
Participatieplan  
Amsterdamse Aanpak 
Volkshuisvesting

1. Aanleiding

De gemeente wil dat wonen in Amsterdam fun
damenteel anders wordt in de komende 20 jaar. 
Daarom werken we aan de Amsterdamse Aanpak 
Volkshuisvesting, waarin de prioriteiten voor de  
korte, middellange en lange termijn worden 
vastgelegd. In deze aanpak komen voorstellen te 
staan waarmee de gemeente goede en betaalbare 
woningen wil behouden en bieden voor huidige en 
toekomstige bewoners van de stad. Het is belangrijk 
dat we bij Amsterdammers nagaan hoe ze denken 
over deze voorstellen. We organiseren hiervoor  
een participatie traject om bewoners en andere 
betrokkenen te vragen om mee te denken tijdens  
het schrijven van de aanpak Wonen.

2. Niveau en doelen

Het niveau van participatie  voor de aanpak is:  
meedenken (raadplegen, adviseren). Dit betekent 
dat de gemeente betrokkenen om advies vraagt. 
Amsterdammers kunnen de gemeente hun ideeën, 
meningen en suggesties meegeven, terwijl we 
de aanpak aan het schrijven zijn. We hebben voor 
meedenken gekozen vanwege de complexiteit van 
het onderwerp. We vragen betrokkenen te reageren 
op de ambities en doelen die we willen bereiken met 
de aanpak.
Met het participatietraject willen we de kwaliteit  
van de beleidsvoorstellen verbeteren door meerdere 
perspectieven uit te nodigen, de mate van  
inclusiviteit in het proces van beleid maken verhogen 
en draagvlak vergroten voor de keuzes in het 
nieuwe woonbeleid. We willen het vertrouwen in de 
gemeente versterken door aantoonbaar te luisteren 
en te verstaan.

3. Traject en planning

Half september beginnen we met online en offline 
communiceren om de participatie aan te kondigen. 
De individuele Amsterdammer nodigen we uit 
om op een interactieve website mee te denken 
over de ambities en doelen voor de aanpak. Ook 
nodigen we de Amsterdammers en Weespers uit bij 
publieksbijeenkomsten in buurthuizen, bibliotheken 
of sportkantines. Andere betrokken partijen nodigen 
we uit om mee te denken in themabijeenkomsten. 
Verder organiseren we focusgroepen voor mensen 
uit doelgroepen die we weinig spreken en waar we 
meer over willen weten.
 
Alle betrokkenen kunnen gedurende meerdere 
weken hun reacties online en offline geven. Van de 
bijeenkomsten zullen verslagen worden gemaakt. 
In november geven we een terugkoppeling over 
hetgeen we hebben opgehaald en hoe we dat in de 
aanpak gaan verwerken. We doen dit tijdens een 
grote bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger waarvoor 
we iedereen uitnodigen die in het traject betrokken 
is. De input wordt verwerkt en de planning is dat de 
Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting in januari  
naar B&W gaat ter goedkeuring voor inspraak.  
De inspraak zal in januari en februari plaatsvinden. 
Als antwoord op de inspraakreacties komt er in maart 
een nota van beantwoording. Daarin staat wat we 
doen met de inspraakreacties. Op basis van  
de nota van beantwoording wordt de definitieve 
Aanpak Volkshuisvesting geschreven. Die gaat eerst 
naar het college en daarna naar de gemeenteraad.  
We verwachten dat de raad het definitieve besluit in 
juni 2023 neemt. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/invloed/participatie


4. Uitwerking

Stadsgesprekken
We organiseren in ieder stadsdeel en stadsgebied 
publieke bijeenkomsten waarin we Amsterdammers  
en Weespers vragen mee te denken over de doelen  
en ambities voor de aanpak. Voor het overzicht van 
deze bijeenkomsten en de data, zie  
aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl . We gaan in 
gesprek in kleine groepjes, met ruimte voor het delen 
van eigen ervaringen met wonen in Amsterdam.  
Vanuit deze ervaringen kijken we naar de aanpak. We 
zorgen voor gespreksbegeleiding en verslaglegging 
per groepje.

Themabijeenkomsten
We willen voor de volgende thema’s bijeenkomsten 
organiseren waar we bewoners en andere betrokkenen 
persoonlijk voor uitnodigen:

 j Ouderenhuisvesting
 j Jongerenhuisvesting
 j Samen wonen: woonvormen, woning delen  

en kamer verhuren
 j Woningkwaliteit en duurzaamheid
 j Middensegment
 j Ambulante begeleiding

Focusgroepen
Van deze doelgroepen willen we meer weten om 
beleidsvoorstellen effectiever te maken, bijvoorbeeld 
wat mensen precies zoeken, wat er nodig is om  
mensen aan een woonplek te helpen en welke  
concessies ze bereid zijn te doen?

 j Economisch daklozen
 j Forensisch jeugdigen
 j Statushouders
 j Mensen met medische urgentie voor aangepaste 

woning
 j Ouderen met migranten achtergrond
 j Beroepsgroepen (leraren, politieagenten, 

verplegers)
 j Gezinnen: krap wonende gezinnen, gezinnen  

die de stad uit gaan, alleenstaande ouders
 j Mantelzorgers

Terugkoppeling
Aan het einde van het participatietraject organiseren 
we een publieksbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger 
waar we laten zien welke inzichten we in alle  
gespreken hebben opgehaald en hoe we die willen 
verwerken in de aanpak. 

5. Begeleiding

Bewoners die zich graag willen voorbereiden op  
de gesprekken over de doelen en ambities voor  
de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting kunnen  
terecht bij !WOON, bewonersondersteuning.  
Voor meer informatie over de ondersteuning van 
!WOON, zie www.wooninfo.nl 
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Gemeente Amsterdam schrijft in het najaar 
van 2022 de Amsterdamse Aanpak Volks
huisvesting, een plan om de Amsterdamse 
woningmarkt in de komende twintig jaar 
betaalbaarder en passender te maken. 
Zowel online als offline vragen we aan u en 
andere Amsterdammers, Weespers, belangen
groepen en organisaties om met ons mee te 
denken terwijl we de aanpak aan het  
schrijven zijn. 

Op aanpak.volkshuisvesting.amsterdam.nl   
leest u hier meer over. Daar kunt u gelijk  
reageren én inschrijven voor een  
bijeenkomst bij u in de buurt.

https://aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl
https://www.wooninfo.nl/
https://aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl

