
 
BUURTONDERNEMING VILLA RANDWIJCK 
Villa Randwijck is er voor alle bewoners!
Het is een stichting opgezet in 2012 door de Bewoners Initiatief Groep (BIG) Villa Randwijck.
Door de gemeente Amstelveen is er voor de BIG’s een format opgesteld voor het maken van een wijkplan. 
Onderstaande opzet van het wijkplan is een eerste invulling aan de hand van dit format. 

Het format van de gemeente Amstelveen voor een wijkplan bestaat uit onderstaande onderwerpen:
 
Concept Wijkplan 2021/2023 
   
Versterken van sociale basis
Villa Randwijck heeft in haar beleidsplan de doelstelling als volgt geformuleerd:
Villa Randwijck stelt zich tot doel de leefbaarheid van de wijk Randwijck 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. Villa Randwijck wil de verbindende schakel zijn in de 
wijk.

Waardering 
Villa Randwijck is een ontmoetingsplek voor de buurt met een open en uitnodigende sfeer.  
Buurtbewoners waarderen deze centrale plek voor ontmoeting en activiteiten in de wijk. Deze waardering blijkt 
ook uit communicatie op Facebook, WhatsApp groepen en een groeiend aantal betrokken vrijwilligers. Mede door 
het stijgende aantal bezoekers en de populariteit van activiteiten trekt Villa Randwijck de conclusie dat zij voorziet 
in een behoefte. 
Zie ook: https://www.leefbaarometer.nl 
 

Cijfers
Randwijck is een wijk met veel jonge gezinnen. Daarnaast wonen er veel senioren en kent de wijk een grote groep 
expats. Er zijn 2580 huishoudens met minimaal 5000 bewoners. 

Kansen
De buurt is aantrekkelijk om te wonen door het architectonische karakter en de grootte van de huizen. De wijk 
wordt als veilig en kindvriendelijk ervaren en heeft 3 basisscholen. De wijk wordt niet doorkruist door grote  
verbindingswegen. 
Villa Randwijck probeert alle leeftijden te betrekken bij het buurtcentrum. Naast de jonge gezinnen is er een grote 
groep gepensioneerde bewoners en jongeren 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 verborgen armoede is lastig te traceren.  Een ander knelpunt is dat bewoners steeds meer  
geluids- en fijnstof overlast ervaren van het nabijgelegen vliegveld Schiphol.  
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Te doen  
Villa Randwijck zet de komende jaren verder in op het ontwikkelen van sociale projecten met als doel het  
bevorderen van de sociale samenhang. 
Door opzetten en in stand houden van verschillende clubs zoals een tuinclub, toneelgroep, jongerenclub,  
ontvangstclub voor nieuwe bewoners, taalbegeleiding voor buitenlanders, kunstenaarsclub en meer, kan dit  
bereikt worden. De maatschappelijke activiteiten en verhuur worden uitgebreid.  
                         

Wie doet wat?
Villa Randwijck zet zich ondermeer 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 
bewoners aan kunnen deelnemen.

Bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten staan de begrippen ontmoeting en verbinding centraal.  
Voorbeelden hiervan zijn koffieochtenden, bewegingsgerichte activiteiten, kennisoverdracht in de vorm van  
lezingen, workshops, exposities en themamarkten.

Villa Randwijck biedt ruimte voor leerplaatsen en stages. Een voorbeeld hiervan is de al langer bestaande  
samenwerking met Ons Tweede Thuis, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

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.

Villa Randwijck onderhoudt contacten met verschillende organisaties zoals basisscholen, wijkondernemers en 
huisartsenpraktijken in de wijk.
In samenwerking met instanties als Participe Amstelland en de wijkagent is er een luisterend oor voor vragen en 
problemen van de bewoners. 

Resultaat
Het ontmoetingscentrum Villa Randwijck constateert dat zowel het aantal bezoekers als de aangeboden  
activiteiten gestaag groeien.
Maandelijkse activiteiten zoals onder andere Villa à Table, een eetavond voor buurtbewoners, muziekavonden 
en het Repair Café zijn al jaren een succes. Het Inloophuis Amstelveen, een ontmoetingsplek voor mensen die 
geconfronteerd worden door de ziekte kanker, is sinds 2014 een begrip in Amstelveen. 
Er is een start gemaakt met het opzetten van een jongerengroep.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. Elk jaar zijn er vaste momenten met activiteiten 
voor de hele buurt zoals Koningsdag, Villa Montmartre, Sint Maarten optocht en Kerstsamenzang.
Gewenst resultaat voor 2020 was het vergroten van het aantal bezoekers.
Door de coronacrisis kwamen activiteiten te vervallen en zijn deze doelstellingen nog niet gehaald. 

 
Geld
begroting (zie www.villarandwijck.nl/organisatie)

Communicatie 
De communicatie vindt voornamelijk digitaal plaats.
Op de website van Villa Randwijck kan men alle gegevens vinden. (www.villarandwijck.nl)
Verdere communicatie:
Maandelijkse digitale nieuwsbrief waarop men zich kan abonneren en Facebook.
Publicaties in lokale bladen, posters en flyers.


