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Waarom een Masterplan?

De aanleiding: In 2019 vonden er een aantal

geweldsincidenten plaats in Zuidoost, dit kon zo niet langer. 

Daarom wordt er een plan ontwikkeld: 

Het Masterplan Zuidoost.

Het Masterplan Zuidoost is een samenwerking, een alliantie, 

van diverse partijen en organisaties in Amsterdam Zuidoost. 

Het doel van het Masterplan: het verbeteren van de 

leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost. Verandering kost tijd. 

Daarom is de looptijd van dit plan 20 jaar. 



Doel van het Masterplan

Kinderen die nu worden geboren en opgroeien in Zuidoost, 

moeten in 2040 evenveel kansen en mogelijkheden hebben

als de kinderen in de rest van Amsterdam. 

In het voorjaar 2021 starten we met de uitvoering om dit

doel te halen. Zodat in 2040 iedereen in Zuidoost wil zijn. Om 

te leven, te wonen, te werken, op te groeien en naar school 

te gaan. 

Hiervoor gaan we in gesprek met bewoners en gaat de 

Alliantie aan de slag met hun input en ideeën. 



De partners van de 
Alliantie Masterplan Zuidoost
• Bewoners

• Onderwijsinstellingen

• Maatschappelijke organisaties

• Woningcorporaties

• Bedrijven

• Werkgevers

• Kunst- en cultuursector

• Politie

• Openbaar Ministerie

• Ministerie van Binnenlandse Zaken

• Gemeente Amsterdam | stadsdeel Zuidoost



Het Masterplan Zuidoost heeft ambities
geformuleerd voor 5 onderwerpen/thema’s: 

Inclusie & Participatie

Werken

Wonen

Onderwijs

Veiligheid

• Per onderwerp zijn er diverse doelen voor de korte en lange termijn. 

• Hiervoor vragen we de bewoners van Zuidoost om mee te praten en met ideeën te

komen die de Alliantie helpen om de plannen uit te voeren. Eind 2020 hebben we de 

praatprogramma’s Talk & Show en Zuidoost Spreekt gemaakt met bewoners.

• En nu kunnen bewoners meepraten tijdens deze ZOzoom-sessies. 



Agenda 
ZOzoom-sessies
Maandag 18 januari: Inclusie & Participatie

Dinsdag 19 januari: Wonen

Woensdag 20 januari: Werken

Donderdag 21 januari: Onderwijs

Maandag 25 januari: Veiligheid



ZOzoom inclusie & participatie
maandag 18 januari 2021

Inwoner zijn van Zuidoost betekent dat je in alle opzichten volwaardig, geaccepteerd en 

gerespecteerd burger bent van Amsterdam.

Masterplan Zuidoost

Korte toelichting door stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing



Gespreksonderwerpen
Doorlopend in gesprek met steeds meer bewoners over het Masterplan

Op welke manier wilt u als bewoner betrokken zijn bij het Masterplan?

Hoe blijven we met bewoners (doorlopend) in gesprek?

Kinderen en jongeren van Zuidoost staan centraal

Welke rol is er voor de jongeren en kinderen?

Wat voor Zuidoost willen we voor jongeren?

Inclusie

Wat betekent inclusie voor jou?

Wat verwacht je van anderen?

Wat is jouw eigen rol?

Hoe doe je het met elkaar?



Afsluiting

• Herhaling van de afspraken, meetings of beloftes

• Verslaglegging laten zien – tekening en uitleg

• Vergeet niet: Deelname webinar is niet eenmalig, maar startpunt voor verdere betrokkenheid



NIEUWE
PLANNEN
MAKEN

DE ALLIANTIE
ZUID-OOST


