
 
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 12 mei 2015 
 
Aanwezig: Heleen Verschuren (voorzitter), Anke Weber (Sociaal Wijkteam), André Agterof, , 
Wim Pelt, Bart Uitdenbogaart, Thelma Neleman, Olaf Hoonhout, Ger Berkhout, Maartje 
Romme (gastspreker Wetering Verbetering)  en Jeroen Verhulst (verslag).  
Afwezig met bericht: Ed van Cortenberghe, Truus Dekker 
 
1. Opening, agenda en mededelingen 
Niemand meldt zich voor een artikel in De Eilander. 
Berichten van verhindering voortaan graag naar Anke Weber a.weber@ijsterk.nl  

• 18 mei 19:00 u Oosterkerk informatie- en inspraakavond over de openbare ruimte 
rond complex Katarina (N43), kop Czaar Peterstraat. 

• 24 mei 12:00 – 18:00 uur Festival Groene Boulevard in Weesperstraat en 
Wibautstraat. Hiervoor zijn nog mensen met EHBO nodig. 

• 2 juni stadsconferentie ‘Leven in 2020 in de Tolhuistuin 
• 6 juni 10:00 – 17:00 uur is er een burgertop in de Zuiderkerk. Iedereen kan zich 

aanmelden via www.burgertop-amsterdam.nl   
• 27 juni vanaf 16:00 uur feest Vierwindenhuis wegens 25 jaar bestaan. 
• Er is een nieuw Buurtrestaurant in de vm. Brouwerij, Hoogtekadijk 61 hs. Mail voor 

info naar etenindebrouwerij@gmail.com of bel 06-28103808. 
• Albert Ravestein, projectleider Stadgenoot voor Oostenburg-Noord, is plotseling 

overleden. 
 
2a. Verslag Eilandenoverleg 4 maart januari en actielijst 
Het verslag is akkoord. 
N.a.v. agendapunt 3: Anke vraagt of het Eilandenoverleg wil meewerken aan het organiseren 
van een avond over inschrijving in Woningnet vóór 1 juli i.v.m. vervallen woonduur.  Het 
Eilandenoverleg staat er zeker positief tegenover, maar gaat niet zelf organiseren. Dat ligt 
meer op de weg van WSW en IJsterk. 
N.a.v. de actielijst: de punten 1 t/m 4, 6 en 7 blijven staan. N.a.v. punt 6: Thelma is tegen een 
fietsbrug in het verlengde van de Kattenburgerkruisstraat. Jeroen wil dit voor een volgend 
Eilandenoverleg als discussiepunt agenderen.  
 
2b. Verslag Voortgangsoverleg Eilandenoverleg 15 mei 
Punt 4: Woningwet moet zijn: Woningnet. 
 
Wim Pelt Het kan niet zo zijn dat zo kort van tevoren het Voortgangsoverleg door de 
ambtenaren wordt afgezegd. Roerland was ziek., maar Kiki was wel bij het PWO. We 
moesten het nu doen met de schriftelijke beantwoording van onze vragen. 
Jeroen: dit bezwaar geldt des te meer omdat we ook onze vergaderingen hebben moeten 
verzetten.  
De agendacommissie zal dit doorgeven aan de ambtenaren. 
 
3. Zienswijze Eilandenoverleg/Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord bij 
bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg 
Jeroen meldt dat de zienswijze inmiddels  is verzonden. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord/ onder ‘Documenten’.  
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Op 15 mei sluit de termijn voor indiening. De meeste punten zijn eerder in het 
Eilandenoverleg aan de orde geweest. Nieuw is dat ProRail nu zelf de noodzaak van 
geluidsschermen aan weerskanten van het spoor noemt in verband met de voorgenomen 
verbouwing en snelheidsverhoging op emplacement Dijksgracht 
 
4. Voortgang Buurtorganisatie 1018 
André meldt als voorzitter van BO 1018: 

• BO 1018 is er voor bewonersgroepen. Daar moet de kracht vandaan komen en BO 
1018 is daarbij faciliterend. In dat kader is een mooie website tot stand gebracht 
www.buurtorganisatie1018.nl Groepen kunnen hun eigen pagina’s beheren. Daarvoor 
biedt BO1018 cursussen webbeheer aan. We proberen meer groepen hierbij te 
betrekken, tot nu toe twee. We ondersteunen en helpen actieve groepen en nieuwe 
initiatieven. 

• We zijn nu ruim een jaar in gesprek met het stadsdeel over de faciliteiten en 
capaciteit die de groepen van IJsterk mogen verwachten. Daarin lijkt nu een 
doorbraak bereikt.  

• Ook andere wijkcentra nemen ons concept over. 
• We zijn als rechtspersoon opgetreden bij een procedure rond de Langhouthallen op 

Oostenburg-Noord. 
• We hebben onze financiën over 2014 en 2015 op orde. We ontvangen in 2015 

€ 4000 van het stadsdeel.  
• We hebben de Commissie van Toezicht geraadpleegd en hebben daarmee goed 

overleg. 
• Het is leuk om te doen. 

Thelma vraagt of kapvergunningen op de website van BO1018 bekend gemaakt kunnen 
worden. Dat kan, maar dan zijn er wel vrijwilligers nodig die de gegevens leveren en het op 
een pagina zetten. 
 
5. Bespreking notitie ‘Burgerparticipatie 2014-2016 stadsdeel Centrum’ 
Het stuk is opgesteld door een werkgroep van de Bestuurscommissie en gedateerd op 14 
september 2014. Het is een werkdocument. 
Opmerkingen: 

• De nadruk ligt vooral op inspraak en meewerken bij wat het stadsdeel al doet en 
minder op initiatieven van bewoners inventariseren en honoreren. Laat bewoners 
meer van het begin af aan meedenken bij planvorming en beleid. 

• Vraag de burger niet om de gaten te vullen in de taken van de overheid. 
• De nadruk in de notitie ligt sterk op het digitaal raadplegen van burgers. Enquêtes en 

digitale meningspeilingen mogen alleen ondersteunend zijn. Ze kunnen nooit het 
gesprek en uitwisseling van argumenten vervangen. 

• Het is heilloos om betere representativiteit als criterium te hanteren, want hoe bepaal 
je dat. Ook enquêtes zijn niet representatief, ook al krijg je meer mensen betrokken 
dan via een vergadering. Ook is het logisch om meer rekening te houden met burgers 
die al jaren serieus met een onderwerp bezig zijn dan met burgers die het niets kan 
schelen. Burgerparticipatie is per definitie niet representatief. Democratie is 
ingebouwd doordat gekozen organen – Bestuurscommissie en gemeenteraad – 
uiteindelijk het laatste woord hebben. 

• Het stadsdeel moet beginnen om bestaande bewonersplatforms zoals 
Eilandenoverleg en PWO te betrekken bij de manier waarop je burgers betrekt bij 
gebiedsgerichte planvorming en uitvoering. Nu worden niet eens de data van de 
bijeenkomsten in overleg bepaald. De communicatie vanuit het stadsdeel schiet 
ernstig tekort wat betreft datum en doel van de bijeenkomsten. 

• Aan het eind van de notitie wordt de suggestie gedaan om twee keer per jaar een 
bijeenkomst te organiseren met de gebiedscoördinatoren, de afdeling Communicatie 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/
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en de AlgemeenBestuurswerkgroep ‘Burgerparticipatie’ die  de notitie geschreven 
heeft. Betrek daar ook de bewonersplatforms bij. 

• Vraag: wat wordt er gedaan met de reacties op deze notitie? 
Heleen stelt voor om als Eilandenoverleg een schriftelijke reactie in te dienen. Die moet 
dan wel eerst voor commentaar rondgestuurd worden. 

 
6. Ervaringen met burgerparticipatie, kansen en valkuilen. Gesprek met Maartje 
Romme van Wetering-Verbetering 
Wetering-Verbetering is een vereniging in een buurtje van circa 2000 bewoners in de 
zuidelijke binnenstad. Bestuursleden werden ontmoedigd omdat de gemeente/het stadsdeel 
zich weinig gelegen liet liggen aan de inbreng van bewoners. Voorbeeld n.a.v. 100 
handtekeningen tegen de parkeergarage: Boudewijn Oranje zegt dan “Ik doe er niets mee, 
want de voorstanders zitten thuis”. Hoe krijg je de gedemotiveerde burger weer actief? Het 
bestuur besloot om eerst zichzelf beter te organiseren. Laat burgers zelf dingen uitwerken in 
werkgroepen. Het bestuur moet dat niet zelf willen doen, maar als paraplu fungeren.  
Na zes bijeenkomsten was er helderheid over taken en samenstelling van het bestuur. 
Zeven bestuursleden hebben elk een duo. Prioriteit: zoveel mogelijk zeggenschap in een 
zelfsturende en zelfvoorzienende buurt. 
Het stadsdeel reageerde redelijk positief. Besloten werd om als experiment nauw samen te 
werken. 
De Franse staat wil Maison Descartes verkopen. De buurt wil dat gebouw kopen om de 
eigen ambities waar te maken.. Portefeuillehouder Roeland Rengelink is om en wil 
meewerken. Op 13 mei vindt een gesprek plaats met de Bank Nederlandse gemeenten 
(BNG) en over twee weken met de wethouder. Het beheer komt waarschijnlijk in handen van 
een stichting of BV. 
Maartje stelt voor om als buurtplatforms in stadsdeel Centrum samen te werken aan een 
reactie op de voorstellen van het stadsdeel over burgerparticipatie en democratische 
ontwikkeling. 
 
Vraag: hoe is de vereniging georganiseerd en hoeveel leden zijn er? Formeel zijn de leden – 
circa 200 à 300 – de achterban. Ze betalen € 8 per jaar. Volgende week is de jaarlijkse 
ledenvergadering. 
Opmerking: je moet op alle schaalniveaus werken. Niet alleen op de schaal van de hele 
buurt, maar ook op microniveau. 
Probleem: bij het energieproject werd door de subsidiegever energieneutraliteit geeist, maar 
dat bleek onhaalbaar. Op die manier kreeg energievermindering op een iets lager 
ambitieniveau geen kans. 
Laat het stadsdeel burgers betalen voor activiteiten van algemeen belang. Voorbeeld: er 
waren plantenbakken in de buurt waar de buurt niet aan mocht komen en voor € 1000 per 
stuk per jaar onderhouden werden door een hovenier. Dat kan veel goedkoper door 
bewoners een vergoeding te geven. 
Vraag: hoe verhoudt zich dit bewonersinitiatief tot Wijkcentrum d’Oude Stadt. Antwoord: het 
wijkcentrumgebied is te groot; er zijn te veel onderwerpen. Maison Descartes kan zich 
ontwikkelen tot een centrum voor bewoners van de hele zuidelijke binnenstad. 
 
Voorzitter Heleen bedankt Maartje voor haar inbreng. Belangrijk is in elk geval dat de actieve 
groepen in het Centrum contact met elkaar blijven houden. We zullen elkaar nodig hebben. 
 
7. Discussie over ideeën voor de buurt i.v.m. Buurtgesprek 1 juni Oostelijke Eilanden  
Wegens tijdgebrek wordt dit onderwerp niet behandeld. Dat betekent dat we niet als 
Eilandenoverleg voorstellen kunnen indienen, maar alleen als individuele bewoners. Wel zal 
Jeroen namens het Eilandenoverleg naar voren brengen dat we in volgende jaren veel meer 
betrokken willen worden bij de organisatie van de wensenpeiling in de buurt, zowel via een 
eventuele enquête als via vergaderingen. Het proces moet beter. 
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8. Agendapunten volgende vergadering Eilandenoverleg 24 juni en rondvraag 
• Eilandenboulevard 
• Oostenburg-Noord 
• Bewoners Zeeburgerpad uitnodigen i.v.m. bestemmingsplan 

Wim Pelt brengt ‘Jeugdhonk’ in als agendapunt, maar wil dat i.v.m.. zijn vakantie liever in 
september behandelen. 
 
 
 
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 een 

volgend gesprek dat de Buurtorganisatie gaat voeren met het stadsdeel en IJsterk.. 
5. Thelma Neleman werkt een plan uit voor de Kattenburgerkruisstraat en legt dit voor 

aan het Eilandenoverleg. 
6. Werkgroep Eilandenboulevard belegt bijeenkomst in de buurt voorafgaand aan 

inspraakavond. 
 
 
 
Volgende vergaderingen Eilandenoverleg in 2015: 
 
24 juni Eilandenoverleg 
2 september Eilandenoverleg 
7 oktober  Voortgangsoverleg 
11 november Eilandenoverleg 
16 december Eilandenoverleg 


