
 
 

Aan Roeland Lagendijk, Kiki Lauterslager, Elise Kleisen  en alle deelnemers aan het 
Eilandenoverleg 

 
UITNODIGING EILANDENOVERLEG 

voor het Voortgangsoverleg  
 

op 7 oktober 2015 20:00 -22:00 uur  
in De Witte Boei, grote zaal,  Kleine Wittenburgerstr 201 

 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan a.weber@ijsterk.nl. 
We starten om 20:00 uur precies. We verzoeken 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  

   
20:10 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:45 uur 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

Concept-gebiedsplan 2016 deelgebied Oost (zie bijlage) 
Gelegenheid voor toelichting en vragen stellen.  
T/m 11 oktober kan per e-mail gereageerd worden naar 
r.bodrij@amsterdam.nl. Op 3 november is de eerste behandeling in de 
Bestuurscommissie. Aanmelden voor inspraak t/m 2 november 16:00 uur 
bij bestuursondersteuning.SDC@amsterdam.nl Een aantal wensen en 
vragen van het Eilandenoverleg zoals opgenomen in het document 
‘Buurtwensen Eilandenoverleg ivm Jaarplan 2016 en vragen i.v.m. 
Voortgangsoverleg 7 oktober’ (zie bijlage) komt in het Gebiedsplan aan 
de orde. De schriftelijk beantwoording van alle vragen sturen we z.s.m. 
na.  
 
Hoofdpunten voor overleg  
Onderstaand de agendapunten die waren voorgesteld voor het 
Voortgangsoverleg van 15 mei j.l. Dat is niet doorgegaan, zodat deze 
punten nog niet besproken zijn. Het voorstel is om ze nu te bespreken. 
 
Evenwicht wonen/werken realiseren 

1) Kan bij nieuwe bestemmingen of bestemmingswijzigingen gezocht 
worden naar andere bestemmingen dan horeca, hotels en 
winkeltjes? Wij denken aan onderwijsbestemmingen, culturele 
bestemmingen, sportvoorzieningen, zwembad, culturele 
bestemmingen, broedplaatsen, kinderboerderij, museum, etc. 

2) Wat zijn de criteria voor het toestaan van hotelvestigingen? Wat 
kunnen we doen als we niet meer hotels willen? 

Versterking ouderenhuisvesting/voorzieningen 
3) Hoe wordt de versterking van ouderenhuisvesting en 

ouderenvoorzieningen vormgegeven op de Oostelijke Eilanden? 
Versterken participatie 

4) Hoe kan de voorbereiding van het gebiedsjaarplan 2016 en de 
betrokkenheid van het Eilandenoverleg daarbij vormgegeven 
worden? (N.B.: het zal nu moeten gaan over de voorbereiding van 
het gebiedsjaarplan 2017)  

   
Pauze van 10 minuten tijdens deze bespreking omstreeks 21:00 uur. 
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21:40 uur 
 
22:00 uur 

4. Rondvraag 
 
Sluiting 
 

N.B1.: Ter kennisname is het verslag van het Voortgangsoverleg van 15 mei j.l. bijgevoegd.  
Er waren geen ambtenaren aanwezig en daarom behandelen we ze niet, maar er is toen wel 
gesproken over de schriftelijke beantwoording van vragen van het Eilandenoverleg. Daarom 
sturen we dit mee als achtergrondinformatie. 
 
N.B.2: Op 7 september heeft het Eilandenoverleg schriftelijke vragen gestuurd aan Roeland 
Lagendijk en Kiki Lauterslager met het verzoek om die vóór het Voortgangsoverleg 
schriftelijk te beantwoorden. Deze antwoorden moeten wij nog ontvangen. Zodra wij ze 
ontvangen hebben, sturen wij ze door naar de deelnemers. Als hierover nog vragen zijn, 
kunnen die in de rondvraag aan de orde komen  
 
 
 
 
 
Volgend Eilandenoverleg: woensdag 11 november 20:00 uur 
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