
 
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 4 maart 2015 
 
Aanwezig: Heleen Verschuren (voorzitter), Anke Weber (Sociaal Wijkteam), André Agterof, , 
Wim Pelt, Bart Uitdenbogaart, Jan Roseboom, Ellen Beffers, Kees Stoffel, Maria Bervoets, 
Sybrand Hekking, Henk van der Westen (t/m punt 3), Thelma Neleman, Jan Pieter Nepveu, 
Ed van Cortenberghe, Ger Berkhout, Roeland Lagendijk (t/m punt 3), Kiki Lauterslager (t/m 
punt 3), Clary Idzinga (t/m punt 3), Elise Kleisen (t/m punt 3) en Jeroen Verhulst (verslag).  
Afwezig met bericht: Gerrit van Ark, Marijke van Bodengraven 
 
1. Opening, agenda en mededelingen 
Thelma vraagt om behandeling van de inrichting van de Kattenburgerkruisstraat. Dit wordt 
toegevoegd aan punt 5. 
Niemand meldt zich om een stuk voor de Eilander over de vergadering te schrijven. Wim Pelt 
is bezig met een artikel over Oostenburg-Noord. 
Ingekomen post: brief stadsdeel in reactie op raadsadres Oosterkerk. Zie punt 5. De brief 
wordt uitgedeeld. Mededelingen: 

• 8 maart 15:00 u  Vrolijk Treffen i.v.m. internationale Vrouwendag in de Witte Boei. 
• 7 maart Filmfestival Desmet met films van Kees Hin, o.a. over Aat Veldhoen. 
• Jan Roseboom verspreidt samen met Thelma op Kattenburg een flyer om de website 

van Buurtorganisatie1018 bekend te maken.  
• 14 maart 14:00 u J.D. Meijerplein demonstratie tegen de huurexplosie. 
• Alle 57 ondernemers van de Czaar Peterstraat en de Oostenburgergracht-

/Wittenburgergracht werken nu samen in een BIZ (bedrijveninvesteringszone). Zie 
http://www.amsterdam.nl/ondernemen/biz/  

 
2. Verslag Eilandenoverleg 21 januari en actielijst 
Het verslag is akkoord. 
N.a.v. de actielijst: de punten 1 t/m 5 en 8 blijven staan. 6 en 7 worden afgevoerd. Sybrand 
zegt toe het verhaal van Douwe Veldheer (milieumeetpunt Kattenburg) op te halen en door 
te geven aan Roeland Lagendijk. 
 
3. Wat verandert er in de zorg in 2015 / ontwikkelingen dagopvang De Keizer 
Clary Idzinga, Kiki Lauterslager, Elise Kleisen en Roeland Lagendijk zijn  aanwezig namens 
stadsdeel Centrum. Elise Kleisen stelt zich voor als nieuwe medewerker sociaal voor gebied 
Oost. Clary Idzinga deelt een presentatie uit over de veranderingen in de zorg van AWBZ 
naar WMO (zie voor deze presentatie  http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/  
onder ‘Actuele aandachtspunten’, klik ‘ontwikkelingen in de zorg’.)  
Veranderingen AWBZ: dit was een landelijke regeling; de verantwoordelijkheid voor een 
aantal onderdelen gaat nu naar de gemeenten, terwijl tegelijkertijd bezuinigd wordt: 

1) Ambulante ondersteuning, o.a. ondersteuning bij zelfstandig wonen, naar WMO 
2) Dagbesteding naar WMO 
3) Jeugdzorg. 

De gemeente heeft alle organisaties die voorheen deze zorgtaken uitvoerden opnieuw 
gecontracteerd, soms voor lagere bedragen. De inkoop wordt gedaan door de centrale stad. 
Dagbesteding De Keizer: het leek er eind vorig jaar op dat die zou verdwijnen. Door 
samenvoeging van de voormalige dagbesteding van Amsta en St. Jacob (Amstelring) is dat 
nu voorkomen. De dagbesteding in De Keizer blijft dus. Het aantal plekken is nog niet 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/biz/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/
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bekend. Dit zal Clary later doorgeven. Om in aanmerking te komen is een indicatie CIZ 
nodig. 
Om de professionals in de zorg goed met elkaar te verbinden worden wijkzorgnetwerken 
georganiseerd. Vanwege de bezuinigingen zal een groter beroep op eigen kracht en eigen 
netwerken gedaan moeten worden: wat kan iemand zelf nog en wat kan het eigen netwerk? 
Wat er dan nog overblijft wordt als voorziening betaald door de gemeente/het stadsdeel.  
Niet naar de gemeente gaat persoonlijke verzorging. Dit moet voortaan betaald worden uit 
de zorgverzekeringswet, dus door de zorgverzekeringen. 
Het enige wat in de AWBZ achterblijft is de langdurige verzorging. Nieuw is dat kortdurende 
zorg nu door de gemeente wordt betaald. 
Het stadsdeel organiseert basisvoorzieningen voor langdurig thuis wonen. Niet de 
geïndiceerde voorzieningen. Alle stadsdelen gaan deze basisvoorzieningen uitvoeren: 

1) informatie verstrekken 
2) jeugd: Ouderkindcentra en opvoedondersteuning 
3) versterken informele netwerken 
4) activering en participatie 
5) ondersteuning mantelzorg 
6) Basis maatschappelijke dienstverlening. 

Dit borduurt voort op het WMO-basispakket met hulp bij het huishouden, woningaanpas-
singen en vervoersvoorzieningen. 
 
Vraag: als je je ongerust maakt over iemand in de buurt, bijvoorbeeld omdat je die lang niet 
ziet, waar kan je dat dan melden? Antwoord: bij het meldpunt zorg en overlast. De 
aanwezigen spreken voorkeur uit voor een meldpunt op buurtniveau. Het stadsdeel zal 
daarnaar kijken.  
Thelma Neleman heeft aan Stadsdorp een telefooncirkel voorgesteld. Stadsdorp heeft dat in 
beraad. 
Vraag: Waar kan je terecht voor vragen over mantelzorg? Bij het pluspunt in De Witte Boei of 
bij de Keyzer. Voor een zorgvraag kan je ook altijd contact opnemen met de huisarts. 
Vraag: wat verandert er in 2016, met name bij de dagbesteding? Clary zoekt het uit en zal 
het terugkoppelen. 
Wat gebeurt er met het buurtrestaurant in De Keyzer? Dat is dit jaar opnieuw gestart; het is 
nu een keer per maand. 
Wat is er mogelijk als de woning niet meer voldoet? Woningaanpassingen zijn nog wel 
mogelijk, maar minder dan vroeger en met eigen bijdragen. In de Jordaan en de Nieuwmarkt 
is een Taskforce Wonen actief. Er is een pilot om verhuizen van ouderen naar een 
benedenverdieping mogelijk te maken zonder huursprong. Daar is een gentlemen’s 
agreement over afgesloten met de woningcorporaties. Ook worden daar woningen gelabeld 
die geschikt zijn voor ouderen. Dergelijke maatregelen zijn nu onderwerp van gesprek in de 
onderhandelingen tussen centrale stad en corporaties in ‘Bouwen aan de Stad 3’ 
Het stadsdeel heeft een potje om liften toe te voegen aan bestaande woningen, maar er zijn 
weinig concrete mogelijkheden. 
Vraag: wat merken de huidige gebruikers van huishoudelijke hulp van de 30% bezuiniging? 
Antwoord: wie een indicatie heeft, houdt die tot die afloopt. Dan volgt een 
keukentafelgesprek om een nieuwe afweging te maken. Het wordt dus pas op langere 
termijn duidelijk wat de bezuiniging concreet gaat betekenen. 
Naar aanleiding van de vraag aan Anke wie van de aanwezigen aan mantelzorg zou willen 
doen, ontstaat discussie over de verantwoordelijkheid van de overheid. Het idee is dat 
burgers al maximaal hulp leveren aan anderen en dat er niet veel meer mogelijk is. 
Tegelijkertijd wordt mantelzorg belemmerd doordat het moeilijk is voor wie in een sociale 
huurwoning woont om te verhuizen naar de buurt van de ouders en andersom. 
Een Taskforce Wonen voor de Oostelijke Eilanden is een interessante optie.  
 
Belangrijke adressen: eigen huisarts, CentraM 020-5573338=het Pluspunt (in de Witte Boei), 
Sociaal Loket 020-2564800 in stadsdeelkantoor, WMO-helpdesk 0800-0643. 
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4. Dijksgracht - ontwikkelingen 
Rob van der Ban is aanwezig namens de Vereniging Dijksgracht te Water. 96% van de 
bootbewoners is daar lid van. De vereniging volgt alle ontwikkelingen en initiatieven. Het is 
nu een rustig woongebied met een aparte sfeer en de vereniging wil dat graag zo houden. 
Hannekes Boom is vanaf het begin een grote feesttent geweest. De vereniging heeft 
geprobeerd dat bij te sturen. Toen het terrein van de gemeentelijke dienst IVV vrij zou 
komen, heeft de vereniging meegedacht over de tijdelijke invulling van het hele gebied ‘Kop 
Dijksgracht’. Geprobeerd is rustiger bestemmingen te vinden. Wat er nu komt: Mediamatic, 
Barco (restaurantboot die nu bij OBA ligt), een zelfbeheertuin. De Klimmuur en Hannekes 
Boom blijven, maar Hannekes Boom mag niet groter worden. De twee stenen huizen blijven. 
Uitgangspunt is vergroening. De Kop Dijksgracht heet voortaan ‘Dijkspark’.  
Het overleg is uitgemond in een convenant van alle partijen. Dat is op 8 december getekend. 
Daarin is opgenomen dat een maandelijks overleg plaatsvindt om beheerproblemen te 
bespreken. Daarbij is ook de wijkagent aanwezig. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. 
Maximaal vier evenementen per jaar. Geen live muziek buiten. De terrassen moeten sluiten 
om 11 uur. Zodra een klacht binnenkomt moet die binnen twee weken beantwoord worden. 
Er komt nog dit jaar een (beweegbare) fiets-/voetbrug naar het Marineterrein. 
Een aantal jaren geleden is door de gemeente een plan gemaakt voor pianoligging van de 
woonboten. Dat is nu een vrije keuze geworden, met goedvinden van Waternet. 
De tijdelijke invulling is bedoeld tot eind 2019. De vereniging denkt nu nog niet na over de 
invulling van de definitieve bestemming. 
Sybrand vraagt of  de vereniging zou willen meewerken aan een lobby voor geluidsschermen 
langs de gehele Oostelijke Eilanden. In principe wil de vereniging dat wel. De Wet 
Geluidhinder is net veranderd waardoor woonboten net als woningen behandeld worden. De 
gemeente Amsterdam is daartegen in beroep gegaan. 
Jan Pieter Nepveu vraagt wanneer de trap van de brug Dijksgracht over de Oosterdoks--
toegang vervangen wordt door een hellingbaan. De gemeente (Paul Moons c.s., PMB) is 
ermee bezig, maar een complicerende factor is dat scooters geweerd moeten worden. 
Binnenkort moet de weg van de Dijksgracht helemaal open voor de aanleg van riolering en 
de oplossing van verzakkingen. Het profiel zal iets gewijzigd worden. Inzet is om het huidige 
karakter te behouden. 
 
5. Stand van zaken lopende projecten 
a) Eilandenboulevard 
De uitwerking Kattenburgerplein van de variant van het Eilandenoverleg met een 
voorsorteervak minder op de Kattenburgergracht wordt voorgelegd aan de 
Verkeerslichtencommissie en de Centrale Verkeerscommissie. De oversteek voor fietsers 
vanaf de Kattenburgerstraat richting fietspad gevelzijde Eilandenboulevard wordt daarin 
gelegd bij het Bijltjespad omdat een tweerichtingoversteek op het kruispunt niet mag volgens 
de Verkeerslichtencommissie.  
Het Oosterkerkplein is nu in de variant Eilandenoverleg vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 
de huidige situatie getekend, zodat de stoplichten gehandhaafd kunnen blijven. We zullen 
nog vragen om wel een verhoogd kruisingsvlak op te nemen. 
Aandachtspunt is dat de pilot voor de oeverinrichting een heg van 1,5-2 m breed bevat die 
ten koste gaat van de breedte van het trottoir. In de variant Eilandenoverleg met fietspad kan 
het trottoir niet versmald worden. De werkgroep gaat hierover onderling overleggen. 
Opmerking: de pilot dient om dergelijke (on)mogelijkheden in de praktijk te toetsen.  
Op 31 maart overlegt een delegatie met de ambtenaren, zodat de inspraak niet eerder dan 
tweede helft april zal plaatsvinden. 
 
b) Bestemmingsplan Oostenburg-Noord 
Op 28 januari heeft de Buurtwerkgroep vergaderd en ook een toelichting gekregen bij de 
maquette. De Buurtwerkgroep zal in haar zienswijze vooral inzetten op openbare oevers 
voor Oostenburgergracht en Oostenburgerdwarsgracht en op verlaging van de hoogbouw 
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aan de VOC-kade, eventueel te compenseren door meer schijfvormige hoogbouw aan de 
Dijksgracht in plaats van torens. 
De bestuurlijke besluitvorming over de monumentenstatus van de Langhouthallen is 
uitgesteld tot na de tervisielegging van het bestemmingsplan. Een nieuwe ontwikkeling is dat 
Stadgenoot en stadsdeel nu samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van de 
monumentenstatus. 
De tervisielegging van het bestemmingsplan wordt nu eind maart of begin april verwacht. 
 
c) Werkgroep VOC-kade 
De contacten zijn gelegd voor een stedelijke werkgroep van bewoners is bezig met een visie 
op toezicht op evenementen. De visie wordt besproken met het stadsdeel. 
 
c) Oosterkerk 
Eind januari werd duidelijk dat de verkoop aan Stadsherstel voorlopig niet doorgaat. De 
Stichting Oosterkerk kan nu weer minstens driekwart jaar culturele programma’s 
organiseren. De beheerder komt niet terug, zodat de kerk dicht zal zijn als er geen 
evenementen zijn. De verantwoordelijkheid voor het beheer en de verkoop is overgegaan 
van het stadsdeel naar de centrale stad, de RVE Vastgoed. De contacten daarmee verlopen 
goed. Wethouder Litjens heeft de RVE Vastgoed opdracht gegeven om de Oosterkerk 
opnieuw breed in de markt te zetten. 
 
d) Marineterrein 
Op 21 maart 13:00-17:00 uur is er een informatiemiddag op het Marineterrein waarvoor alle 
bewoners van Kattenburg en Wittenburg worden uitgenodigd. Daar worden werkgroepen 
geformeerd die zich met verschillende thema’s gaan bezighouden. 
De gemeente heeft € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de startup-activiteiten. 
 
e) Kattenburgerkruisstraat 
In deze straat is dringend herprofilering nodig. Het profiel is gedateerd, want toegesneden op 
een doorgaande weg en er zijn veel hobbels en bobbels. Thelma Neleman wil hiervoor een 
plan maken. Jan Pieter Nepveu dringt aan op een fietsbrug in het verlengde van de 
Kattenburgerkruisstraat over de Kattenburgervaart. Dit onderwerp wordt schriftelijk 
aangekaart ten behoeve van het voortgangsoverleg. Thelma gaat ermee aan de slag en 
koppelt terug naar het Eilandenoverleg.  
 
6.Voorbereiding Voortgangsoverleg 15 april 
Net als bij het65 vorige Voortgangsoverleg leggen we tevoren een aantal vragen voor die we 
graag tevoren schriftelijk laten beantwoorden. Daarnaast inventariseren we 
hoofdonderwerpen om te bespreken. De volgende onderwerpen komen naar voren: 

• We vragen de ambtenaren om bij nieuwe bestemmingen of bestemmingswijzigingen 
ook naar andere functies te kijken dan horeca, hotels  en winkeltjes., bijvoorbeeld 
onderwijsbestemmingen, culturele bestemmingen, broedplaatsen, kinderboerderij, 
zwembad, museum. 

• Wat zijn nu de criteria voor hotelvestiging? Wat kunnen we doen als we niet meer 
hotels willen? 

• Kwantificering zorgvariabelen voor 2016 
• Pilot Ouderenhuisvesting/mogelijkheden verhuizen naar begane grond 

 
We kunnen vragen naar de plannen voor: 

• Kattenburgerkruisstraat 
• Werkspoormuseum 
• Laatste blok Czaar Peterstraat 
• Voormalig GGD-gebouw 
• IVV-gebouw aan de Nieuwe Vaart 
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• Zeeburgerpad 
• Hinderlijke plaatsing bouwkeet Overhaalsgang 

De agendacommissie krijgt mandaat om een en ander uit te werken en kort te sluiten met de 
stadsdeelambtenaren. 
 
7. Rondvraag en agendapunten volgende vergadering 
Agendapunten volgende Eilandenoverleg 20 mei (dat is de eerste regulier vergadering na 
het voortgangsoverleg van 15 april): 

• Voortgang Buurtorganisatie 1018 
• Ouderenhuisvesting? 
• Gesprek met ondernemers 
• Eilandenboulevard 
• Oostenburg-Noord 
• Marineterrein 

Rondvraag: 
Stichting Stimulans (kunstenaars Wittenburg) had problemen met IJmere over hun pand, 
maar deze zijn opgelost. 
Het Eilandenoverleg moet serieus werk maken van uitbreiding met allochtone deelnemers. 
 
 
 
 
 
Actielijst 

1. Sybrand schrijft een stukje voor de Eilander over de milieumeetpunten. 
2. Sybrand neemt contact op met Douwe Veldheer van het comité Kattenburg om 

fijnstof en geluid te laten meten op de Kattenburgerstraat, hoek Dijksgracht i.v.m. 
zowel verkeers- als treinlawaai en luchtvervuiling. Hij geeft informatie hierover door 
aan Roeland Lagendijk 

3. Jeroen en Sybrand nemen contact op met ProRail over geluidsoverlast. 
4. André Agterof betrekt de wenselijkheid van een groene opbouwwerker bij het gesprek 

dat de Buurtorganisatie gaat voeren met het stadsdeel en IJsterk over de faciliteiten 
IJsterk. 

5. De agendacommissie stuurt tijdig vragen naar de stadsdeelambtenaren i.v.m. het 
Voortgangsoverleg op 15 april 

6. Thelma Neleman werkt een plan uit voor de Kattenburgerkruisstraat en legt dit voor 
aan het Eilandenoverleg. 

7. Werkgroep Eilandenboulevard belegt bijeenkomst in de buurt voorafgaand aan 
inspraakavond. 

 
 
 
Volgende vergaderingen Eilandenoverleg in 2015: 
 
15 april  Voortgangsoverleg 
20 mei Eilandenoverleg 
24 juni Eilandenoverleg 
2 september Eilandenoverleg 
7 oktober  Voortgangsoverleg 
11 november Eilandenoverleg 
16 december Eilandenoverleg 


