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Stadsdorp Westerpark 2020 in vogelvlucht 
 
Oprichtingsverhaal 
Na een start op het Witteneiland in 2015 werd halverwege 2017 Stadsdorp Westerpark 
opgericht en bij de Kamer van Koophandel als informele vereniging ingeschreven. Door 
overleg met de buren rondom het Witteneiland en contacten met andere stadsdorpen in 
Amsterdam hadden we ons een beeld gevormd van welke behoeften er in de buurt speelden 
én hoe wij daar vorm aan wilden geven. Eind november 2017 lanceerden we ons logo en de 
website. Het jaar 2018 was ons eerste hele jaar als stadsdorp. In 2019 konden we 
voortbouwen op een stevige basis. Dit leidde tot de groei van het aantal activiteiten, 
deelnemers, vrijwilligers en van de samenwerking met buurtorganisaties en andere 
buurtinitiatieven.  
 
En dan 2020 … 
Het coronavirus heeft onze activiteiten heel sterk beïnvloed. Veel activiteiten moesten we 
afzeggen of uitstellen. We hebben creatief ingespeeld op wat binnen de regels wèl mogelijk 
was en verschillende online activiteiten opgezet. En een aantal al bestaande activiteiten 
hebben vaker plaatsgevonden, zoals de wandelingen en Film & Soep. Ook zijn er activiteiten 
toegevoegd, zoals de kunstwandeling, de online borrel, de kerstquiz en de lichtprojecties. 
 
 
 

730 buren ontvangen onze 
nieuwsbrief 

 

Ruim 100 activiteiten met 
meer dan 900 deelnemers 

60 actieve vrijwilligers in 
Stadsdorp Westerpark 

 
 
Zo konden we Stadsdorp Westerpark in een wereld vol beperkingen laten voortbestaan en 
veel van de animo behouden. Ondanks de lastige omstandigheden kunnen we zeggen dat 
2020 een goed jaar was. 
Tijdens de pandemie is de waarde van verbinding en contact in de eigen buurt cruciaal 
gebleken. We zijn er trots op dat we hieraan ons steentje hebben kunnen bijdragen. 
 
De kerngroep van Stadsdorp Westerpark, 
februari 2021 
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Communicatie 
Onze website www.stadsdorpwesterpark.nl hebben we uitgebreid met meer informatie en 
meer nieuwe berichten. Dit is gebeurd in overleg met onze redactie en met provider Coloci. 
Naast actuele berichten over stadsdorp- en andere buurtactiviteiten is er nu een eigen blog 
‘Stadsdorpers’ en ook de webserie ‘Westerpark door de jaren heen’, waarin maandelijks de 
geschiedenis van een straat in beeld komt.  

 
 
Van verschillende van onze activiteiten zijn videoverslagen gemaakt en op de website 
geplaatst: de Nieuwjaarsduik, de 4 mei-herdenkingswandeling, de lichtprojecties met 
Buurtlicht en onze nieuwe bioscooptrailer.  
Drukwerk blijft een belangrijke informatiebron voor buurtbewoners. We maken daarom 
flyers en posters met beeldmateriaal om bekendheid te geven aan onze activiteiten.  
In 2020 waren dat er minder dan in voorgaande jaren vanwege de corona-beperkingen.  
Het belangrijkste drukwerk is onze activiteitenladder. 
 

 
Onze nieuwsbrief is het centrale communicatie- en contactmiddel met alle stadsdorpers. De 
nieuwsbrief heeft in 2020 meer inhoud gekregen en de verschijningsfrequentie is opgevoerd 
tot tien edities. We hebben nu 730 abonnees. 
Onze activiteiten zijn ook bekendgemaakt op www.stadsdorpwesterpark.nl en in de 
Staatskrant. 

http://www.stadsdorpwesterpark.nl/
http://www.stadsdorpwesterpark.nl/
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We zijn actief in de Staatsliedenbuurt, de 
Frederik Hendrikbuurt en de Centrale 
Markt, waaronder het Marcantiterrein. 
Let wel: iedereen is welkom om mee te 
doen, binnen en buiten stadsdeel 
Westerpark. 

 
 

Stadsdorpactiviteiten  
Clubs 
Door stadsdorpers zijn twee actieve clubs opgezet. Dit zijn de vrijdagse filmclub en de 
museumclub. Beiden organiseren in principe maandelijks een activiteit en trekken tientallen 
buren. 
 
Burenborrel, koffieochtend en bureneettafel 
We hielden maandelijks -zo lang het mogelijk was- onze goedbezochte burenborrel op twee 
locaties: één in de Staatsliedenbuurt (café Rooster) en één in de Frederik Hendrikbuurt (Café 
de Oude Schaeper). Daarna hebben we tussen mei en augustus online borrels georganiseerd. 
In september hadden we één keer een borrel bij de WesterVilla aan de Haarlemmerweg. 
Maandelijks was er de bureneettafel bij Grand Café het Paviljoen. Toen dit niet meer kon 
werd dit het afhaaladres en werd er ook eten thuisbezorgd. 
Er waren er twee koffieochtenden bij café Broer en we lanceerden de eerste burenlunch in 
café Amsterdam. Daarna hielden we twee keer een online koffieochtend. 

    
 
Bijeenkomsten 
In plaats van twee is er vorig jaar één online informatiebijeenkomst gehouden voor nieuwe 
stadsdorpers. Tijdens deze bijeenkomt is informatie gegeven en zijn ook vragen beantwoord. 
De geplande burenbijeenkomst moest worden afgelast. 
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Film & Soep en Boek & Film 
Met Het Ketelhuis organiseerden we - zolang de bioscoop open bleef - elke week Film & 
Soep. Eerder was dat eens per maand. Soms was de soeplunch niet mogelijk en bleef alleen 
de film over. Toch trok dit steeds een ‘volle’ zaal met rond de 15 personen. 
In februari vond nog één keer Boek & Film plaats aan de hand van het boek Karakter van F. 
Bordewijk in de OBA aan de Van Hallstraat. Die activiteit trok 28 deelnemers. 

    
 

 
Wandelen 
Een wel heel populaire activiteit onder stadsdorpers is het wandelen. Willems wandelingen 
werden 16 keer georganiseerd met in totaal 78 deelnemers.  
Vaak meerdere keren per maand waren er stadswandelingen met onze vaste gids. Ruim 80 
stadsdorpers namen deel aan 18 stadswandelingen.  
Voor het eerst organiseerden we afgelopen jaar zes keer wandelingen langs openbare kunst 
in de buurt (in groepjes van vier vanwege de maatregelen). 
 

    
 
 

 

„Hartverwarmend, dat is het Stadsdorp voor mij. Fijn dat 
je mensen kent in de buurt en samen er op uit kunt!” 
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Nieuwjaarsduik in de Kattensloot 

 
Op 1 januari 2020 hebben we opnieuw de Nieuwjaarsduik georganiseerd samen met  
zwemclub Kattensloot. Met ruim 170 toeschouwers, 45 zwemmers, muziek en drankjes. En in 
een uitstekende sfeer. Een uniek buurtevenement. Vanwege het 1e jubileum dit keer met 
speciale kattenoortjes voor de zwemmers. 
 
Lichtprojecties in de buurt 
Samen met Buurtlicht hebben we drie lichtprojecties vertoond. De eerste was te zien op 10 
januari tijdens de BuurtLichtKunstRoute met als thema ‘Welk compliment geef jij aan de 
buurt?’. Ruim 110 complimenten verschenen op het water van de Kostverlorenvaart. 
In april was onze presentatie ‘Hart onder de Riem’ te zien op de Watertoren op het GWL-
terrein. En in december vertoonden we ‘Lichtpuntjes in en uit de buurt’ op De Wittenkade. 

 
 
Herdenking en bevrijding (4 & 5 mei) 
Voor het eerst hebben we activiteiten georganiseerd rondom de 4e en 5e mei.  
Er is een herdenkingswandeling samengesteld langs bijzondere plekken in de buurt die 
verbonden zijn met de Tweede Wereldoorlog. Deze wandeling kon niet doorgaan. Daarom 
hebben we hem uiteindelijk als video opgenomen, zodat geïnteresseerden de route zelf 
konden lopen aan de hand van een beschrijving.  
Op 5 mei deelden we zestig blikken met Vrijheidssoep uit aan belangstellende stadsdorpers. 
Mireille Buldeo Rai maakte voor ons een speciaal gedicht Ode aan de Vrijheid en we zorgden 
deze dag voor een muzikale verrassing: het Frankfurter Polka Trio liep in de buurt rond en 
speelde vrolijke muziek.  
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En ook was er … 

- In maart de thema-avond over ‘Goed oud worden’ aan de hand van de film 
Zeventigers van Annelies Heesackers met 28 deelnemers; 

- ‘Zomers Buiten’ waarbij een groepje wisselende buurtbewoners in de buitenlucht drie 
keer samen een gezellige middag hadden; 

- De winactie bij ‘Buurten bij Westergas’ in september 2020; 
- De StadsdorpCrypto met een prijswinnaar; 
- De kunstwandeling vanaf het beeld Dragers van Verre van Nelson Carrilho in het 

Westerpark en het bezoek aan het atelier van deze beeldend kunstenaar. 
- In november een eerste huiskamergesprek waarin een stadsdorper iets uit zijn leven 

vertelde gevolgd door een nagesprek; 
- De online Kerstquiz met 30 deelnemers; 
- De campagne Vitamine Stadsdorp waarmee we buren verrasten met een kleine geste. 

 
 
Organisatie van het stadsdorp 
Administratie 
We voerden een eenvoudige boekhouding en een kleine persoonsadministratie die voldoet 
aan de privacywetgeving. We willen een informele organisatie blijven met een lichte 
structuur en lage kosten. Om toegankelijkheid gemakkelijk te houden werken we -anders dan 
bij verschillende andere stadsdorpen- zonder lidmaatschap. Sommige van onze activiteiten 
zijn gratis. Als er wel kosten zijn, zoals voor de film of een maaltijd, dan betalen deelnemers 
die zelf. 
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Financiën 
Bij alle activiteiten kunnen mensen in een spaarvarken of via een Tikkie vrijwillig bijdragen 
aan het stadsdorp. Daarnaast ontvingen wij regelmatig giften. Deze bijdragen en giften 
vormden in 2020 ruim 30% van onze inkomsten. Daarnaast bestaan onze inkomsten uit 
bijdragen van fondsen en de subsidie van de Gemeente Amsterdam.  
We maakten minder kosten voor activiteiten, simpelweg omdat er afgelopen jaar minder 
mogelijk was. De kosten voor communicatie bleven onveranderd. We hebben meer 
geïnvesteerd in IT (onder andere een Zoom-abonnement en een beamer) om online 
activiteiten te kunnen organiseren en om lichtprojecties in de buurt te kunnen doen. 
Onze financiële boekhouding laten we jaarlijks controleren door een commissie van twee 
vrijwilligers. Aan de hand van hun advies hebben we enkele punten onderzocht en 
aangepast. 

 
 
Vrijwilligers 
Een stadsdorp kan bloeien dankzij betrokken vrijwilligers. Stadsdorp Westerpark heeft nu 
ruim 60 vrijwilligers die alle taken in het stadsdorp verrichten zonder vergoeding. Zij 
organiseren en begeleiden activiteiten, zoals bij de wandelingen en de films. Daarnaast 
verrichten zij ook administratieve taken, doen de kascontrole en de boekhouding, schrijven 
teksten, maken videoverslagen, fotograferen, vormen de redactie van de website en de 
nieuwsbrief en het verspreiden folders en posters. 
 
De kerngroep draagt zorg voor de randvoorwaarden waardoor stadsdorpers in staat gesteld 
worden buurtactiviteiten te ondernemen. Hierbij gaat het om planning, eventuele 
financiering, communicatie en contacten met vrijwilligers en buurtorganisaties. Naast deze 
coördinerende taken start de kerngroep zelf soms ook nieuwe activiteiten en betrekt daar 
stadsdorpers bij. De kerngroep heeft zich tot doel gesteld de activiteiten zo divers en 
toegankelijk mogelijk te laten zijn.  
Naast tussentijds overleg vergadert de kerngroep eens per maand. Deze vergaderdata 
worden vermeld in de agenda van de website. 

ACTIVITEITEN
12%

COMMUNICATIE
44%

ORGANISATIE
44%

Kosten 2020 per categorie
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Samenwerking 
Via onze communicatiekanalen hebben we bekendheid gegeven aan meerdere 
buurtinitiatieven en -organisaties, zoals de Health Tour Westerpark, SamenBeter Westerpark, 
Buren Vertellen en de BuurtLichtKunstRoute. 
We hebben opnieuw contacten gelegd in de buurt waardoor meer dwarsverbanden zijn 
ontstaan. We werken samen met onder meer Stichting Kerk & Buurt, ABC Alliantie West, 
Stichting Buurtlicht, de OBA Van Hallstraat, Het Ketelhuis, Stichting DOCK en met horeca in 
de buurt. Er is regelmatig overleg geweest met de gebiedsmakelaars over de voortgang van 
Stadsdorp Westerpark en over de samenwerking met de gemeente. 
 
Al met al 
We hebben in 2020 jaar opnieuw veel tijd en energie geïnvesteerd in het uitbouwen van het 
stadsdorp en het organiseren van reeds bestaande én van nieuwe activiteiten. De gevolgen 
van de pandemie vroegen om creativiteit en om een andere aanpak. 
We kunnen zeggen dat we een succesvol en optimistisch stadsdorp zijn gebleven. We weten 
ons gesteund door de vele positieve reacties uit de buurt en ook daarbuiten.  
 
Dank je wel 
We bedanken alle enthousiaste buren voor hun deelname aan de activiteiten en hun steun, 
de vrijwilligers voor hun inzet, de organisaties en horeca in de buurt voor de prettige 
samenwerking en Stadsdeel West voor de ondersteuning en de subsidie. Dankzij jullie en met 
elkaar hebben we in 2020 veel bereikt.  
 
Het nieuwe jaar 2021 is begonnen met een aantal (nieuwe) activiteiten. Zodra de situatie en 
de regels het mogelijk maken pakken we de uitgestelde activiteiten zeker weer op. 
 

 
 

DEZE BUURT  
IS ONZE BUURT 

DOOR ONS 
 

Ontspannen 

buurt, thuisgevoel 

Een 
werelddorp! 

Geef mij maar 
Westerpark, dat is 
mooier dan Parijs! 

 

„Ik voel me meer op mijn gemak in de buurt en onderneem 
nieuwe dingen. Wat een uitvinding een stadsdorp!“ 



 
  

 

11 
 

 

 



 
  

 

12 
 

 
 


	Stadsdorp Westerpark 2020 in vogelvlucht

