
 
De Javastraat is het kloppend hart van 
de Indische Buurt. Het is een centraal 
gelegen plek in Amsterdam Oost met 
een gemoedelijke, bruisende en leven-
dige sfeer. Mensen komen hier graag 
naartoe om elkaar te ontmoeten, te ver-
blijven, maar gebruiken de Javastraat 
ook als startpunt voor een bezoek aan 
de buurt. 

De Indische Buurt is begin 20e eeuw 
ontstaan als wijk voor middenstanders, 
ambtenaren en ‘betere’ arbeiders met 
woningen en gebouwen van fraaie 
architectuur. De grote trekkers en ver-
blijfsvoorzieningen in de nabije om-
geving stimuleren een bezoek aan de 
straat.
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Wat maakt de Javastraat uniek? Ambities & Acties Team Javamix

Al sinds het ontstaan hebben men-
sen met verschillende achtergronden 
een plek gevonden in de Javastraat en 
omliggende buurt. Denk aan de gere-
formeerde, katholieke en joodse ge-
meenschap of aan de vestiging van 
verschillende nationaliteiten, waaronder 
mensen uit Turkse, Marokkaanse 
Surinaamse en Aziatische landen. 

Die grote diversiteit vind je ook terug 
in het aanbod in de straat. Dit loopt uit-
een van dagelijkse voorzieningen zoals 
de bakkers, slagers en groenteboeren 
tot dienstverleners zoals de kappers en 
de schoenmaker. Daarnaast vind je er 
een groot aantal kwalitatief hoogwaar-
dige speciaalzaken met food en non-
food in het assortiment.

De hele wereld 
in één straat

AMBITIE
De hele wereld in één straat.
Hiervoor brengen we het ‘Verhaal van 
de Javastraat’ verder tot leven met de 
mooiste bewoners, ondernemers en 
producten. Ook stimuleren en ontwik-
kelen we activiteiten die de diversiteit 
in balans houden, waarbij de diversiteit 
in ondernemerschap voorop staat.

  EERSTE ACTIE

JAVATAS 

Wat
Een speciale javatas met recepten   
en ingredienten die te vinden zijn   
in de Javastraat.

 
Waarom
Diversiteit benadrukken en bewoners 
meer laten ontdekken hoe bijzonder 
de ondernemers en hun producten en 
diensten zijn.

Wanneer
Gehele jaar door, met afwisseling van 
inhoud in de tassen

AMBITIE
Het kloppend hart van de Indische 
buurt Dit willen we in stand houden 
en vergroten: Met een gemoedelijke, 
bruisende en levendige sfeer. 
Bezoekers blijven trekken naar het 
winkelgebied om te ontmoeten, te 
verblijven en te gebruiken als startpunt 
voor een bezoek aan de buurt.

 
 EERSTE ACTIE

GROTE JAVASTRAAT BUURT B BQ  
     
        
Wat 
Jaarlijks grote buurt bbq op straat 
verzorgd door ondernemers voor 
bewoners uit de buurt en stadsdeel 
oost.

Waarom
- Buurtfunctie versterken, dymanisch 
hart en bruisende sfeer versterken.
- Gezamenlijke tradities maken om de 
diversiteit en solidariteit te versterken.

Wanneer
Tijdens het Indische Buurtfestival, ism 
de organisatie.ICONEN 

 Muiderpoortstation
 Spoorbrug
 Flevopark en -bad
 Badhuis
 Javaplein
 Stayokay
 Camping Zeeburg
 Elthetokerk
 Historische panden /   
 ronding’ in de straat
 Studio/K

ICONEN
 Slagers, bakkers en 
 groenteboeren
 Brede variëteit aan 
 horecagelegenheden
 Gevarieerd aanbod van design- 
 en boetiekwinkels, conceptstores 
 en dienstverlening
 Groot aanbod aan ingrediënten 
 vanuit de hele wereld

ICONEN
 De mensen
 Straatleven
 Javakaart
 Betaalbaarheid
 Cultuur
 Gezamenlijke kerstverlichting
 Regenboogvlaggen
 Elthetokerk
 Straatinitiatieven

De Javastraat is een straat met een 
gemoedelijke sfeer en een grote be-
trokkenheid van bewoners en de vele, 
vaak zelfstandige, ondernemers. Het 
‘community’-gevoel en de hoge mate 
van saamhorigheid maken dat bewo-
ners en ondernemers zich hier heel erg 
thuis voelen. Daarom zijn er ook zoveel 
bewoners die al heel lang in de wijk 
wonen en ondernemers die hier sinds 
jaar en dag hun bedrijf runnen. 

Het behouden van deze gemeen-
schapszin vraagt om aandacht voor 
integratie van nieuwe en bestaande 
bewoners en ondernemers. De onder-
linge relaties zijn goed, maar de samen-
werking is niet altijd vanzelfsprekend.

AMBITIE
Iedereen is welkom in de Javastraat. 
We leggen verbinding tussen vernieu-
wing en bestaande tradities om het ge-
voel van saamhorigheid en solidariteit 
te versterken. Waarbij de culturele mix 
tussen ondernemers en bewoners extra 
wordt gestimuleerd. 

    
  
 EERSTE ACTIE

JAVA SPEEDDATE
 

Wat
Speeddates tussen bewoners en 
ondernemers in de Javastraat 

Waarom
-  Versterken van de solidariteit.
    Elkaar beter leren kennen
-  Acties ophalen per kernwaarde 

Wanneer
Verschillende momenten in het   
jaar met een structureel karakter
 

Visie & Uitdaging 
 RUIMTE VOOR ELKAAR

De identiteit en de unieke kenmerken van de Javastraat willen we behouden en 
versterken. Dit moet gebeuren in balans met de uitdagingen van de straat, zoals 
de aantrekkingskracht van bezoekers en de druk op de openbare ruimte. 

De Javastraat speelt met haar brede aanbod aan voorzieningen een belangrijke 
rol voor  bewoners uit de straat, uit de buurt en uit de omringende wijken. 
Het dynamische en diverse karakter heeft ook een grote aantrekkingskracht op 
bezoekers van buitenaf. De druk op de openbare ruimte neemt de laatste jaren 
sterk toe door de vele doelgroepen die gebruikmaken van de straat en haar voor-
zieningen om te wonen, werken en recreëren. 

Hierdoor neemt ook de leefbaarheid in het gebied af. Dit maakt dat de solidariteit 
in de buurt onder druk komt te staan. De uitdaging voor de toekomst is om hier 
meer balans in te vinden, de saamhorigheid te versterken en ruimte voor elkaar 
te hebben zonder het dynamische en diverse karakter te verliezen.

SOLIDAIR SOLIDAIRDYNAMISCH DYNAMISCHDIVERS DIVERS

Kloppend hart van 
de Indische buurt

Iedereen 
is welkom

BEZOEKERS UIT 

Stadsdeel Oost  
Dagelijkse boodschappers
Sfeerzoekers 

Metropoolregio 
Amsterdam  
Vertierzoekers

ONDERNEMERS UIT

De Javastraat

BEWONERS UIT 

De Javastraat en 
de Indische Buurt

Dit is een korte samenvatting van de 2e fase in de Straatgerichte Aanpak waarin we 
gezamenlijk werken aan het versterken van een winkelgebied.
  
Kijk voor meer informatie op www.stavoorjestraat.nl

Onderliggende documenten voor deze samenvatting zijn:
* Samenvatting Javastraat 1e fase van de Straatgerichte Aanpak (september 2020)
* Werksessies met bewoners en ondernemers: DNA van je straat (zomer 2021)
* Rapport: De identiteit van de Javastraat, een gezamenlijk 
                    verhaal van bewoners en ondernemers. 

De Straatgerichte Aanpak Javastraat is een samenwerking tussen ondernemers, 
bewoners van de Javastraat en de gemeente Amsterdam

ONDERNEMERS

GEMEENTE

PANDEIGENAREN

Team Javamix
Team Javamix is een groep van bewoners, ondernemers en gemeente die zich 
samen sterk maken voor de Javastraat. Deze groep is het startpunt voor een 
grotere samenwerking in de straat die we graag uitbreiden met meerdere 
actieve ondernemers en bewoners van de Javastraat.

Tim Doornewaard - straatmanager Javastraat
Tom Gallizia - ondernemer - voorzitter BIZ Javastraat
     
Sarah Reijnen - voormalig ondernemer Javastraat
Michel Brok - bewoner Javastraat
Jan Huppen - gebiedsmakelaar Indische buurt

Doelgroepen waar we ons op richten

GEZAMENLIJK PROFIEL
CONCEPT 
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