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 Aantal Namen 

Ondernemers 12 Filenetwerken, SSRL, the 

Beach, GOODS, 

DineDesign, Beeldenwerk, 

KIKID, Refresh 

Entertainment, FaNZ, Pal 

West, Beeldtaal 

Maatschappelijke partners 3 ASW, Buurtentree, 

Buurtkeuken / Vrouw en 

Vaart, Studio Notweg  

Kunstenaars  0 - 

TOTAAL 15  





 



 Aantal Namen (wel) 

Buurt gerichtheid 10 wel, 5 nauwelijks DineDesign, Beeldenwerk, 

Pal West, Beeldtaal, 

Filenetwerken, the Beach, 

ASW, Buurtentree, 

Buurtkeuken / Vrouw en 

Vaart, Studio Notweg 

Gericht op creativiteit 9 wel, 6 nauwelijks DineDesign, Beeldenwerk, 

Pal West, Beeldtaal, the 

Beach, GOODS, KIKID, 

Refresh Entertainment, 

FaNZ 
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 Aantal  Enkele voorbeelden: 

Cursussen 16* Breisalon, glasfusie, netwerktrainingen 

Events  13** Keuken van dichtbij, Kick some trash. 
















 





 Bewoners actief in 

Notweg – % eens 

Bewoners niet actief 

in Notweg - % eens  

 

 

Belangrijk  voor thuisgevoel    

 Woonduur  100% 100%  

Op de hoogte van activiteiten in buurt* 100% 100%  

 Onderhoud woning 100% 100%  

Heldere voorlichting over herstructurering** 100% 100%  

Niet belangrijk voor thuisgevoel    

 Architecturale invulling buurt 14% 61%  

 Verbonden met imago van wijk 21% 61%  

Samenstelling bewoners gelijk na herstructurering 43% 52%  
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Herkomst  18% uit buurt 17% elders uit 

Osdorp 

41% elders uit 

Amsterdam   

23% van buiten 

Amsterdam 

1% onbekend 

Sekse 39% man 61% vrouw    

Leeftijd 20%< 25 jaar 80%>25jaar    

Kennis van activiteit 69% 

familie/vrienden 

5% website 8% flyer 18% overig  

Indruk activiteit 43% verrassend 50% leuk 4% teleurgesteld 3% onbekend  

Indruk Notweg 63% fijne plek 14% naast 

evenement niet 

interessant  

23% geen 

mening 

2% onbekend  

Indruk invloed Notweg 

op buurt 

60% maakt 

buurt leuker 

14% geen 

invloed 

25% geen 

mening 

2% onbekend  

Indruk buurt 34% 

aantrekkelijk 

wonen 

28% niet 

aantrekkelijk 

wonen 

3% geen mening 1% onbekend  











Herkomst  33% uit buurt 6% elders uit 

Osdorp 

28% elders uit 

Amsterdam   

13% van buiten 

Amsterdam 

20% onbekend 

Sekse 22% man 78% vrouw    

Kennis van activiteit 39% via vrienden 11% via 

ondernemer 

50% anders (vnl 

via school) 

  

Indruk activiteit 88% positief 6% neutraal 6% negatief   

Indruk invloed Notweg 

op buurt 

39% positief 22% neutraal 17% negatief 11% onbekend  

Indruk buurt 39% vindt buurt 

aantrekkelijk 

6% neutraal 44% negatief 11% geen 

mening 

 




