
 
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 6 april 2016 
 
Aanwezig: Heleen Verschuren (voorzitter), Jan Roseboom, Bart Uitdenbogaart, Anke Weber, 
Thelma Neleman, Sybrand Hekking, Truus Dekker, Paul Vierhout, Ellen Beffers, Wim Pelt, 
Majie Goedhart, Fok Huigens, Michel Odjo (Curinesa) en Jeroen Verhulst (verslag).  
Afwezig met bericht: Ger Berkhout, Olaf Hoonhout, ,Barbara Kist, Maria Bervoets, Luud 
Zonneveld.  
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 
Majie Goedhart en Fok Huigens zijn bewoners van het Vierwindenhuis. Ze zijn gekomen 
vanwege hun verontrusting over geluidsschermen langs het spoor. 
Als agendapunt 5c) wordt Stand van zaken Werkgroep VOC-kade toegevoegd. 

• Groene Straatdag op 30 april 10:00-16:00 u Marie Alterlaarplein; 
• 16 en 17 april Kunstroute Open Oost Oostelijke Eilanden. Centrale expositie Jacob 

Bontiusplaats 9. Zie www.openoost.org ; 
• Jeroen Verhulst schrijft artikel over Oostenburg-Noord en Thelma Neleman over 

rechtszaak Oosterkerkboom voor 1018 Magazine (deadline 20/5); 
• 22 april 10:00 u Parnassusweg Toren F, rechtszaak beroep tegen beslissing stadsdeel 

Centrum om grote iep te kappen voor de Oosterkerk. Komt allen. 
 
2. Verslag en actielijst Eilandenoverleg 10 februari 2016 
In punt 3 wijzigen: eerste bewonerscommissie komt uit blok N47 en de tweede uit Blok N46 (en 
niet N47) 
.N.a.v. actielijst 10 februari: De acties 5 en 7 zijn uitgevoerd. Zie voor de acties die al dan niet 
gewijzigd zijn blijven staan de actielijst aan het eind van dit verslag. 
 
3. Wat doet Stichting Curinesa?  
Michel Odjo, voorzitter van de Stichting Curinesa is gekomen om dit toe te lichten.  
Curinesa staat voor Cultuur, Respect en Integratie binnen de Nederlandse Samenleving. 
De Stichting richt zich in de eerste plaats op jeugd 7-15 jaar. Ze organiseert op 5 mei voor de 
zesde keer een voetbaltoernooi voor 7-15 jaar, ditmaal in combinatie met een buurtfeest. Van 
10:00 uur ’s ochtends tot 10:00 uur ’s avonds. Enkele keren per jaar organiseert Curinesa 
Koken voor de buren. Vorig jaar heeft de stichting meegedaan aan de Nationale Burendag, een 
buurtfeest in De Witte Boei. Daarvoor is toen een Buurtcomité Burendag opgericht. Op 
24 september dit jaar organiseren ze weer een feestelijke Burendag. Curinesa nam vorig jaar 
ook deel aan het Vrijheidsdiner in de Oosterkerk en aan de Patatatoe.  
Wim Pelt is toegetreden tot het bestuur als secretaris. Curinesa heeft een eigen website: 
www.curinesa.nl. Curinesa zoekt nog vrijwilligers, zowel voor het voetbaltoernooi op 5 mei als 
voor de Burendag op 24 september. 
De activiteiten worden goed bezocht, maar een probleem is wel – met name bij het 
voetbaltoernooi - dat de gewenste menging van autochtonen en allochtonen niet tot stand komt. 
Het is illustratief dat een aantal deelnemers van het Eilandenoverleg tot nu toe nooit van deze 
activiteiten van Curinesa had gehoord. 
Het Eilandenoverleg doet een aantal suggesties om meer bevolkingsgroepen te betrekken: 

• Scholen erbij betrekken door die teams te laten samenstellen; 
• Jos Zandvliet een dag tevoren met een geluidswagen door de buurt laten rijden; 
• Meer gebruik maken van publiciteit via 1018 Magazine, website/Facebook 

www.buurtorganisatie1018.nl , flyeren bij winkels en posters ophangen; 
• Gezamenlijk een Vrijheidsdiner organiseren 

http://www.openoost.org/
http://www.curinesa.nl/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
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• Medeorganiseren van sportactiviteiten voor de jeugd op de sportvelden van het 
Marineterrein. 

 
4. Concept-brief aan Bestuurscommissie Centrum over beleid bomenkap 
Het concept wordt ongewijzigd goedgekeurd met complimenten voor Thelma Neleman. 
 
5. a) Stand van zaken Gebiedsjaarplan 2016 deelgebied Oost. 
De agendacommissie heeft een aantal vragen aan Roeland Lagendijk c.s. opgesteld naar 
aanleiding van onze inbreng in het Gebiedsjaarplan van vorig jaar en de antwoorden die we 
toen kregen. Roeland Lagendijk antwoordt daarop: “In aug/sep is de week van het gebied met 
mogelijk een of meer centrale bijeenkomsten over de (concept)gebiedsplannen. Daarvoor wordt de digitale 
enquête gehouden en gaat het stadsdeel info uit de buurt ophalen. Wat betreft het laatste komen we ook 
graag in mei langs bij het Eilandenoverleg. Ter voorbereiding zullen wij schriftelijk op jullie vragen uit de 
bijlage reageren en ook nieuwe ontwikkelingen melden. Het is handig wanneer het Eilandenoverleg nieuwe 
wensen voor het jaarplan 2017 van te voren aan ons toestuurt, zodat we daar alvast naar kunnen kijken.” 
De agendacommissie is met hem intussen 25 mei als datum voor overleg overeengekomen. 
Deze datum komt in plaats van de eerder geplande datum Eilandenoverleg van 8 juni.  
(Zie voor de definitieve versie van het gebiedsjaarplan 2016  
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/ onder ‘Gebiedsvisies en 
Gebiedsjaarplannen’) 
De buurtenquete 2016 van het stadsdeel staat al; online op 
https://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-
c/buurtenquete/buurtenquete-2015-1/  
 
5. b) Inbreng Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan 2017 deelgebied Oost 
In het rondgezonden concept met inbreng voor het Gebiedsjaarplan 2017 staan 12 punten, 
ondergebracht in vier thema’s: 
 
Speerpunten in het kader van een duurzame ontwikkeling, groen en milieu 

1) Marineterrein ontwikkelen tot op duurzaamheid gericht stadspark 
2) Prioriteit voor voorbereiding en uitvoering groene fiets-/wandelroute Dijksgracht-Oost. 
3) Geluidsschermen langs het spoor van Oosterdokstoegang tot Zeeburgerpad. 
4) Organisatorische ondersteuning van bewoners die zonnepanelen op daken willen. 
5) Vergroening van de Kattenburgerkade in overleg met de Werkgroep Groen en Milieu. 

 
Speerpunten in het kader van veiligheid en verkeer 

6) Vluchtheuvel bij oversteek Kattenburgerstraat naar Voorwerf Marineterrein en bij oversteek naar 
hoofdingang Marineterrein, vormgeving in overleg met de buurt. 

7) Uitvoering toegezegd parkeeronderzoek Oostelijke Eilanden: beschikbare plaatsen, behoeften, 
ongebruikte plaatsen in garages, gebruiksmogelijkheden garages. Knelpunten verminderen, 
specifiek Oostenburg. 

8) Handhaving parkeerverbod touringcars Kattenburgerstraat 
 
Speerpunten in het kader van sociale doelstellingen 

9) Behoud sociale huurwoningen en uitbreiding bij nieuwbouw, met name gericht op 
ouderenwoningen en woningen voor gezinnen. Stop verkoop en verhuur boven de sociale 
huurgrens van leegkomende woningen. Dit is ook van belang voor het behoud van sociale 
cohesie. Het karakter van een gemengde buurt moet behouden blijven. 

10) Gebruik sportvelden Marineterrein: optimaal gebruik vboor de buurt, met name jongeren. 
Onderzoek de mogelijkheid van een zwembad in het haventje van het Marineterrein. 

11) Behoud buurtvoorzieningen voor dagbesteding. 
 
Speerpunten cultuur in de buurt 

12) Geen verkoop Oosterkerk en in overleg met de Stichting Oosterkerk een plan maken voor 
uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden, zodat de kerk weer dagelijks opengesteld kan worden. 

 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-c/buurtenquete/buurtenquete-2015-1/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-c/buurtenquete/buurtenquete-2015-1/
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Reacties op de speerpunten: 
• Majie Goedhart en Fok Huigens, bewoners van het Vierwindenhuis, zijn bang voor 

verstoring van hun uitzicht door hoge en met graffiti bekladde geluidsschermen en kale 
damwanden langs het spoor in plaats van een groen spoortalud. Zij willen liever 
geluidsabsorberende bouw. 
Jeroen Verhulst stelt wat de schermen betreft: het gaat om hetzelfde soort schermen die 
overal in Amsterdam-Oost langs de sporen staan, niet hoger dan 1,5 meter en begroeid. 
Begroeiing kan versneld worden door er gaas voor te hangen. De schermen zijn nodig 
vanwege de bestaande geluidshinder, maar des te meer vanwege uitbreidingsplannen 
van ProRail met 40 % meer treinen, harder rijden, een fly-over en een wachtspoor voor 
goederentreinen. Langs de Dijksgracht-Oost komt alleen een fiets-/voetpad, geen 
autoweg zoals langs de Dijksgracht-West. Het talud blijft dus in stand. Het is wel goed 
om alert te blijven op inspraakmogelijkheden als de plannen voor het fiets/voetpad 
concreter worden. Op dit moment heeft het stadsdeel er nog geen geld voor. 

• Naar aanleiding hiervan toevoegen aan 3) ‘geluidsschermen langs spoor’: inzetten op 
begroeiing van de schermen om ze aan het oog te onttrekken en graffiti te voorkomen. 

• Nieuw speerpunt: Communicatie tussen stadsdeel en buurt verbeteren. Het komt te 
vaak voor dat op een vraag of klacht van bewoners niet gereageerd wordt. Suggestie: 
gebiedsbeheerder laten deelnemen aan Buurtspreekuur Eilandenoverleg. 

• Toevoegen bij thema Verkeer: Uitvoegstrook toevoegen onder spoorviaduct De 
Wollantstraat om te voorkomen dat autoverkeer vastloopt tijdens volbouwen 
Oostenburg-Noord. 

• Toevoegen bij thema Verkeer: De Kattenburgerstraat in een tunnel of bak leggen om de 
barrièrewerking op te heffen tussen de woningen en het Marineterrein. Langzaam 
verkeer kan dan ongehinderd á niveau oversteken. 

• 11 wijzigen in: Behoud ontmoetingsmogelijkheden voor buurtbewoners en 
buurtvoorzieningen voor dagbesteding.  

 
Tot uiterlijk 10 mei kunnen de deelnemers van het Eilandenoverleg nieuwe en/of 
aangepaste speerpunten indienen via eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl  De 
agendacommissie zal alle voorstellen uitwerken in een brief aan Roerland Lagendijk. 
 
6. a) Stand van zaken Oostenburg Noord 
Uitkomst besluit 5 april Bestuurscommissie over het bestemmingsplan: het voorstel van de drie 
linkse partijen om het percentage sociale huur op 20% in plaats van 14 % te stellen is 
geblokkeerd door D66 en VVD. Wel is een motie van D66 en VVD aangenomen om het 
percentage middensegmentwoningen te verhogen van 6 naar 16 %. Het plan komt op 1 of 
2 juni in de gemeenteraad. Daar hebben de drie linkse partijen wel een meerderheid, dus de 
strijd is nog niet gestreden. Zie ook artikel Jeroen Verhulst over de sociale huur op Oostenburg 
in het Parool van 4 april. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2016/4/4/sociale-huur-stiefkind-in-bestemmingsplan-stadswerf-oostenburg  
De motie van de SP om tenminste de oever van de Oostenburgerdwarsvaart openbaar te 
maken, haalde het niet, ook al vanwege gebrek aan medewerking van D66 en VVD. 
 
Een motie over geluidsschermen langs het spoor werd ingetrokken nadat het DB toezegde zich 
daarvoor te zullen inspannen zodra de plannen van ProRail duidelijker zijn.  
 
6. b) Stand van zaken Buurtspreekuur Eilandenoverleg 
Het Buurtspreekuur Eilandenoverleg wordt sinds 16 februari elke dinsdag 11:30-12:30 u 
gehouden in De Witte Boei. De door bewoners aangedragen problemen gaan vaak over allerlei 
vormen van overlast. De bewoners zijn meestal enthousiast over de manier waarop ze verder 
geholpen of doorverwezen worden. Het probleem is alleen dat nog maar weinig bewoners de 
weg naar het Buurtspreekuur weten te vinden. Verzoek aan de deelnemers: vertel het rond. 
Ook moet het spreekuur prominenter bekend gemaakt worden in 1018 Magazine. 
De suggestie wordt gedaan om het spreekuur ’s avonds te houden. Dit is al eerder besproken, 
waarna besloten wordt voorlopig te kijken hoe het overdag gaat. 

mailto:eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2016/4/4/sociale-huur-stiefkind-in-bestemmingsplan-stadswerf-oostenburg
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2016/4/4/sociale-huur-stiefkind-in-bestemmingsplan-stadswerf-oostenburg
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6.c) Stand van zaken Werkgroep VOC-kade 
In het eerste kwartaal van 2016 waren er vergunningen afgegeven voor 22 evenementen op 
Oostenburg. De Werkgroep VOC-kade heeft hiertegen bezwaar gemaakt Tijdens de hoorzitting 
van de bezwaarcommissie bleek dat noch Roest, noch de gemeente overleg met omwonenden 
had gevoerd. Dat maakte op de voorzitter geen goed indruk. Vanuit het Gebiedsteam zijn 
intussen excuses aangeboden voor het niet reageren op e-mail. 
De uitspraak van de bezwaarcommissie komt nog. 
 
7. Agendapunten volgende vergadering 25 mei en rondvraag 
Als vergaderdata Eilandenoverteg voor de rest van 2016 worden vastgesteld (steeds om 
20:00 u in De Witte Boei): 
 

• 25 mei: Overleg met Gebiedsteam Centrum-Oost over wensen voor Gebiedsjaarplan 
2017 (in plaats van het eerder geplande Eilandenoverleg van 8 juni!) 

• 7 september 
• 26 oktober 
• 14 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actielijst Eilandenoverleg 6 april 2016 

1) Buurtorganisatie 1018 (via Jeroen) neemt contact op met Erwin Herber over organiseren 
overleg over zonnepanelen op Wittenburg. 

2) Jeroen vraagt Titus stukje te schrijven voor 1018 Magazine over Werkspoorhallen na het 
werkatelier hierover. 

3) André gaat zich inzetten voor de Werkgroep Groen en Milieu. 
4) Jeroen vraagt Jeanine Langbroek om het Eilandenoverleg te informeren over de stand 

van zaken met betrekking tot verenigingsgebouw De Poort op Kattenburg. Op 6 april 
was er nog te weinig duidelijkheid. 

5) Jeroen verstuurt raadsadres aan Bestuurscommissie over beleid bomenkap. 
6) Allen: uiterlijk 10 mei aanvullingen sturen voor speerpuntenlijst Eilandenoverleg voor 

Gebiedsjaarplan 2017.  
 

Termijnagenda:  
1. Herinrichtingsvoorstel ontwikkelen voor Kattenburgerkruisstraat  
2. (Na 1 september) De bewonerscommissie van Blok N47 organiseert samen met 

bewoners van blok N40 en het Eilandenoverleg een workshop om te komen tot een 
buurtinitiatief voor vergroening van de Czaar Peterbuurt. Actie: Jeroen Verhulst in 
overleg met Mario Blom. 


