
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  2 september 2015 van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Witte Boei, grote zaal,  Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan a.weber@ijsterk.nl   
In verband met de volle agenda starten we om 20:00 uur precies en verzoeken we jullie om 
je van koffie of thee te voorzien tijdens de voorafgaande inloop. 
 
Agendavoorstel van de agendacommissie 
 
19:45 uur 
 
20:00 uur 

 
0. 
 
1. 

 
Inloop met koffie en thee 
 
Opening, voorstelronde, vaststellen agenda, mededelingen/post  

• Kennismaking met Ergul Kaygun, manager Wijk & Welzijn IJsterk 
en korte toelichting van de plannen van IJsterk. Zij vervangt 
samen met Jan Holman tijdelijk Joke Westerhof. 

• Wie schrijft een stukje voor buurtkrant 1018? (deadline 9/10) 
 

20:20 uur 2. Verslag Eilandenoverleg 24 juni 2015 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:30 uur 3.  Stand van zaken lopende projecten 
• Eilandenboulevard: uitkomst inspraakavond 1 juli, reactie op 

enquête en schriftelijke inspraakreactie (bijgevoegd). 
Voorbereiding behandeling in Bestuurscommissie. Zie voor 
nadere info http://www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-
eilandenboulevard-en-waterkant-nieuwe-vaart/  

• Bestemmingsplan Oostenburg-Noord. Behandeling in 
bestuurscommissie 30 juni is niet doorgegaan en wordt nu 
september. Wie gaat erheen? Zie voor nadere info 
www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord 

• Nieuwe inrichting Dijksgracht-Oost. Na de inspraakavond in juni is 
nader overleg tussen stadsdeel en bewoners gevoerd. Uitkomst? 
Zo nodig schrijft het Eilandenoverleg een raadsadres. 

• Oosterkerk. Het in juni vastgestelde raadsadres is verzonden. Zie 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg onder ‘Actuele 
aandachtspunten’. Zijn er nieuwe ontwikkelingen? 
 

20:45 uur 
 
 
 
 
 
 
 
20:55 uur 

4. Wat heeft het Eilandenoverleg nodig van Buurtorganisatie 1018? 
Op 10 september 20:00 uur zijn de actieve leden van het Eilandenoverleg 
uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst van Buurtorganisatie 1018 in 
de Witte Boei. Daar is kort de gelegenheid om aan te geven wat de 
activiteiten en plannen zijn van het Eilandenoverleg en wat wij nodig 
hebben van de Buurtorganisatie, ook wat betreft faciliteiten die met 
IJsterk afgesproken moeten worden. 
 
P A U Z E  
 

21:05 uur 5. Inventarisatie buurtwensen voor het gebiedsjaarplan 2016 van 
stadsdeel Centrum 
In september werkt het gebiedsteam van het stadsdeel aan het nieuwe 
jaarplan. Wat willen we hen meegeven? Wat moet uitgevoerd of 
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voorbereid worden? Bouwprojecten? Stedenbouwkundige plannen? 
Herprofileringen? Onderzoek? Beleid? 
De agendacommissie verzoekt allen om hierover na te denken. 
Schriftelijke suggesties zijn ook mogelijk via 
eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl  
Informatie (o.a. gebiedsanalyse en gebiedsagenda) over de 
gebiedscyclus 2015 en 2016 voor Centrum Oost is te vinden op 
www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-
c/gebiedscyclus/  
Lees de resultaten van de buurtenquêtes 2015 van stadsdeel Centrum 
voor de Oostelijke Eilanden (excl. Kadijken) en Kadijken op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg onder ‘Actuele 
aandachtspunten’. Daar is ook een ‘Top 3’ te vinden van concrete 
suggesties van bewoners per thema, opgesteld door het stadsdeel in de 
buurtbijeenkomst op 1 juni 2015 in ’t Kromhout. 
In het Voortgangsoverleg van 7 oktober kunnen we met de ambtenaren 
overleggen wat zij met onze inbreng gedaan hebben. 
 

21:40 uur 
 
 
 
21:50 uur 

6. 
 
 
 
7. 

Evaluatie Sail 2015 
Positieve en negatieve punten kunnen we doorgeven aan de gemeente 
met het oog op volgende evenementen. 
 
Inventarisatie agendapunten Eilandenoverleg 11 november en 
volgende vergaderingen 
Waarover willen de deelnemers geïnformeerd worden? Wie moeten we 
uitnodigen voor een inleiding? Zijn er nieuwe onderwerpen? Hoe kunnen 
we beter aansluiten op zaken waar de deelnemers mee bezig zijn? 
 

21:55 uur 
 
22:00 uur  

8. 
 

Rondvraag 
 
Sluiting 

 
 
 
 
 
 
Volgende Eilandenoverleggen:  Voortgangsoverleg 7 oktober 20:00 uur 
    Eilandenoverleg 11 november 20:00 uur 
    Eilandenoverleg 16 december 20:00 uur 
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