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De organisatie Dijkzicht
Sinds anderhalf jaar vragen we regelmatig aandacht voor de toekomst van Dijkzicht; we hebben 
niet alleen te maken met externe bedreigingen maar ook met enige zorgen over de inrichting van 
de organisatie van Dijkzicht. Het is echt nodig dat meer mensen – vooral jongeren en nieuwe 
leden- zich actiever gaan inzetten voor Dijkzicht; voor bestuurswerk (in 2020 meerdere vacatures, 
onder andere voor ‘voorzitter’) en voor werk in bijvoorbeeld de tuincommissie en de 
bouwcommissie.

2017 en 2018
De werkgroep Dijkzicht en de Toekomst heeft daarom in 2017 drie bijeenkomsten georganiseerd 
voor nieuwe en oudere leden om te bespreken welke ideeën/wensen er leven voor Dijkzicht, om 
vragen te beantwoorden én om te inventariseren op welke terreinen mensen ingezet zouden willen 
worden. 
Het resultaat van de bijeenkomsten in 2017: er zijn 30 mensen die zich op één meer terreinen 
willen inzetten. Een van de nieuwe leden heeft zich opgegeven als bestuurslid en de afgelopen 
maanden zijn er nieuwe mensen (jong en ouder) actief geworden op het terrein van nieuwe leden 
inschrijven, techniek en EHBO/ARBO. Met het bestuur hebben we ook gesproken over het 
onderwerp communicatie; over hoe we Dijkzicht kunnen presenteren aan de buitenwereld en ook 
over aanvullende manieren om met de leden te communiceren. 

Communicatie, techniek en inhoud, bijeenkomst 30 juni
Vanaf 2018 is er vooral aandacht geweest voor het onderwerp ‘communicatie’.
Een subgroep heeft zich beziggehouden met een voorstel voor de criteria waaraan een nieuwe 
website moet voldoen, heeft daar een technisch ontwerp voor gemaakt en een begroting 
opgesteld. In augustus wordt hierover overlegd met het bestuur.
Op 30 juni hebben we een bijeenkomst gehad met 15 personen; degenen die zich opgegeven 
hadden voor het onderwerp communicatie en vanuit het bestuur Rens en Irma. Daar hebben we 
ons gebogen over 4 onderwerpen:

 Nieuwe opzet voor de indeling van website Dijkzicht; een extern deel, een intern deel en een 
interactief deel. De opzet van Carel nemen we voorlopig als uitgangspunt. De prioriteit heeft 
het deel voor extern (de politiek, gemeente- ambtenaren, omwonenden, natuur- en 
milieuorganisaties et cetera). Op 14 juli heeft een subgroep een eerste inventarisatie gemaakt. 
De volgende afspraak is 25 augustus om 12.30

 Inhoudelijke vergelijking huidige opzet én nieuwe opzet; welke teksten zijn aanwezig, welke 
ontbreken en welke teksten moeten geactualiseerd worden? Er is een subgroep gevormd die 
aan de slag gaat met dit onderwerp. 

 Tuinpark Dijkzicht; wat voor een park willen we zijn, waar staan we voor? In subgroepen 
hebben we feedback gegeven op de conceptteksten die in september 2017 opgesteld zijn. 
Noeke en Jorien hebben de FB verwerkt in een volgende versie (zie volgende pagina)

 Profilering van ons park; we hebben teksten bedacht voor spandoeken rondom ons park (zie 
volgende pagina)

Kortom; er gebeurt van alles. 
Op 1 september om 13.00 uur organiseren we een volgende bijeenkomst met de communicatie-
groep.

Wordt vervolgd dus!

Namens de werkgroep Dijkzicht en de Toekomst
Jorien Vollaard

1



TUINPARK DIJKZICHT, 

meest natuurvriendelijke park van Nederland, mooiste park van Amsterdam

Waar staan we voor?

Tuinpark Dijkzicht: een oase midden in de samenleving, voor tuinders, mensen uit de 
omgeving en anderen. Het is een prachtige plek om te tuinieren, te verblijven, te 
ontspannen en te leren. 

Wat willen we bereiken?

Met ons tuinpark leveren we een actieve bijdrage aan een gezonde en sociale omgeving, 
en aan de diversiteit in dieren en planten. Daarnaast organiseren we activiteiten 
waarmee we kennis van en liefde voor de natuur uitdragen. 
In de toekomst willen we een geïntegreerd onderdeel zijn van de bebouwde omgeving en
deel uitmaken van de groene longen van de stad.

Wat zijn onze kernwaarden?

 natuurvriendelijk en mooi, 
 saamhorig en sociaal, 
 toegankelijk en (kind)vriendelijk, 
 rustig en veilig

Tuinpark Dijkzicht, van nature groen

SPANDOEKTEKSTEN voor DIJKZICHT

Voorstellen, plekken en uit te zoeken

Mooiste tuinpark van Nederland bedreigd, wij willen blijven!
Mooiste tuinpark van Nederland, kom kijken, we zijn open!
Dijkzicht, een groene oase, kom wandelen!
Tuinpark Dijkzicht, een paradijs voor bijen en mensen

Tuinpark Dijkzicht: rijkdom aan soorten
Bomen – 375, Planten – 165, Vogels – 65, Insecten – 60
Struiken- 60, Waterplanten – 40, Vlinders – 30, Zoogdieren – 15

Werken met pictogrammen

Tuinpark Dijkzicht; zoveel te bekijken

 Insectenparadijs, paddenpoel, boomgaard
 Azaleatuin, Boerentuin, Bloementuin

Asfalt en beton voor groen, nooit doen!
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Extra afslag A2,  niet over deze groene long!
Extra afslag A2, niet over Nederlands mooiste tuinpark
Asfalt= stikstof,  Dijkzicht = zuurstof

Mogelijke plekken:

Aan de ingangen
Langs het fietspad
Voor de mensen in de trein: bocht bij de buitensingel?

Uitzoeken  
Welk spandoek is voor welke plek geschikt
Wat betekent dat voor afmetingen en lettergrootte
Wat zijn de kosten voor de verschillende opties  
Wil/kan Kamiel het ontwerp maken
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