
Notulen van het  Voortgangsoverleg/Eilandenoverleg op 15 april 2015. 
 
Aanwezig: Heleen Verschuren (voorzitter), G. Berkhout, Barabara Kist, Truus 
Dekker, Joke Luttmer, Anke Weber, Wim Pelt, Maria Bervoets, Ellen Beffers, Paul 
Vierhout en André Agterof (verslag) 
Afwezig met bericht: Bart Uitdenbogaart, Jeroen Verhulst, Thelma Nelemans en 
Kees Stoffel 
 
Vooraf: door de afwezigheid van Jeroen Verhulst heeft niet iedereen de agenda en 
de daarbij horende bijlagen ontvangen. Daarvoor excuses.  Maar ook: als je 
mailadres verandert geeft dat door via info@buurtorganisatie1018.nl 
 
1. Opening, vaststellen van de agenda, mededelingen / post: 
In verband met de ziekte van Roeland Lagendijk (gebiedscoördinator)  gaat het 
Voorgangsoverleg vandaag niet door. Kiki Lauterslager (eveneens van Rayon 
Centrum Oost) was ook verhinderd.  
 
Roeland Lagendijk en Kiki Lauterslager wilden de nota Burgerparticipatie 2014 – 
2016 komen toelichten op dit overleg. Dat leek niet de beste gelegenheid. Het gaat 
nu gebeuren op een buurtbijeenkomst die het Stadsdeel Centrum organiseert op 27 
mei. Daarover krijg je nog informatie van het Stadsdeel Centrum. 
 
Alles op een rijtje: 

- op 12 mei is een Eilandenoverleg om 20.00 uur in de Witte Boei 
- op 20 mei organiseert het Stadsdeel een zg. stakeholders bijeenkomst voor 

genodigden onder titel ‘wat doet ú voor uw buurt’. Aanmelden: 
http://www.centrum.amsterdam.nl/buurten-0/gebied-oost/teksten/uitnodiging-
doet/  

- op 27 mei is er een openbare bijeenkomst voor bewoners van de Eilanden en  
Plantage Weesperbuurt over ‘burgerparticipatie’ en wordt input gevraagd voor 
de Gebiedsvisie 2016. {Correctie 20 mei JV: inmiddels is bekend dat voor de 
Oostelijke Eilanden de bijeenkomst wordt gehouden op 1 juni 19:00 u in 
Museum het Kromhout, Hoogte Kadijk] 
 

Nog drie mededelingen: 
- op 5 mei a.s. is er een Vrijheidsmaaltijd in de Oosterkerk van 17.00 tot 19.30 

uur (kaarten bij de Witte Boei) 
- het Ontwerp bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ligt ter inzage bij Anke 

Weber op de Witte Boei 
- Als input op de Gebiedsvisie 2016 kan men alvast on line een buurtenquête 

invullen: 
http://www.centrum.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/digitale-
peilingen/buurtenquete/buurtenquete-2015-1/ 

 
2. De notulen van het Voortgangsoverleg d.d. 15 oktober 2014: zijn vastgesteld. 
Dank aan Sybrand voor notulering. 
Naar aanleiding van de notulen: 

- “in het voorjaar komt er een buurtbreed onderzoek naar parkeerbehoefte”: de 
vraag is hoe het ermee staat…. Eerder is al gevraagd om een inventarisatie 
van alle parkeerplekken op de Eilanden tot de Funen (op straat – gekocht – in 

http://info@buurtorganisatie1018.nl/


de garages). Antwoord Heleen: Via contact met Kiki Lauterslager blijkt dat er  
voorlopig geen capaciteit bij Stadsdeel is om dit uit te voeren. 

- het ‘groenprogramma 2014 -2017’ waaraan Roeland refereerde is volgens Kiki 
nog in de maak. 

 
3. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het Eilandenoverleg i.v.m. 
Voortgangsoverleg 15 april 2015 zijn schriftelijk antwoorden gekomen, die naar 
deelnemers overleg verstuurd zijn. N.a.v. die antwoorden daarna nog bespreking. 
a. er is momenteel geen geld voor de herinrichting van de Kattenburgerkruisstraat 
b. niets te melden over de stand van zaken planvorming Zeeburgerpad. Reactie 
Eilandenoverleg: wij onderzoeken of er een werkgroep Zeeburgerpad is en zo ja, of 
deze zich wil aansluiten bij het Eilandenoverleg. Jeroen heeft eerder aangeboden dit 
uit te zoeken.  
c. Verduurzaming: in de beantwoording is geen stand van zaken gegeven. Er wordt 
verwezen naar : http://www.deplantageamsterdam.nl/cultuur-in-het-groen  
d. in het gebiedsjaarplan 2015 wordt gesproken over ‘verbinden van werk en buurt’. 
Voortgang daarvan: ‘Eind 2014 is door het stadsdeel een aanvraag gedaan voor oa 
dit project in het kader van Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het project is breder dan 
alleen jeugd. De Aanpak Jeugdwerkloosheid bood echter een kans om het versterkt 
op te pakken. Op dit moment zijn wij bezig met de opdrachtverlening voor een 
projectleider’. De voorzitter van het Eilandenoverleg e.a. hebben gesprekken gevoerd 
met de Clutch (jongerensoos) en Amsterdam Cares (vrijwilligersorganisatie die jonge 
hoogopgeleide, werkende mensen oproept om vrijwilligerswerk te doen). Opgevallen 
is: 
- bij de Clutch zijn er slechts twee activiteiten per dag (o.m. gamen, chillen, 
vechtsport en dansles). Activiteiten die volgens Eilandenoverleg weinig bijdragen aan 
verbinden werk en buurt. Nu is het nog zo dat via Amsterdam Cares middels 
vrijwilligers huiswerkbegeleiding op de Clutch doet. Deze organisatie wordt door het 
stadsdeel gesubsidieerd. Door nieuwe regelingen mag niet dubbel gesubsidieerd 
worden en derhalve kunnen zij niet meer samenwerken met instellingen als de 
Clutch, of IJsterk – die ook gesubsidieerd worden. Hierdoor stopt die 
huiswerkbegeleiding. Amsterdam Cares werkt meestal met studenten, die éénmalig 
iets doen. 
André: Als mensen uit de buurt zich hiervoor in willen zetten is het misschien beter 
een plan te ontwikkelen waarbij kinderen ondersteund worden in de overgang van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs door wat langduriger contact. Daarvoor 
zouden zij in samenwerking met de scholen een plan kunnen maken. Het initiatief 
hiervoor ligt bij die vrijwilligers. Er is nog geen georganiseerd initiatief. 
e. naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van kantoorpanden naar 
woningen: het stadsdeel wacht daarvoor op initiatieven vanuit de markt. 
f. concreet: 
- het Werkspoormuseum is in handen van Jaap Vollebrecht en plannen zijn 
onbekend 
- het voormalige GGD-gebouw aan de Czaar Peterstraat wordt restaurant 
- en de overige panden (IVV-gebouw aan de nieuwe Vaart (oude Zeevaartschool), 
Keuringsdienst van Waren, Energetica): onbekend wat ermee gaat gebeuren 
 
4. Hoofdpunten voor overleg: 
Om het evenwicht tussen wonen/ werken te realiseren: 

http://www.deplantageamsterdam.nl/cultuur-in-het-groen


-  het stadsdeel wacht op intiatieven uit ‘de markt’ voor voorzieningen werken en 
wonen, 
-  het stadsdeel kan  minder gewenste initiatieven alleen tegenhouden bij te 
verwachten ‘hinder’ voor de buurt.Bewoners kunnen op vergunningsaanvragen 
reageren. 
-  de richtlijnen voor nieuwe hotels zullen ook gaan gelden voor de Oostelijke       
Eilanden: alleen nieuwe hotels als ze een bizonder karakter hebben. 
Opmerking:  reserveringen voor ‘maatschappelijke bestemmingen’ bij het opstellen 
van bestemmingsplannen schijnt steeds minder voor te komen 
Mededeling van Kiki: de Vinse School heeft voorlopig onderdak gevonden op de 
Haarlemmerstraat 
 
Versterking ouderhuisvesting/ \voorzieningen:  
Namens de werkgroep Ouderen Nieuwmarkt – Groot Waterloo van de Bewonersraad 
aldaar is er ingesproken bij de Raadscommissie: 
- men wil afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties en de 
corporaties onderling 
- labeling van seniorenwoningen met buurtgericht toewijzen in de Woningwet 
- voorlichting: weinige mensen weten dat je je moet inschrijven bij de Woningwet 
(kosten € 50) ; de plaats op de wachtlijst van woningzoekenden wordt nu bepaald 
door de woonduur, vanaf 1 juni 2015 de inschrijfduur bij Woningnet. In geval van 
buurtgericht toewijzen moet daar de postcode bij meegenomen worden  
 
Het is duidelijk dat door de vergrijzing en beleid tot langer thuis blijven wonen er een 
tekort aan ouderenhuisvesting zal ontstaan. Moeten we niet een werkgroep 
‘ouderenhuisvesting’ oprichten, bij voorbeeld verbonden aan de werkgroep 
Oostenburg Noord en een kwantum vaststellen voor het bestemmingsplan Stadswerf 
Oostenburg? 
Momenteel doet Heleen aan dossiervorming op het gebied van ouderenhuisvesting. 
En verder: je kan wooncoach worden die zich richt op 65-plussers in 
woningcorporaties. Je krijgt hiervoor een cursus. Opgeven bij Wijksteunpunt Wonen / 
Eddy Bleker. Angelie Weber (buurtgenoot) is wooncoach voor onze buurt. 
 
Versterken participatie 
Algemeen is het gevoelen dat ik het kader van het bestemmingsplan Oostenburg-
Noord en stadswerf Oostenburg alle samenwerking met de ambtenaren tot nu toe 
weinig zin heeft gehad. Er wordt tot nog toe steeds veranderd in een richting die 
afwijkt van de wensen van de Buurtwerkgroep en de eerste uitgangspunten voor het 
bestemmingplan stadswerf Oostenburg (een soort Klein Berlijn). 
Er ontstaat discussie of naast participatie niet ook acties gevoerd moeten worden om 
de politiek te overtuigen van wat mensen in de buurt willen. Want soms lijkt het erop 
dat burgerparticipatie wel de burger activeert, maar dat het resultaat geen enkele 
invloed heeft op de keuzes van stadsbestuur en politieke partijen. Misschien moet je 
als burger ook eens zeggen: nou is het genoeg. Geopperd wordt dat de pers zoeken 
over de onvrede en concrete actie aan eisen verbinden meer reslutaat heeft dan 
participatie.  
 
5. Rondvraag 



- Ellen Beffers klaagt over picknick tafels en overlast op de Roeterstraat bij UvA en 
vraag zich af wat er met het Werkteater gaat gebeuren. Antwoord: Voor 
picknicktafels conpact opnemen met PWO. Werktheater is van eigenaar  
-toekomstige- hotel ernaast, onbekend wat hij ermee wil doen. 
 
6. Volgende vergadering: dinsdag 12 mei om 20.00 uur in de Parelschool, 
ingang Wittenburgerstraat. 
Agendapunten: 

- de notitie Burgerparticipatie 2014 – 2016 van het Stadsdeel centrum zie 
bijlage 

- Maartje Romme (van Wetering Verbetering) komt op bezoek om hun 
betrokkenheid bij hun buurt en projecten daaruit ontstaan toe te lichten  

- Voorbereiding/brainstorm voor gebiedsjaarplan 2016.  


