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Nieuw ontwerp Karrewiel

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Zeeburg

Jongeren uit Zeeburg presenteren het ontwerp jongerencentrum Karrewiel

Bekijk ook onze website:

www.zeeburg.amsterdam.nl

Voor en door jongeren
De jonge deelnemers zijn in een vroeg 
stadium betrokken bij de ontwik-
keling van het jongerencentrum en 
hebben onder de noemer ‘designteam’ 
samengewerkt. Elf jongeren hebben 
voorafgaand aan het ontwerpen, door 
middel van een enquête, de mening 
van 110 andere jongeren uit het 
stadsdeel gepeild. Onderwerpen als 
vrijetijdsbesteding, sport en veiligheid 
passeerden de revue. De uitkomsten 
dienden als basis voor het ontwerp en 
de programmering van het jongeren-
centrum. Samen met twee ontwerpers, 
Eric Klarenbeek en Maartje Dros en 
bijgestaan door het Bureau Young 
Works is het team van jongeren vervol-
gens aan de slag gegaan om de ideeën te 
verbeelden.

Een Chillroom, gebedsruimte of fi tnesszaal? Op 24 mei 2006 hebben jongeren hun ontwerp 

gepresenteerd over de inrichting en de programmering van een nieuw jongerencentrum 

in stadsdeel Zeeburg. 110 jongeren uit het stadsdeel werden betrokken bij dit bijzondere 

project. Het stadsdeelbestuur vindt het belangrijk dat het nieuwe jongerencentrum echt een 

plek voor en door jongeren wordt. De jongeren worden vanaf het begin naar hun mening 

en ideeën gevraagd. De jongeren zijn immers de toekomstige gebruikers van het centrum. 

De aankomende maanden wordt er bekeken op welke manier het ontwerp van de jongeren 

ingepast kan worden in het gebouw. 

Talkshow
In de vorm van een talkshow onder 
leiding van AT5 presentator Jeroen 
Wollaars presenteerden de jongeren 
hun ideeën. Daarna kon het publiek 
reageren op de getoonde maquettes en 
computerbeelden. 

Verrassend
De avond werd zeer goed bezocht. 
De aanwezigen waren positief verrast 
over de ideeën en de vernieuwde kijk 
van de jongeren op het centrum. Er 
is veel rekening gehouden met de 
werking van kleur op de ruimtes. 
Stadsdeelwethouder Welzijn Jan Hoek: 
“De gepresenteerde ruimtes zijn trans-
parant en heel open van opstelling. Ze 
hebben heel goed nagedacht over de 
kleuren van de muren en de meubels. 
Het ziet er totaal anders uit dan ik van 
tevoren had kunnen bedenken. Ik ben 
onder de indruk van de ontwerpen die 
de jongeren hebben gemaakt.” 
De ontwerpen zijn te vinden op
www.zeeburg.amsterdam.nl.

De realisatie van een nieuw jonge-
rencentrum in de Indische Buurt is 
onderdeel van het 
Meerjareninvesteringsprogramma 
sociale accommodaties (MIPSA) dat 
door de stadsdeelraad in januari 2006 
is vastgesteld. Het jongerencentrum 
wordt in het Karrewiel gevestigd.

Op zaterdag 8 juli is het feest op het 
vernieuwde Javaplein. Kom de pleins-
feer proeven op de culinaire markt met 
lekkernijen uit de Javastraat. Kinderen 
kunnen naar hartelust spelen. 

Stadsdeel Zeeburg steekt veel energie 
in de verbetering van de kwaliteit van 
de openbare ruimte. Met de opening 
van het Javaplein-oost is het eerste 
deel van de verbetering van Javaplein 
en Javastraat een feit. De vernieuwde 
oostkant van het Javaplein biedt meer 
ruimte voor terrassen. Het plein lijkt 
groter door het geheel te bestraten met 
dezelfde rode klinkers. De bomen op 
het plein worden in het najaar geplant.

Zaterdag 8 juli 13.00 - 18.00 uur

Feest op vernieuwd Javaplein

Stadsdeelgids 2006
De nieuwe stadsdeelgids 2006 
wordt begin juli verspreid onder 
de inwoners van Zeeburg en is 
gratis af te halen bij het publieks-
centrum. 

Het 
Burgerjaarverslag 

2005
op pagina 4 en 5

Stadsdeelwethouder Dennis Straat 
zal het vernieuwde Javaplein offi cieel 
openen. Voor informatie over de 
vernieuwing van de Javastraat kunnen 
belangstellenden terecht bij de stand 
van stadsdeel Zeeburg. De Javastraat 
gaat veranderen in een mediterrane 
winkelstraat.

Het Javaplein is vernieuwd en heeft een vriendelijker karakter gekregen

Sport 
zomerspecial
op pagina 7

Poep opruimen?

Niet leuk, wel nodig
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• Burgerjaarverslag 2005
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• IJburg college van start in   
 september
• Afval stinkt
• Straatfeest op IJburg
• Beschilderde vlaggen aan   
 lantaarnpalen
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• Sportactiviteiten in de zomer
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• Nieuws van de raad

Het ontwerp van de Chillroom van ‘t Karrewiel

Zeeburgers opgelet

Het Dagelijks Bestuur 
wil graag in gesprek met 

Zeeburgers.
Kom langs en stel al uw 

vragen.

Op donderdag 6 juli 
van 20.00 uur tot 22.00 uur 

in het bezoekerscentrum IJburg, 
IJburglaan 648

Dit project is mede mogelijk gemaakt  door een 
bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.




