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Er loopt op dit moment in Amsterdam een 
discussie over het stadsdeelstelsel. Ook het 
voortbestaan van Bos en Lommer staat ter 
discussie. De komende maanden zal die 
discussie de nodige aandacht trekken. 
 
Op zich ben ik geen tegenstander van 
fusie. Een groter stadsdeel zal hopelijk 
ook een betere dienstverlening aan u als 
burger kunnen leveren. Er wordt nu in 
Amsterdam echter gesproken over een 
stelsel met zeven hele grote stadsdelen 
met een omvang van maximaal zo’n 
160.000 inwoners. Daar ben ik pertinent 
op tegen: dan verdwijnt de toegevoegde 
waarde die je als stadsdeel hebt. Als er al 
gefuseerd moet worden ben ik dan ook 
in principe voorstander van een fusie van 

geheel Bos en Lommer met één ander 
stadsdeel. Er wordt nu ook gesproken over 
het losknippen van de Kolenkitbuurt bij 
een fusie . Ook daar ben ik tegenstander 
van. Deze buurt is onlosmakelijk verbonden 
met Bos en Lommer. Bovendien leidt het 
losknippen natuurlijk tot vertraging van de 
noodzakelijke vernieuwing van de wijk.  
En zoals een bewoonster het formuleerde: 
“Bos en Lommer en de Kolenkit is één en 
moet één blijven.“
 
De afgelopen raadsperiode is ons dorp 
aan de snelweg stap voor stap en stukje 
bij beetje zichtbaar een steeds prettiger 
plek om te wonen en te leven. Ook in 2009 
werken we daar keihard aan door. Wat er 
met het stadsdeel gebeurt is uiteindelijk 

niet belangrijk. Veel belangrijker is er 
wat er met de mensen in het stadsdeel 
gebeurt. Hoe zorgen die ervoor dat onze 
wijk een betere plek wordt? Want daar 
ligt de kracht van verbetering. Bij onze 
bewoners, bij onze vrijwilligers. Vrijwilligers 
die al actief waren voordat Bos en Lommer 
ontstond en die ook, hoop ik, actief blijven 
als Bos en Lommer onverhoopt in de 
toekomst niet meer bestaat. Laten we met 
elkaar doorgaan op de weg die we met 
elkaar hebben ingezet. Zowel in 2009 als in 
de komende jaren.
 

Jeroen Broeders
Stadsdeelvoorzitter Bos en Lommer

Column Doorgaan op de ingeslagen weg 

Veel vrijwilligers in de prijzen
Uit een record aantal genomineerden werden de vrijwilligersprijzen Bos en Lommer 2008 toegekend. 
Op de Nieuwjaarreceptie op 20 januari bleek Youth on the move van 24-karaat opnieuw het meest 
gewaardeerde initiatief en werd Henk van Veen tot Vrijwilliger van 2008 gekroond. 

Hoe werkt het digitaal 
burgerpanel?
Woont u in Bos en Lommer of heeft u een 
bedrijf in het stadsdeel? Meld u dan aan 
voor het digitaal Burgerpanel. Ongeveer 
vier keer per jaar ontvangt u dan via de 
e-mail een verzoek om mee te doen aan 
een korte meningspeiling via internet. 
Deelname is vrijwillig en duurt nooit meer 
dan 10 minuten. Alle deelnemers krijgen 
na afloop een bericht met de belangrijkste 

resultaten. De deelraad bespreekt de 
belangrijkste resultaten tijdens de Politieke 
Avond.

www.depolitiekeavond.nl
Aanmelden voor het digitaal 
burgerpanel kan eenvoudig op www.
depolitiekeavonden.nl. Kies voor digitaal 
burgerpanel Bos en Lommer. In twee 
minuten bent u lid. De meningspeilingen 
worden uitgevoerd door de dienst 

Onderzoek en Statistiek van de gemeente 
Amsterdam.

Vragen?
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen 
over het digitaal burgerpanel? Bel of mail 
dan met de griffie, telefoon 020 581 2708 
of griffie@bosenlommer.amsterdam.nl. 
Voor meer informatie over de deelraad kijkt 
u op www.depolitiekeavonden.nl.

Kersverse winnaar Henk Van Veen: 
“Mensen met wie je normaal gesproken 
de degens kruist, schrijven opeens heel 
positief over je. Daar krijg ik rooie oortjes 
van.” Ook Moufid Farah van 24-karaat, die 
zijn gewonnen waarderingssubsidie van 

 500,- ter plekke aan de Voedselbank 
overhandigde was blij: “Ons succes is dat 
we jongeren direct benaderen, we spreken 
ze aan. En we hebben een team dat elkaar 
goed aanvult.”

Drie tweede prijzen
Stadsdeelvoorzitter Jeroen Broeders reikte 
ook drie tweede prijzen uit: aan Feyzi 
Konuksever van MGT, de organisatie die 
ontspanning en educatie voor jongeren van 
8 tot 30 jaar verzorgt; aan Isa Seven voor 
zijn werk voor de Voedselbank, Moskee 
Bos en Lommer en het bewonersplatform 
Kolenkitbuurt; en aan Abdallah Tallal van 
de Stichting Aknarij, die gevoelige thema’s 
zoals homoseksualiteit bespreekbaar maakt.

Vrijwilligers Informatie 
Punt in Bos en Lommer 
(VIP)
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het sociale 
en maatschappelijke leven. Zonder hun 
inzet zouden vele activiteiten en diensten 
niet mogelijk zijn. Het VIP ondersteunt 
iedereen die vrijwilligerswerk doet of wil 
doen in stadsdeel Bos en Lommer. 

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?  
Of heeft u vragen over het werk dat u als 
vrijwilliger doet? Kom gerust eens langs  
bij het VIP. U staat er niet alleen voor.
Het VIP ondersteunt ook organisaties die 
met vrijwilligers werken. In stadsdeel Bos 
en Lommer zijn veel vrijwilligersorganisaties 
actief. Deze organisaties zijn erg belangrijk 
voor de wijk, ze zorgen ervoor dat mensen 
via vrijwilligerswerk dichter bij elkaar 
komen. 

Voor meer informatie: Kijkduinstraat 17, 
telefoon: 020 486 1041,  
e-mail: info@vipbosenlommer.nl.  
website: www.vipbosenlommer.nlDe bekroonde Vrijwilliger van het 

jaar, Henk van Veen

Moufid Farah is met zijn Youth 
on the move bekroond tot 
Vrijwilligersinitiatief van het jaar

Laat uw mening horen: Doe mee aan het 
burgerpanel Bos en Lommer!
Om meer bewoners te betrekken bij actuele politieke onderwerpen start  
de deelraad Bos en Lommer met een digitaal Burgerpanel. Dus meld u aan 
en laat uw mening horen!


