
UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
Woensdag  16 december 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 
• Wie schrijft een stukje voor buurtkrant 1018? (deadline n.n.b.)
• Ingekomen: schriftelijke reactie gebiedsteam op onvrede over

verhoging bouwhoogten Oostenburg Noord (bijlage)
• Beantwoording resterende schriftelijke vragen Voortgangsoverleg

door gebiedsteam Oost (bijlage)

20:15 uur 2a. 
2b. 

Verslag Eilandenoverleg 2 september 2015 en actielijst (zie bijlage) 
Verslag Voortgangsoverleg 7 oktober 2015 (zie bijlage) 

20:25 uur 

20:45 uur 

21:05 uur 

3. 

4. 

Voorstellen andere werkwijze Eilandenoverleg 
De agendacommissie stelt voor 
1) bij wijze van proef vanaf januari 2016 een wekelijks spreekuur in De

Witte Boei van maximaal 1 uur in de ochtend met een vaste kern 
van het Eilandenoverleg, waarbij bewoners die iets te melden 
hebben kunnen aanschuiven. In de Plantagebuurt is dit een succes.

2) Eilandenoverleg in plaats van eens per zes weken eens per twee
maanden. 

3) Per vergadering een bewonersgroep laten presenteren wat ze doen
en actief acties bedenken hoe te ondersteunen. Meer deelnemers 
betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. 

4) Per vergadering iemand van buiten een inleiding laten geven over
een onderwerp waar belangstelling voor is. 

5) Meer ‘sociale’ onderwerpen op de agenda in samenwerking met
actieve groepen op dat gebied, bijvoorbeeld Stichting Curinesa. 

6) Met het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in overleg blijven op
welke punten we samen kunnen optrekken (bijv. ouderenhuisvesting 
en overleg met ambtenaren). 

7) Vraag: stelt het Eilandenoverleg de verslagen van het
Eilandenoverleg in de huidige vorm op prijs of liever alleen 
besluitenlijst? 

Besluitvorming bestemmingsplan Oostenburg Noord 
Dit zal in januari in de Bestuurscommissie komen. Hoe kunnen we 
invloed uitoefenen? Wat kunnen we doen en wie doet mee?  
Stand van zaken en voorgenomen acties worden toegelicht door Sybrand 
Hekking van de Buurtwerkgroep Oostenburg Noord. 

P A U Z E (indien mogelijk) 
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21:15 uur 5.  Stand van zaken lopende projecten 
• Eilandenboulevard: uitkomst besluitvorming stadsdeel 1 december

2015. Zie voor nadere info 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-
eilandenboulevard-en-waterkant-nieuwe-vaart/  

• Kapvergunning iep voor Oosterkerk. Hoe is het afgelopen met
contra-expertise en hoorzitting? 

• Nieuwe inrichting Dijksgracht-West. Na de inspraakavond in juni is
nader overleg tussen stadsdeel en bewoners gevoerd. Uitkomst? 

• Kattenburg: doet VVE mee met zonnepanelenactie?
• Oosterkerk. Het in juni vastgestelde raadsadres is op

10 december in de gemeenteraadscommissie Financiën
besproken. Zijn er nieuwe ontwikkelingen?

21:45 uur 

21.45 uur 

6. 

7. 

Voorstel vergaderschema eerste halfjaar 2016 
10 februari, 6 april (Voortgangsoverleg?), 8 juni. Steeds op 
woensdag 20:00 uur in De Witte Boei. 

Inventarisatie agendapunten Eilandenoverleg 10 februari 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
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