Winnende plannen Oost Begroot Oud-Oost bekend
De afgelopen weken konden de bewoners van Oud-Oost stemmen op de plannen die zijn
ingediend voor Oost Begroot. 3.834 bewoners stemden op de ingestuurde plannen. In het totaal
worden er 14 plannen uitgevoerd.
De winnende plannen
De plannen met de meeste stemmen, die passen binnen het budget per thema, worden
uitgevoerd. De indieners van de winnende plannen kregen een cheque overhandigd van
stadsdeelbestuurder Rick Vermin. De plannen moeten binnen een jaar uitgevoerd worden. De
winnende plannen op een rijtje, in willekeurige volgorde:
-

Leer kinderen belang van bewegen met sport- en spelactiviteiten in de buurt
Eet de Regenboog: kinderen leren gezond én lekker koken
Haal eenzame ouderen en moeders uit hun isolement
Help niet-Nederlandse vrouwen maatschappelijk actief te zijn!
Samen vullen we de bloembedden op het Boerhaaveplein voor een mooier, groener en
veiliger plein
Versterk zelfredzaamheid van vrouwen met het Vrouwennetwerk Actief!
MoTuin, de groene verbinder
Bestrating eruit, wilgengriend erin. Maak de Mauritskade groen!
Verfris de Vrolikstraat
Help mee met zwerfafval oprapen op ‘Schone Buurt Dag’
Een aantrekkelijker Dapperstraat met street art op de rolluiken
Verander het Krugerplein in een aantrekkelijk, veilig en groen plein!
Maak het Steve Bikoplein een gezellige en groene ontmoetingsplek!
Kindertheater voor kinderen die niet op vakantie gaan

Wat vooraf ging
Eerder dit jaar hebben bewoners van Oud-Oost met elkaar besloten welke vijf thema’s belangrijk
zijn voor de buurt. Vervolgens hebben zij € 200.000,- verdeeld over deze vijf thema’s. De vijf
gekozen thema’s en het bijbehorende budget zijn:
- Klimaat en duurzaamheid - € 33.407,- Meer groen in de buurt - € 48.963,- Buurtverbindingen, activiteiten buurtcontact - € 63.556,- Armoede en jeugd – € 38.444,- Kunst in binnen- en buitenruimte - € 15.630,Vervolgens hebben bewoners plannen ingediend. Deze plannen zijn getoetst op haalbaarheid. In
de laatste fase hebben de bewoners van Oud-Oost gestemd op hun favoriete plannen.

