie: het stimuleren 
en professionaliseren van de economische 
activiteiten van jongeren en bewoners en het 
versterken van lokaal ondernemerschap.

• Duurzame loopbaantrajecten | Bouw aan jouw 
Zuidoost: kansrijke sectoren activeren om 
meer jongeren aan werk te helpen.

• (Door-)ontwikkeling duurzame publiek private 
samenwerking: private partijen verbinden aan 
de ambities van het masterplan; duurzame 
verbetering perspectief jeugd, veiligheid en 
leefbaarheid.

• Youth Academy Platform: structurele 
koppeling maken tussen het bedrijfsleven, 
jongerenorganisaties en jongeren door middel 
van een platform gericht op kennisdeling, 
inspiratie en verbinding.


