
EERSTE HULP VOOR DONUT BAKKERS

Heb je een idee om je buurt sociale en duurzamer te maken en heb je hulp nodig bij je juiste
contactpersonen vinden binnen de gemeente, mensen die je helpen met een idee opschrijven,
financiering of samenwerking? Bekijk de onderstaande websites of kom in contact met mensen
die je graag helpen!

1.Meedenken
Gemeente Amsterdam

● Duurzaamheidscoördinator Stadsdeel Nieuw-West - Mickey van der Stap -
mickey.van.der.stap@amsterdam.nl

● Facilitator Schoon, Heel, Veilig, Stadsdeel Nieuw West - Zinzi Stasse 
Z.stasse@amsterdam.nl / 0613951587.

● Gebiedsmakelaar Slotervaart (OLVG West e.o., Overtoomse Veld Noord,
Overtoomse Veld Zuid, Johan Jongkindbuurt). Fatima El Houfi f.el.houfi@amsterdam.nl /
06 1261 2812.

● Gebiedsmakelaar Slotervaart (Andreas Ensemble, Lelylaan, Delflandpleinbuurt,
Schipluidenbuurt, Koningin Wilhelminabuurt, Riekerhaven). Verna Blackman, 06 5101 3155
/ v.blackman@amsterdam.nl

● Gebiedsmakelaar Slotervaart Noord (Jacob Geelbuurt, Oostoever, Sloterparkwijk,
Comeniusbuurt). Ralph Janssen Daalen, 06 1374 5508  / r.janssen.daalen@amsterdam.nl

● Gebiedsmakelaar Slotervaart Zuid (Staalmanpleinbuurt, Sierpleinbuurt,
L. Chrispijnbuurt, Bluebanddorp, Louweshoek, Medisch Cluster Slotervaart)
Don Hameeteman, 06 1852 8220 / d.hameeteman@amsterdam.nl

Andere meedenkhulp:
● Voor bewonersorganisaties: KNHM - Erik Arkesteijn: erik.arkesteijn@knhm.nl, 06-27 06 22

21 of Saskia van Alphen: saskia.vanalphen@knhm.nl, 06-11 22 18 66
● Meedenken over financiering: LSAbewoners, almaz@lsabewoners.nl / 030 231 7511
● Meedenken over bewonersinitiatieven bij Stichting Doen: alianke@doen.nl (Buurtfonds &

Vernieuwende Bewonersinitiatieven) 

2. Plannen schrijven
● Voor buurtbudgetplannen: buurtbudgetNW@amsterdam.nl / 06 3900 4343
● Andere plannen of meedenkhulp: info@knhm.nl / 026 44 55 146

3. Financiering
Onderstaande lijst is niet uitputtend, google vooral ook “duurzame wegwijzer nieuw amsterdams
klimaat” voor een financierder die aansluit bij jouw wensen. Je kunt subsidie aanvragen als
bewoner, of organisatie (ook als bedrijf). Bekijk de websites van de financierders voor specifieke
criteria!
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Projecten onder de 5.000 euro
● Fonds voor Nieuw West. info@fondsvoornieuwwest.nl / 06-40642802 / 06-25305778.
● Combiwel bewonersinitiatief Slotervaart Noord. Bespreken met Emel Can e.can@sw-sl.nl

en ingevuld formulier sturen naar regiegroep.slotervaartnoord@gmail.com
● Combiwel bewonersinitiatief Slotervaart Zuid. Bespreken met Miryam Salamat

m.salamat@combiwel.nl en mail de aanvraag naar bi.slotervaartzuid@combiwel.nl 
● Buurtbudget Nieuw West, gemeente Amsterdam. buurtbudgetNW@amsterdam.nl / 06

3900 4343
● Oranjefonds, 030 656 45 24, info@oranjefonds.nl
● Subsidie Geef groen en water de ruimte (Vergroening om je huis).

groenblauw@waternet.nl.
● Postcodeloterij buurtfonds. Heel laagdrempelig bedragen aanvragen die binnen twee

weken op je rekening staan. alianke@doen.nl (Buurtfonds & Vernieuwende
Bewonersinitiatieven) 

Projecten 5.000 - 10.000 euro

● Gemeente Amsterdam, Subsidie Ruimte voor Duurzaam initiatief (max € 15.000 voor een
project)

● Buurtbudget Nieuw West. buurtbudgetNW@amsterdam.nl / 06 3900 4343
● Provincie Noord-Holland, subsidie voor burgercollectieven. 0800 0200 600 /

servicepunt@noord-holland.nl

Projecten, programma’s van meer dan 20.000 euro

● Gemeente Amsterdam, Subsidie Ruimte voor Duurzaam initiatief (max € 60.000 voor een
programma). subsidies@amsterdam.nl of bel 14 020

● Gemeente Amsterdam, Subsidie Integraal maatschappelijk initiatief
subsidies@amsterdam.nl of bel 14 020

● Gemeente Amsterdam, Subsidie voor stadslandbouw en voedselinitiatieven.
subsidies@amsterdam.nl of bel 14 020

● Europese subsidie EFRO Kansen voor West. contact@kansenvoorwest.nl, Joost Dalhuijsen
/  06-48138784 / dalhuijsenj@noord-holland.nl

● Buurtbudget Nieuw West. buurtbudgetNW@amsterdam.nl / 06 3900 4343
● VSB Fonds*. 030 - 230 33 00 / info@vsbfonds.nl.
● Stichting Doen*. doen@doen.nl

*ook voor kleinere financiering en bereid mee te denken

Financiering voor MKB
Impact Deals open voor inschrijving
Het programma "Impact Deals" is open voor inschrijving! Met dit programma helpt Amsterdam
Impact in samenwerking met MKB Amsterdam de MKB bedrijven die meer impact willen maken
door bijvoorbeeld te verduurzamen of sociale meerwaarde te creëren.  De gemeente Amsterdam
zoekt 10 Amsterdamse bedrijven die in 2023 concrete stappen willen zetten richting
verduurzaming en/of voor een sociaal vraagstuk.
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Deal in het kort:
In de Impact Deal leggen ondernemer en gemeente onderling afspraken vast over het vergroten
van de impact van die onderneming. Bijvoorbeeld door de CO-2 uitstoot met 30 procent te
verminderen of door 5 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De deal
is zo concreet mogelijk en de ondernemer definieert doelen, inspanningen en uitkomsten. De
gemeente Amsterdam ondersteunt hierin door haar netwerk aan te bieden en mee te denken over
bijvoorbeeld financiering.
Zie voor meer informatie en criteria deze webpagina. Op dezelfde pagina vind je ook de data voor
een aantal informatiebijeenkomsten (9 februari, 16 februari of 17 februari). Aanmelden voor een
Impact Deal kan tot en met 24 februari.
Contact: Algemeen: impact@amsterdam.nl. Egon van Wees, projectleider:
egon.van.wees@amsterdam.nl of 06 2045 8314. Antje Ludwig-van Schaagen, MKB Amsterdam:
impact@mkb-amsterdam.nl of 06 1583 6935

4. Samenwerken
Wil je samenwerken met andere initiatiefnemers? Kijk op de volgende websites

● Uit Slotervaart: o.a. Donut Bakkerij, vraag na bij het Huis van de wijk, Het Anker of de Ark.
● Uit Nieuw West: o.a. Kracht van Nieuw West, Donut Bakkerij
● Uit Amsterdam: Donut Coalitie Amsterdam, Nieuw Amsterdams klimaat, Buurtgroen020,

Amsterdam Rainproof, 02025 (duurzame energie).
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