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                                Buurtonderneming Villa Randwijck   
 

Villa Randwijck is er voor alle bewoners ongeacht herkomst, seksuele 
geaardheid, inkomen en opleiding. Met extra aandacht voor ouderen en 
jongeren, mensen met een beperking of trauma.  

                                Het opstellen van dit concept wijkplan is gedaan door de Bewoners Initiatief 
Groep Villa Randwijck. 

                                Dit opgestelde conceptwijkplan wordt d.m.v. bijeenkomsten afgestemd met 
bewoners en bedrijven om te komen tot een definitief wijkplan. Dit wijkplan 
kan dan dienen als basis voor een toekomstig wijkplan. 

 
                                Doel: Versterken van sociale basis: 

Villa Randwijck heeft in haar beleidsplan de volgende doelstelling 
geformuleerd: 
Villa Randwijck stelt zich tot doel de leefbaarheid van de wijk Randwijck 
voor en in de toekomst te versterken met als resultaat meer regie bij 
bewoners over zorg, welzijn, leren en werken. Deze doelstelling wordt 
bereikt door ontmoeting en samenwerking van bewoners, organisaties, 
ondernemers en professionals van zowel betaalde als onbetaalde 
participatie. De komende 5 jaren wil Villa Randwijck de verbindende schakel 
worden voor jong en oud. 

 
Waardering   
Villa Randwijck is een plek voor de buurt geworden door haar open en 
uitnodigende sfeer. Buurtbewoners geven vaak aan dat zij erg tevreden zijn 
met deze centrale plek voor ontmoeting en activiteiten in de wijk. Deze 
waardering blijkt ook uit communicatie op facebookgroepen en WhatsApp 
groepen. 
Mede door het stijgende aantal bezoekers en de uitbreiding van activiteiten 
trekt Villa Randwijck de conclusie dat zij voorziet in een behoefte. De 
waardering voor Villa Randwijck als buurtcentrum blijkt ook uit het 
groeiende aantal betrokken vrijwilligers.  
 
https://www.leefbaarometer.nl/kaart/?indicator=0&schaalniveau=0&periode
=2&referentiekaart=1&locatie=Amstelveen%2C+Randwijck&latitude=&longit
ude=#kaart 
 

             Cijfers 
 Randwijck is een wijk met relatief veel gezinnen met kinderen. Er wonen        

veel internationales in de wijk. Er zijn 2500 huishoudens, met i.i.g. mini 



  
 

 
 
 

  maal 5000 bewoners wat vaak een randvoorwaarde is om een buurtinitia
  tief te kunnen exploiteren.  

 
             Kansen  
                                De buurt is aantrekkelijk om te wonen door het architectonische karakter en  

 de grootte van de huizen. De wijk wordt als veilig ervaren, er zijn 3 basis
 scholen in de wijk en de wijk wordt niet doorkruist door grote  
 verbindingswegen. Er wonen veel jonge gezinnen in Randwijck mede door
 dat de wijk een kindvriendelijke wijk is. Villa Randwijck probeert jonge men
 sen te betrekken, b.v. via de scholen, bij de buurtonderneming. Naast de 
 jonge gezinnen is er een grote groep gepensioneerde bewoners en jonge
 ren die uitgedaagd kunnen worden om mee te werken aan het functioneren 
 van het buurtcentrum. 

    
   Knelpunten 
  Randwijck kent, zoals iedere stad, een groep 'onzichtbare' bewoners. De 

problematiek onder deze groep zoals eenzaamheid en eventuele verborgen 
armoede is lastig te traceren.  

 Een ander knelpunt is dat bewoners steeds meer geluids- en fijnstof 
overlast ervaren van het nabij gelegen vliegveld Schiphol. 

    
 Te doen   

Villa Randwijck zet de komende tijd verder in op het ontwikkelen van sociale 
projecten met als doel het bevorderen van o.a. sociale samenhang, 
bestrijden van eenzaamheid en verfraaien van de wijk. Door opzetten en in 
stand houden van verschillende clubs zoals een tuinclub, toneelgroep, 
jongerenclub, ontvangstclub voor nieuwe bewoners, taalbegeleiding voor 
buitenlanders, kunstclub en meer wordt dit bereikt. Er is een start gemaakt 
met onderdak te bieden aan ZZP'ers en er wordt onderzocht of 
maatschappelijke activiteiten en verhuur uitgebreid kunnen worden.   

                             
   Wie doet wat? 
 Villa Randwijck zet zich in voor het organiseren van activiteiten door en voor 

bewoners en het bemensen van het ontmoetingscafé. Daarnaast 
organiseren bedrijven en zzp'ers uit de buurt activiteiten waar 
buurtbewoners aan kunnen deelnemen 
In samenwerking met instanties als Participe en de wijkagent is er een 
luisterend oor voor vragen en problemen van buurtbewoners.  
Villa Randwijck onderhoudt o.a. contacten met instanties zoals 
huisartspraktijk Randwijck, basisscholen in de wijk en ons Tweede Thuis. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten staan de begrippen ontmoeting 
en verbinding centraal. Voorbeelden hiervan zijn koffieochtenden, 
bewegingsgerichte activiteiten, het met elkaar in contact brengen van jong 
en oud, kennisoverdracht in de vorm van lezingen, workshops, exposities 
en themamarkten. 
In samenwerking met leerwerkbedrijven biedt Villa Randwijck ruimte voor 
leer- ervaringsplaatsen en stages. Een voorbeeld daarvan is de al langer 
bestaande samenwerking met Ons Tweede Thuis. 
De gemeente heeft een ondersteunende en adviserende rol. Er is 
regelmatig overleg met de desbetreffende ambtenaren over het reilen en 
zeilen van Villa Randwijck als buurtonderneming. 



  
 

 
 
 

  Resultaat 
 Het ontmoetingscentrum Villa Randwijck groeit gestaag zowel in het aantal 
bezoekers als de aangeboden activiteiten.  

 Gewenst resultaat 2020 was het verdubbelen van aantal bezoekers.  
                                Noot: Door de coronacrisis is dit niet haalbaar.  
 
 Door de activiteiten is de sociale cohesie versterkt. Er is een start gemaakt 

met het opzetten van een jongeren groep.  
                                Het ADC (Amstelveen Diversiteit Café) opgezet in 2019, is een herkenbare 

ontmoetingsplek voor LHBTI in de regio. Villa Randwijck is bekend bij het 
merendeel van de bewoners. Er zijn in elk kalenderjaar vaste momenten 
voor een activiteit voor de hele buurt zoals Koningsdag, Villa Montmartre, 
St.Maarten optocht en Kerstsamenzang. 

 Noot:Door de coronacrisis zijn ook deze vaste momenten komen te 
vervallen.  

 
      Geld 
   aangepaste begroting (Yvonne) 
 
 Communicatie  

De communicatie gaat via de website van Villa Randwijck 
www.villarandwijck.nl. Hierop staan o.a. alle gegevens zoals de 
jaarrekening, het beleidsplan, een activiteitenoverzicht en de namen van 
het bestuur, het beheer en het kernteam vermeld.  

 Verdere communicatie:  
   Maandelijkse digitale nieuwsbrief waar je je op kan abonneren; 
   Publicaties in lokaal Amstelveens nieuwsblad; 
   Facebook; 
   Posters & flyers. 
 
   Bijlage      
   Beleidsplan 2019-2020 


