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Burgerjaarve

Waarom dit jaarverslag

Burgerzaken

Sinds 2002 is het opstellen van een
burgerjaarverslag een wettelijke
verplichting. Verplichte onderdelen zijn
participatie en dienstverlening. Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in
Bos en Lommer. Een aantal gebeurtenissen uit 2007 belichten wij hiernaast
in de vorm van een fotoreportage.

In totaal bezochten bijna 36.000 klanten de balies en werden er 27.881
producten verstrekt.
Gemiddeld 89% van de bezoekers aan
de loketten was binnen 20 minuten aan
de beurt; de gemiddelde wachttijd was
7,5 minuut. De gemiddelde afhandeltijd was 6 minuten.

Cijfers burgerzaken

Januari
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501 geboorteaangiften
133 erkenningen
3 aangiften van overlijden
4.044 paspoorten uitgegeven
2.125 Nederlandse
identiteitskaarten
2.401 rijbewijzen afgegeven

Februari

Trouwen in Bos en Lommer
Trouwen kan in Bos en Lommer zowel
in het stadsdeelkantoor, als ook in het
Petruskerkje bij Oud-Sloterdijk. In 2007
zijn er 108 aantal huwelijken gesloten
in Bos en Lommer. Meer informatie en
een overzicht van alle trouwlocaties in
Bos en Lommer staat op de website
van het stadsdeel, www.bosenlommer.
amsterdam.nl

Maart

Meldpunt Openbare Ruimte
Bij het Meldpunt Openbare Ruimte
zijn in 2007 in totaal 2.727 meldingen
binnengekomen. Bijna 80% daarvan is
binnen 2 werkdagen afgehandeld. 11%
(291) daarvan is digitaal gemeld via
Loket Bos en Lommer. Vooral het laatste kwartaal zijn de digitale meldingen
gestegen: 112 van de 840 meldingen
vonden digitaal plaats. (13% tegen
6,7% in het derde kwartaal).

Het was moeilijk om de paraplu op
te houden tijdens de heftige storm
van 18 januari.

Een deel van de winkels op het
plein gaat weer open na de totale
evacuatie op 11 juli 2006.

Nationale Boomplantdag: Leerlingen van de Bos en Lommerschool
plantten een boom.

De Ringspoorzone in de Kolenkitbuurt is omgetoverd tot een tijdelijke Zomertuin voor kinderen.

Schotelantennes kleuren het straatbeeld in de F. Huyckstraat.

Deelnemers aan de wedstrijd
‘creatief met zwerafval’ tijdens de
Autovrije Zondag.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van het stadsdeel
is te vergelijken met een college van
burgemeester en wethouders. Het DB
vergaderde 37 keer in 2007 en nam
201 besluiten.

Juli

Augustus

September

Bewonersbrieven

Persberichten

Internet

Stadsdeeladvertentie

In 2007 verstuurde het dagelijks
bestuur 32 bewonersbrieven. Deze
informatieve brieven gingen onder
meer over: wegwerkzaamheden en
herprofileringen, bouw en woningtoezicht, inspraak/meespraak en overige
onderwerpen.

Persberichten worden verstuurd zodra
er onderwerpen met nieuwswaarde
zijn. Er worden er gemiddeld 20 per
jaar verstuurd.

De website heeft in 2007 een metamorfose ondergaan. Zowel qua uiterlijk, als informatievoorziening. Er is nu
nog meer informatie te vinden: over de
deelraad, het dagelijks bestuur, bestemmingsplannen, (bouw)projecten,
de verschillende buurten en de evenementenkalender. Via het digitaal loket
kunt u een uittreksel of een vergunning
aanvragen. Neem eens een kijkje op:
www.bosenlommer.nl.

De kennisgevingen van het stadsdeel
zijn in 2007 52 keer verschenen in de
huis-aan-huis krant het Amsterdams
Stadsblad.

Aan de bewoners van Bos en Lommer
In het vorige nummer van Gesprek van de Dag berichtte ik
dat ik niet zo vrolijk word van de begroting voor 2008. We
hebben eigenlijk te weinig geld voor alle ambities die we
hebben. Tegelijkertijd gebeuren er erg veel goeie dingen.
Dat zie ik ook als ik terugkijk op 2007. Geen verzakkingen
meer, maar veel in aanbouw!
In 2007 is de bouw gestart van de nieuwe woningen in het
Buskenblaserstraatproject. Op de plek waar ooit de tochtige
en krakkemikkige flats stonden, worden dit voorjaar in totaal
244 prachtige nieuwe koop- en huurwoningen opgeleverd.
Ik denk ook aan Laan van Spartaan: waar ooit de voetbalvelden lagen, zijn we in 2007 begonnen met de voorbereidingen voor een geheel nieuwe, bijzondere woonwijk. Er
komen zo’n duizend woningen en heel veel sportaanbod.
Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Een deel van de
bewoners van de Kolenkitbuurt zit nog in de onzekerheid
over de vraag “Wanneer wordt mijn woning gesloopt?” Een
informatiemarkt in de Kolenkitkerk op 25 oktober trok zo’n
vierhonderd bewoners.

Ze konden er terecht met al hun vragen over de vernieuwing
van de buurt en de herhuisvesting.
Bewoners moeten niet alleen goed geïnformeerd worden,
ze moeten ook serieus mee kunnen praten. Ik denk in dat
verband ook aan de ‘meespraak’ waar in 2007 actief mee is
begonnen. In Bos en Lommer proberen we bewoners eerder,
beter en serieuzer te betrekken bij het maken van plannen.
En daar gaan we de komende jaren, als het aan mij ligt, mee
door. Bos en Lommer wordt een betere plek wanneer bewoners zich betrokkener voelen bij wat er in hun buurt gebeurt,
omdat ze er zelf invloed op hebben gehad.
In dit jaarverslag leest u over die dingen die we in 2007 hebben gedaan. En ook in 2008 gaat er weer een hoop gebeuren. Bos en Lommer knapt steeds verder op!!
Jeroen Broeders
Stadsdeelvoorzitter
Jeroen Broeders

