Voortgangsverslag Stichting Leefomgeving Schiphol 2020
Inleiding
De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft ten doel “het bevorderen van de kwaliteit van de woonwerk- en leefomgeving in de Schipholregio, alles in de ruimste zin van het woord”. Het werkingsgebied
van de stichting is conform het convenant Omgevingskwaliteit het gebied binnen de 20 Ke-contour.
SLS heeft volgens het Bestemmingsreglement, net als het convenant Omgevingskwaliteit, een looptijd
tot januari 2021. Conform de opdracht van de minister van I&W van 5 juli 2019 wordt door Schiphol
Group gewerkt aan de opzet van een Omgevingsfonds als opvolger van SLS.
Aangezien het Omgevingsfonds nog niet op 1 januari 2021 in werking treedt heeft het bestuur van SLS
aan de Raad van Toezicht (RvT) en de financiers voorgesteld om SLS na 2020 voort te zetten en het loket
open te houden totdat de werkzaamheden van SLS worden voortgezet in een Omgevingsfonds. Dit
betekent dat de lopende programma’s worden voortgezet c.q. afgerond. De RvT heeft hiermee op 8 mei
2020 ingestemd. Naast het afronden van de bestaande programma’s is tevens besloten dat het
programma van SLS voor deze overgangsfase verbreed en vernieuwd kan worden als opmaat naar het
Omgevingsfonds.
Overgangsfase SLS
In het afgelopen jaar is door SLS gewerkt aan de opzet van de overgangsfase van SLS naar een
Omgevingsfonds. Daarbij is voorlopig uit gegaan van een periode van 2 jaar.
Onduidelijk is nog wanneer het Omgevingsfonds er komt, hoe het programma van het Omgevingsfonds
er uit gaat zien en hoeveel geld er beschikbaar zal zijn (wat mede bepalend is voor de mogelijkheden
van het uit te voeren programma). Mede om die reden is voor de overgangsfase uitgegaan van een
verlenging, verbreding en vernieuwing van de programma’s van SLS.
Voor de overgangsfase is geen aanvullend budget beschikbaar. Er wordt gewerkt met de resterende
middelen van SLS. In 2021 zal nog geld van de tweede tranche beschikbaar zijn. De gelden voor de
gebiedsgerichte projecten zijn in 2020 allemaal verplicht. Op basis van de financiële situatie in
november 2020 is het uitgangspunt dat begin 2021 van de programma’s in totaal nog € 8,5 miljoen over
is.
Het voortzetten van SLS na 2020 betekent dat het loket na 31 december 2020 open blijft. Lopende
programma’s worden voortgezet c.q. afgerond. Aangezien de gelden voor de gebiedsgerichte projecten
eind 2020 zijn verplicht betekent dit dat de werkzaamheden voor dit onderdeel de komende jaren
gericht zijn op de uitvoering en afronding van de projecten.
Voor de kleine particuliere initiatieven blijft het loket na 31 december 2020 open. Binnen het hiervoor
gereserveerde budget is financieel nog ruimte om de komende jaren initiatieven te ondersteunen.
Het loket voor individueel gedupeerden blijft ook open en SLS blijft op basis van het BR de aanvragen op
individuele basis beoordelen.
Door SLS is verder gekeken op welke wijze een vernieuwing plaats kan vinden. Besloten is om vanaf
2021 innovatieve- en technologische onderzoeken en ontwikkelingen die gericht zijn op de verbetering
van de leefomgeving te ondersteunen. Het moet gaan om nieuwe technieken en onderzoeken, die
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kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving. Deze zijn vaak al in ontwikkeling maar
kunnen nog niet (of onvoldoende) worden toegepast omdat deze technieken nog onvoldoende zijn
getest of uitgewerkt. Door hierin te investeren wil SLS bijdragen aan de ontwikkeling van deze
technieken. De resultaten zullen zo mogelijk worden ingezet door SLS om de leefbaarheid te verbeteren
of worden overgedragen aan het Omgevingsfonds.
In december 2020 is het BR aangepast om de verlenging en vernieuwing van de programma’s van SLS
mogelijk te maken. Het aangepaste BR is van kracht na publicatie op de website van SLS.
Stand van zaken Individuele maatregelen
De afgelopen jaren zijn er per jaar gemiddeld 40 aanvragen ingediend bij SLS. De verwachting was dat
door de Covid-19 maatregelen waarbij de hoeveelheid vliegbewegingen over 2020 sterk is afgenomen,
er over 2020 significant minder aanvragen zouden worden ingediend. Dit blijkt niet het geval te zijn. In
totaal zijn er over 2020 45 aanvragen ingediend waarvan ongeveer de helft na het van kracht worden
van de Covid-19 maatregelen.
Van de ingediende aanvragen zijn er 31 toegekend en 14 afgewezen. Bij 44 aanvragen gaat het om
verzoeken om geluidsisolerende maatregelen. Bij 1 aanvraag is een verzoek ingediend voor een
binnenhuis maatregel in een reeds door SLS geïsoleerde woning. Dit past niet binnen het
bestemmingsreglement van SLS.
In 2020 zijn van 13 woningen de isolatiewerkzaamheden afgerond en opgeleverd.

Herstel Vortex-schade
Vortex-schade wordt gemeld via Schiphol. Deze wordt z.s.m. door een aannemer hersteld. Er wordt
jaarlijks een bedrag van € 50.000, = gereserveerd voor het herstel. De kosten van Vortex-schade over
2020 bedragen ca. € 39.000,-.
Ook bijkomende indirecte kosten van schade worden door de stichting vergoed.

Stand van zaken Gebiedsgerichte projecten
Door SLS wordt geïnvesteerd in projecten ter verbetering van de leefomgeving. Het betreffen
particuliere en gemeentelijke initiatieven voor omgevingsprojecten en/of projecten en activiteiten in het
kader van de sociale cohesie die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid. De projecten zijn
allemaal onderdeel van de gebiedsgerichte programma’s die in 2017 in samenspraak met gemeenten,
initiatiefnemers en bewoners zijn samengesteld.
Voor de gebiedsprogramma’s zijn in januari 2018 de budgetten vast gesteld. Besloten is tot de volgende
verdeling:
Aalsmeer
€ 8,0 mln.
Uithoorn
€ 7,5 mln.
Haarlemmermeer
€ 4,5 mln.
Sinds 2019 is Haarlemmerliede & Spaarnwoude gefuseerd met Haarlemmermeer. Het budget dat
gereserveerd was voor Haarlemmerliede & Spaarnwoude blijft beschikbaar voor Spaarndam.

2

Subsidieverlening projecten
In 2020 is aan 7 projecten subsidie verleend. Het gaat daarbij om 3 particuliere projecten en 4
gemeentelijke projecten. In totaal is voor ca €5 mln beschikt voor:
Aalsmeer
Machinepark
Uithoorn:
Dorpscentrum de Kwakel
Haarlemmermeer:
Sportpark Rijsenhout
Dorpshuis Marijke
Dijkshuis Oude Meer
Dorpshuis de Reede Rijsenhout
Dorpscentrum Spaandam
In 2020 zijn nog 4 aanvragen voor projecten ingediend die nog in behandeling zijn. Het gaat om Sport
Spaarndam, Rijndijk project Haarlemmermeer, verduurzaming dorpshuis Kudelstaart en Langeraarse
plassen.
Stand van zaken projecten:
Aalsmeer:
1.
Dorpshuis Kudelstaart
Het dorpshuis in Kudelstaart is particulier bezit. Met een bijdrage van de stichting is het dorpshuis
grootschalig gerenoveerd waardoor de sociale functie die het dorpshuis heeft, wordt behouden en
versterkt. Het gerenoveerde dorpshuis is in oktober 2019 feestelijk in gebruik genomen worden.
Stichting het dorpshuis heeft een aanvullende aanvraag gedaan voor het verduurzamen van het pand.
Deze aanvraag is nog in behandeling.

2.
Groene Lint
Het groene Lint is een particulier initiatief waarbij een groene (wandel)route door Aalsmeer wordt
gerealiseerd. Hierbij worden groenstructuren zoals het Hornmeerpark, het Seringenpark en de beoogde
groenstructuur van Greenpark Aalsmeer maar ook verschillende wijken in Aalsmeer met elkaar
verbonden. De gemeente en particulieren hebben hun inrichtingsplannen hierbij op elkaar afgestemd.
De beschikking is 2019 afgegeven. Het project bestaat uit verschillende deelgebieden die onafhankelijk
van elkaar worden uitgevoerd. De recreatieve verbinding tussen greenpark Aalsmeer en het
seringenpark wordt in 2021 opgeleverd. Het wandelpad over de Molenvlietdijk wordt in 2022 afgerond.

3.
Machinepark
Het machinepark is een groene zone tussen de wijk Nieuw Oosteinde en de bedrijventerrein Greenpark
Aalsmeer die de gemeente wil inrichten als park. Op initiatief van de bewoners is voorgesteld om het
park te vergroten en te voorzien van recreatieve voorzieningen waardoor een volwaardig park ontstaat.
Hierdoor kunnen bewoners van de wijk wandelen en recreëren in het groen en aan het water. De aanleg
van het park start voor de zomer van 2021. Eind 2021 wordt het park geopend.
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4.
Waterfront
De waterkering aan de Kudelstaartseweg wordt verstevigd. De gemeente Aalsmeer gaat het gebied rond
de watertoren opnieuw inrichten. De plannen bestaan uit het vergroten van het strand en de
recreatieve voorzieningen. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke promenade met strand en
recreatievoorzieningen aan de Westeinderplassen. Met een bijdrage van SLS is het mogelijk om een
hoogwaardige recreatieve inrichting met uitbreiding van het strand mogelijk te maken. In december
2020 is gestart met de aanleg van het strand. Het project wordt nog voor het zomerseizoen van 2021 in
gebruik genomen.

5.
VVA-terrein Aalsmeer
De herinrichting van het VVA-terrein in Aalsmeer is een gemeentelijk project waarbij samen met de
inwoners aanvullende projectonderdelen zijn bedacht. Het gaat om een aantal aanvullende
voorzieningen voor sport en ontmoeting en recreatie in het Hornmeerpark. Met deze aanvullende
voorzieningen ontstaat een hoogwaardig activiteitenpark voor jong en oud. Het project is nog in
uitvoering. Enkele deelprojecten zijn al in gebruik.

6.
Atletiekvereniging Aalsmeer
De kantine en kleedkamers van de atletiekvereniging Aalsmeer moeten verplaatst worden door de
uitbreiding van de tennisvereniging. De nieuwe kantine biedt naast de leden van de atletiekvereniging
ook plaats aan andere verenigingen die de ruimte kunnen gebruiken voor hun activiteiten of feestjes.
Met de bijdrage van SLS wordt een nieuwe volwaardige kantine met kleedkamers gerealiseerd. Het
gebouw is in oktober 2020 in gebruik genomen.

Uithoorn
1.
Dorpscentrum de Kwakel
In de dorpskern van De Kwakel spelen diverse particuliere initiatieven die worden geïntegreerd. De
gemeente is met de bevolking een proces gestart wordt waarbij de bevolking in grote lijnen bepaalt hoe
de inrichting van het openbaar gebied eruit komt te zien. Via SLS is een externe projectleider aangesteld
die samen met de bewoners en de particuliere initiatiefnemers de wensen en ideeën voor het gebied
inventariseert. Deze bewonersparticipatie die in januari 2019 is gestart heeft in 2020 geleid tot een
ontwerp van de openbare ruimte van het dorpscentrum. In september 2020 heeft SLS subsidie voor dit
project verleend. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn eind 2020 gestart. In juni 2022 is de
herinrichting van het dorpscentrum gereed.

2.
Kinderboerderij De Olievaar - Uithoorn
Bij de kinderboerderij wordt met steun van SLS een gebouw geplaatst waar o.a. natuureducatie kan
worden gegeven. Ook biedt de locatie ruimte voor workshops en kan dienen als ontmoetingsplek.
Tevens wordt Ons Tweede Thuis onderdak voor dagbesteding en een leerplek geboden. Dit maakt het
mogelijk om mensen met een beperking in Uithoorn een werkplek te bieden. Zij kunnen dan de
verzorging van de dieren en het dagelijks onderhoud van de boerderij op zich nemen.
Naast het mogelijk maken van het nieuwe gebouw wordt bij De Olievaar ook gekeken of de door
kinderen uit Uithoorn geopperde ideeën ter verbetering van de leefomgeving hier een plek kunnen
krijgen. Het gaat dan o.a. om een klimbos, een waterspeelplek en vlindertuin. Ook de initiatieven Red de
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Bij en een streekmarkt worden bij De Olievaar ondergebracht. Via het initiatievenfonds SLS is de
waterspeelplek gerealiseerd.
Door alles met elkaar te combineren ontstaat een multifunctionele dorpsboerderij. De bouw van het
nieuwe gebouw is gestart in augustus 2020. In maart 2021 is het gebouw in gebruik genomen.

3.
Legmeer Groen
Dit particuliere initiatief heeft als doel het realiseren van meer groen in de wijk Legmeer. SLS heeft een
projectleider beschikbaar gesteld die de initiatiefnemer ondersteunt in het uitwerken van de ideeën.
Concrete successen zijn de in samenwerking met IVN gerealiseerde 4 tiny forests. Gemeente en de
initiatiefnemer zijn met elkaar in gesprek over het mogelijk combineren van sport en de
groenontwikkeling op de locatie Legmeer-west. Hierover moet nog politieke besluitvorming
plaatsvinden.

4.
Cultureel Centrum De Hoeksteen
Uithoorn heeft een door Rietveld ontworpen kerkgebouw dat leeg staat. In dit gebouw waren conform
de wens van Rietveld ook maatschappelijke functies ondergebracht zoals een klein theater. Dit theater
is in de loop der jaren gehalveerd. Met de subsidie van SLS wordt het theater en de foyer in de oude
staat hersteld. In de foyer en het theater worden maatschappelijke en culturele activiteiten
ondergebracht.
De werkzaamheden zijn eind 2019 gestart. Tijdens de bouw zijn enkele onvoorziene tegenslagen
opgetreden waardoor de bouw is vertraagd. Het theater zal in september 2021 in gebruik worden
genomen.

5.
Multifunctioneel centrum Thamerdal
Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Thamerdal wordt in samenspraak met
belanghebbenden een buurtcentrum gerealiseerd. De buurtfunctie wordt versterkt door een nieuwe
aantrekkelijke huiskamer, uitbreiding van het openbaar speelplein en een nieuwe gymzaal. De bouw is
in augustus 2020 gestart en wordt in juni 2021 opgeleverd.

6.
Multifunctioneel centrum De Scheg - ’t buurtnest
Met de bijdrage van SLS wordt een nieuwe sporthal in combinatie met een buurtcentrum gerealiseerd in
de wijk Zijdelwaard. Hierdoor ontstaat een multifunctioneel Centrum dat dienst kan doen als sociale
ontmoetingsplaats waarbij het mogelijk wordt om meerdere initiatieven ruimte te bieden zoals
cursussen en activiteiten op gebied van sport en cultuur. Door het plaatsen van een uitgebreide keuken
zijn er mogelijkheden om samen te koken en samen te eten. In 2020 is het ontwerp opgesteld en heeft
afstemming plaatsgevonden met de gebruikers van het gebouw. De uitvoering start in maart 2021. De
oplevering is voorzien in april 2022.
Haarlemmermeer
1.
Hart van Zwanenburg
In Zwanenburg is maandag 19 november 2018 de eerste paal geslagen van het nieuwe dorpshuis.
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Het dorpshuis moet het nieuwe hart van Zwanenburg worden. In het gebouw worden verschillende
functies zoals een bibliotheek, sporthal, bar en verschillende activiteitenruimten gerealiseerd. Het
gebouw is in april 2020 in gebruik genomen. In 2021 wordt een start gemaakt met de realisatie van het
nieuwe dorpsplein.

2.
Sportcomplex Spaarndam
De sportverenigingen in Spaarndam hebben het initiatief genomen om op het huidige terrein een
gezamenlijke accommodatie te realiseren. In 2020 hebben de sportvereniging gewerkt aan een
haalbaarheidsstudie voor het project. Dit heeft eind 2020 geresulteerd in een subsidieaanvraag, welke
in januari 2021 is gehonoreerd door SLS. In 2021 zal worden gewerkt aan het definitief ontwerp van het
complex en zal de planologische procedure worden gestart. De start van de realisatie is voorzien in juni
2022.

3.
Multifunctioneel sportcomplex – Rijsenhout
Doel van dit project is de bouw van een Multifunctioneel sportcomplex waar alle sportverenigingen van
Rijsenhout onderdak vinden. Dit centrum moet gericht zijn op zowel sportieve als sociale activiteiten
voor zowel jongeren als ouderen. Met de subsidie van SLS wordt een nieuw gebouw gerealiseerd waar
alle verenigingen in kunnen worden ondergebracht en waarin meer activiteiten kunnen worden
aangeboden. In september 2020 is de subsidie verleend. De start van de realisatie van het sportcomplex
is voorzien in het derde kwartaal van 2021.

4.
De Reede Rijsenhout
In Rijsenhout zijn twee accommodaties die ruimte bieden aan maatschappelijke voorzieningen; De
Reede en De ontmoetingskerk. In 2020 is onderzocht op welke manier beide accommodaties
complementair aan elkaar kunnen zijn. De gekozen voorkeursvariant bestaat uit het bouwkundig
aanpassen van de ontmoetingskerk waardoor in dit gebouw een groot deel van de activiteiten die nu in
De Reede plaatsvinden, georganiseerd kunnen worden. Het gebouw van De Reede zal worden
herontwikkeld (waarschijnlijk sloop – nieuwbouw) tot een multifunctioneel gebouw met horeca, wonen
en ruimte voor sociaalmaatschappelijke activiteiten waarvoor geen ruimte is in de ontmoetingskerk. De
start van de realisatie is, afhankelijk van planologische procedures, voorzien in oktober 2021.

5.
Dorpshuis Burgerveen
Het dorpshuis in Burgerveen is gemeentelijk eigendom en is in een zeer slechte staat. Omdat het
dorpshuis een belangrijke rol speelt in de dorpsgemeenschap is besloten het gebouw te renoveren. Het
gaat daarbij om het noodzakelijke onderhoud aan dak en gevels waardoor het gebouw weer een aantal
jaar mee kan. Daarnaast worden ook projectonderdelen gerealiseerd die de gebruiksmogelijkheden van
het gebouw verbeteren zoals het verplaatsen van de keuken, het realiseren van een huiskamer, het
opknappen van het sanitair en een aanbouw aan de voorzijde. De beschikking is afgegeven in september
2020. De start van de verbouwing vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021.

6.
Dorpscentrum Spaarndam
Het dorpscentrum Spaarndam heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het verduurzamen van het
bestaande dorpshuis. In 2020 is samen met de gemeente en gebruikers gewerkt aan de uitwerking van
een haalbaar projectplan waarbij door het verduurzamen de exploitatielasten omlaag gaan. Daarnaast is
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gekozen voor een interne make-over om te zorgen voor een betere uitstraling van het gebouw welke
beter aansluit bij de behoefte van de gebruikers. De beschikking is in december 2020 afgegeven, de
verbouwing start in maart 2021. De oplevering is voorzien in december 2021.

7.
Ringdijk beleid
De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie de kansen en kwaliteiten van de Ringdijk beter te
benutten en tot hun recht te laten komen. De Gemeente heeft in de afgelopen periode in diverse
kernen langs de Ringdijk geïnventariseerd welke plus onderdelen door de bewoners gewenst zijn. Het
gaat om de realisatie van een aantal zwemsteigers waardoor het recreatieve gebruik van de ringvaart
toeneemt. De aanvraag is december 2020 bij SLS ingediend. SLS heeft nog om aanvullende informatie
gevraagd. Naar verwachting zal SLS in april 2021 een besluitnemen over dit project.
8.
Dijkhuis – Oude Meer
Het Dijkhuis in Oude Meer is verouderd. Om de maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van
Oude Meer, Aalsmeerderbrug en Rozenburg op verantwoorde wijze plaatst te laten vinden, dient het
Dijkhuis te worden verbouwd. Het gaat om: verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen,
aanpassing van de keuken, aanpassing van de toiletten en duurzaamheidsmaatregen om in de toekomst
energie neutraal te functioneren. De beschikking voor het project is afgeven in 2019. In 2020 is door de
initiatiefnemers gewerkt aan het ontwerp en het starten van de procedure voor de
omgevingsvergunning. De uitvoering zal starten in maart 2021. In juni 2021 kan het gebouw gebruikt
worden.
20-Ke gebied
1.
Langeraarse plassen
Dit is een nieuw particulier project dat in 2020 bij SLS is ingediend. In het gebied wordt het verouderde
kassengebied aan de Langeraarse plassen in Nieuwkoop getransformeerd naar woningbouw. In
aanvulling hierop wordt een deel getransformeerd tot een recreatief natuurgebied. De Langeraarse
plassen worden hierdoor toegankelijk voor omwonenden en recreanten. De bijdrage van SLS zal worden
gebruikt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied door de aanleg van paden en
bruggen. In april 2021 zal het bestuur van SLS een besluit nemen over dit project.

Stand van zaken Initiatievenfonds
Voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol
bestaat een apart budget in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”.
Hierbij moet het gaan om activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid en waarbij de sociale cohesie
wordt versterkt. Een bijdrage in dit kader is niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren of
als startsubsidie. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000, = voor een activiteit.
In 2020 is totaal een voorlopige bijdrage verleend van € 73.000,- aan de volgende initiatieven:
• Schoolplein De Springschans Uithoorn
Op het schoolplein is de ondergrond van 3 speeltoestellen vernieuwd en is 1 van de speeltoestellen
vervangen. Van het schoolplein wordt gebruik gemaakt door de leerlingen, de kinderen van de
naschoolse opvang en de kinderen uit de wijk. Met de bijdrage van SLS is een nieuw speeltoestel
aangeschaft en is een deel van de kosten van het vernieuwen van de ondergronden uitgevoerd.
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• Sprookjesconcert voor kinderen – Uithoorn
Concert voor kinderen om hen kennis te laten maken met klassieke muziek en daarmee het gevoel van
saamhorigheid vergroten door dit samen te beleven en samen een middag door te brengen.
•

Mobiele expositie & promotieruimte De Kwakel

De mobiele expositie- en promotieruimte wordt binnen De Kwakel gebruikt om mensen bij elkaar te
brengen. Dit kan door exposities te organiseren en de ruimte beschikbaar te stellen aan verenigingen.
Daarmee wordt meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van sport, cultuur en ontspanning in
de gemeente.
• Evenement 75 jaar bevrijding – Nieuw-Vennep
In het kader van 75 jaar bevrijding wordt een Vrijheidsmaaltijd voor de dorpsbewoners georganiseerd.
Bij deze maaltijd worden mensen samengebracht waarbij verhalen over de oorlog worden gedeeld.
Doel is meer begrip voor elkaar en meer tolerantie.
• Speeltuin Burgerveen
De speeltuin in Burgerveen is na 15 jaar gerenoveerd waarbij een deel van de speeltoestellen
vervangen is. De bewoners hebben bij SLS aangegeven dat er behoefte is aan extra speeltoestellen
zoals een kabelbaan. Met een bijdrage van SLS zijn 3 extra speeltoestellen aangeschaft en geplaatst.
• Aanschaf muziekinstrumenten muziekvereniging ter Aar
Een bijdrage is gegeven voor de aanschaf van instrumenten voor de jeugd. Met deze instrumenten
wordt de mogelijkheid geboden om schoolprojecten te doen en jeugdlessen te geven. Doel is kinderen
door te laten stromen naar de band.
•
Aanleg Jeu-de-Boules baan Zevenhoven
De tennisvereniging van Zevenhoven realiseert een Jeu-de-Boules baan op het tenniscomplex. Dit voor
de oudere leden, (oudere) leden die gestopt zijn met tennis en voor andere dorpsgenoten. De Jeu-deBoules baan draagt via de aangeboden beweegmogelijkheid (ook voor ouderen) bij aan de algehele
preventie- en gezondheidsdoelstellingen, en aan de mogelijkheden om 'mee te doen' (actief worden,
samen zijn) en levert daarmee ook een bijdrage aan voorkomen van vereenzaming.
• Groen buurtplein OBS de Schakel Amsterdam Zuidoost
Het schoolplein is opnieuw ingericht zodat dit geschikt is voor de basisschoolkinderen, opvang en de
buurt in Amsterdam Zuidoost. Het gaat om een schoolplein bestaande uit twee pleinen: een klein
openbaar kleuterpeuterplein en een groter noordplein . De verharding is vervangen en met groen
ingericht in de vorm van een Tiny forest en een Satelliet tiny forest. Hierdoor kunnen de kinderen van
de school en de buurt een natuur belevingservaring opdoen.
• Keuken clubgebouw Kanovereniging Waterwolf Hoofddorp
De kanovereniging realiseert een nieuw clubgebouw. Dit gebouw biedt de vereniging en
buurtbewoners ruimte voor activiteiten. In het gebouw wordt een keuken en kantine gerealiseerd die
dienst zal doen als ontmoetingsplek. Hier kunnen buurtbewoners samen eten.
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• Bar in dorpshuis Marijke Burgerveen
In het kader van de renovatie van het dorpshuis wordt de keukencapaciteit door een herinrichting
vergroot. Hiervoor moet de huidige bar worden verplaatst. Men wil, met de bijdrage van SLS, een
nieuwe bar plaatsen waardoor het mogelijk wordt meer activiteiten uit te voeren wat een
aantrekkende werking op mensen zal hebben en de sociale cohesie verbetert.
In 2020 is van 21 initiatieven de subsidie, op basis van het eindverslag, definitief vastgesteld voor een
totaal bedrag van € 145.179,-. Daarnaast is voor het project Red de Bij de subsidie van een bedrag van
€ 80.000 ,- definitief vastgesteld.
Gevolgen COVID-19
In 2020 en 2021 heeft ook SLS te maken met de beperkingen in het kader van COVID-19. Door de Covid19 maatregelen is een aantal geplande werkzaamheden uitgesteld. Deze zullen in 2021 alsnog
plaatsvinden. De financiële gevolgen voor de SLS zijn vooralsnog beperkt. De meeste activiteiten lopen
door en er worden geen aanvullende maatregelen nodig geacht.
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