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Amsterdam Noord 

Inleiding 

Amsterdam Noord is het grootste stadsdeel van Amsterdam, dit stadsdeel met veel groen 

heeft binnenkort meer dan 100.000 inwoners. Noord is bruisend en cultureel. Geen wonder 

dat veel mensen uit verschillende culturen, met verschillend opleidingsniveau en met een 

verschillend inkomen hier willen wonen. Noord heeft een rijk industrieel karakter. Deze 

industrie heeft Noord gevormd en zal in de toekomst ook een grote rol blijven spelen. D66 

Amsterdam Noord wil dat de balans tussen oud en nieuw in de komende jaren voorop staat 

zodat het stadsdeel voor al haar bewoners een herkenbaar en levendig thuis blijft. 

 

De groeiende stad 

Noord is een bijzonder groen stadsdeel en gezien de woningbouw koesteren we dat nog 

meer. De huidige parken en groenvoorzieningen hebben we de afgelopen jaren versterkt, 

het Noorderpark is daar een mooi voorbeeld van. De Wilmkebreekpolder, Kadoelerbreek en 

Buiksloterbreek kunnen we verbinden met behulp van groene zones. Deze groene zones 

willen we ook aanleggen voor het Vliegenbos, het Rietland, Schellingwouderbreek en het 

Schellingwouderpark.  Daarnaast is het belangrijk om de groene scheg rond de Sixhaven en 

langs het Noord-Hollands Kanaal te versterken. Uiteraard willen we, ondanks de druk op de 

woningmarkt, het groene Waterland en de cultuurhistorische waarden van de 

dorpsgezichten in Landelijk Noord behouden. 

 

We stimuleren duurzaam bouwen met bijzondere aandacht voor groene daken. De 

Buiksloterham is hier een prachtig voorbeeld van. Groen compenseert een deel van het CO2, 

koelt, vermindert de concentratie van stikstof en fijnstof en verbetert de leefkwaliteit. 

Groen helpt ook bij het opvangen van wateroverlast. Dat kan op kleine schaal door meer 

ruimte voor tuinen te maken.  

 

De afgelopen jaren zijn er veel bouwprojecten in Noord gestart en voltooid en er staat nog 

veel te gebeuren. Dit vraagt om aandacht voor behoud van de authenticiteit van Noord, 

maar ook om het verder integreren van wijken middels onder andere wijk overstijgende 

maatschappelijke voorzieningen. Wijken moeten niet alleen goed onderhouden, schoon en 

groen zijn, maar ook een goede mix hebben van huur en koopwoningen, ambachten en 

winkels. Daarmee creëer je één Noord, een Noord met oog op de toekomst. 

 

D66 wil Noord aantrekkelijk houden en waar mogelijk nog aantrekkelijker maken. Investeren 

in de openbare ruimte is daar een belangrijk onderdeel van. Het opknappen van openbare 

ruimte en geld steken in onderhoud zijn punten waar D66 zich hard voor heeft gemaakt en 

zich voor zal blijven inzetten. Door D66 werd er zeventien miljoen euro vrijgemaakt voor het 

opknappen van openbare ruimte in Noord. 

 

Het transformeren van lege kantoorpanden en oude historische fabriekspanden passen hier 

naadloos in. Het bouwen van nieuwe wijken en het inpassen van projecten in bestaande 

uurte  oete  e zeer zorg uldig doe . De Spro g o er t IJ, het ope aar er oer e  het 
fietsnetwerk zijn hierin belangrijk om Noord bereikbaar en leefbaar te houden in de 

toeko st. Het i kel e tru  o e  t Y oet orden getransformeerd. We willen 

marktpartijen de mogelijkheid geven dit te realiseren. Een aantrekkelijk, levendig, duurzaam 

e  di ers i kel e tru  heeft ee  ela grijke fu tie oor geheel Noord. Maar zo  
winkelcentrum moet wel op een duurzame manier worden gerealiseerd. Het winkelcentrum 

moet een ruim aanbod van winkels combineren met horeca, vermaak, sport, kleine 

ambachten, maar ook met wonen. De bestaande kleinere winkelcentra blijven echter 

belangrijk voor het doen van boodschappen en het verbinden van mensen.  



 

 61 

 

Opgroeien in Noord 

Noord kent een hoog percentage obesitas onder de jongeren. Hier willen we wat aan doen 

door Amsterdam Noord gezonder en groener te maken met behulp van sportfaciliteiten en 

groen. Kinderen worden uitgenodigd om buiten te spelen en te bewegen. Zo heeft D66 

ervoor gezorgd dat vele schoolpleinen in Noord groener en uitdagender zijn. Een gezonder 

en groen Amsterdam Noord is ook van belang voor volwassenen. Mensen voelen zich 

gelukkiger met meer groen in de buurt, het is prettiger om naar buiten te gaan en er wordt 

makkelijker contact met buurtgenoten gemaakt. 

 

We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Dat is 

belangrijk en willen we blijven doen. Meer ondersteuning voor de leraar en tijd voor 

verdieping geeft de leraar de kans niet alleen het beste uit het kind maar ook uit zichzelf te 

halen. De brede school met vanaf het tweede jaar aandacht voor leren ontdekken, leren 

spelen en leren leren biedt een optimale overgang naar de oudere jaren. Maatwerk in het 

onderwijs is van evident belang. Taalachterstanden willen we nog verder verkleinen. 

 

Te veel huishoudens in Noord weten helaas maar al te goed wat armoede is. D66 wil deze 

situatie blijven bestrijden door kansen voor iedereen te blijven creëren. Amsterdam Noord 

heeft tevens een relatief hoog percentage vroegtijdige schoolverlaters en een relatief hoge 

jeugdwerkloosheid. Dit willen we tegengaan door de werkcultuur verder te integreren op 

school. Voldoende stageplekken en een divers schoolaanbod in Noord zijn punten die 

aandacht verdienen. We willen actief met ouders samenwerken om hun kinderen de beste 

kansen op ontwikkeling te geven. Ouder- en kindteams kunnen hierin verder ondersteunen 

om samen met de gemeente, scholen en ouders  gedragsproblemen aan te pakken  

 

Vrij, veilige en barmhartig Noord  

Het stadsdeel Noord bestaat uit verschillende mensen. Wij als D66 Amsterdam Noord 

vinden het belangrijk dat alle Noorderlingen mét elkaar leven en niet langs elkaar heen 

leven. Zo gaan er binnenkort in de wijk Elzenhagen Zuid jongeren, studenten en 

statushouders samen in woongroepen leven. Dit bevordert de betrokkenheid, het begrip 

voor elkaar en het samenleven met elkaar. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, discriminatie 

wordt niet geaccepteerd en we stimuleren sport, bewonersinitiatieven en cultuur ter 

verbinding. 

 

Veiligheid in alle woonwijken is belangrijk. Sommige Noorderlingen voelen zich onveilig in 

hun eigen wijk. Wij willen daarom blijven investeren in informele netwerken van 

sleutelfiguren en bewoners rondom maatschappelijke organisaties. Voorbeelden hiervan zijn 

de Kinderraden, waarbij kinderen van verschillende scholen elkaar ontmoeten, elkaar leren 

kennen en van elkaar kunnen leren.  

 

 

  


