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VOGELBUURT-IJPLEIN QUIZ MEI 2020  
EINDSTAND 

 

OVERZICHT 

• Aantal inzendingen: 16 

• Gescoorde punten: 

o Het maximum aantal te scoren punten is 9. Niemand heeft dit gehaald. Vier 

deelnemers scoorden 8 punten. 

o Overzicht van de scores: 
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VRAAG 1 
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VRAAG 2 
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VRAAG 3 
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VRAAG 4 
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VRAAG 5 

 

 

  



Quiz mei 2020 eindstand v1.0.docx 1-juni-2020 Pagina 7 van 12 

VRAAG 6 
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VRAAG 7 
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VRAAG 8 
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VRAAG 9 
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VRAAG 10 

 

Stel, jij krijgt het voor het zeggen in Amsterdam-Noord. Welke 3 dingen zou je als eerste 

veranderen? 

13 antwoorden: 

1 1. Betaalbare goede woningen zodat huidige bewoners kunnen doorstromen en in 
de wijk kunnen blijven! 2. Openbare ruimte opknappen en bijhouden. 3. Sixhaven 
lekker groen laten. 

2 (oude woningen opknappen en verduurzamen; 6700 woningen bijbouwen 

3 Afval beleid, duurzaam beheren, behouden van pont 

4 oude woningen opknappen; meeuwenlaan aanpakken; pleintjes en bestrating 
opknappen 

5 1. Verduurzamen en huizen opknappen 
2. Fietsbrug 
3. Hotels buiten de ring plaatsen 

6 Stop op de huurverhoging. Starterswoningen voor starters uit de buurt. Verplichte 
(en betaalde) inburgeringscursus voor nieuwe bewoners van de buurt. 

7 Achterstallig onderhoud aanpakken; extra IJplein pont en Oostveer 

8 Fietsbrug over het ij, buurt schoon houden (bijv extra prullenbakken op de route 
naar wonder), meer kleine lokale initiatieven in de buurten zelf (bijv klein café met 
terras op ganzenweg ipv een parkeerplaats) 

9 Hotel wordt gecombineerde studenten/ouderen woning studenten worden 
gekoppeld aan een oudere. Elke week vuil ophalen. Stoppen met verkoop woningen 

10 Achterstallig onderhoud van de woningbouw huizen aanpakken zonder verkoop, 
holiday inn en North Orleans en omturnen tot echt betaalbare studios voor starters 
/studenten. Broedplaatsen behouden of ruimte geven. Nieuwe speeltuin op het 
Zwanenplein. 
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11 Ik zou mijn handen ervoor in het vuur steken dat buurt ondernemingen met een ziel 
zoals de Verbroederij kunnen blijven bestaan. 

12 Elke week grofvuil ophalen,niet meer verkopen van huurwoningen en zoeken naar 
een manier waarop t stadsdeel ‘oude’ noorderlingen ook serieus neemt. 

13 Fietsbrug of tunnel, op knappen en verduurzamen woningen, aantrekkelijker en 
groener maken buitenruimte 
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