
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  6 juli 2016 van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan jeroen.verhulst@hccnet.nl   
We starten om 20:00 uur precies en 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  

• Paul Vierhout is overleden. Zie bericht op 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2016/6/9/paul-vierhout-overleden  

• Zaterdag 9 juli 14:00 uur Boeiend treffen met vluchtelingen in De 
Witte Boei met aansluitend vannaf 15:30 u buurtbarbecue. 

• De Rechtbank heeft het beroep tegen het kappen van de boom 
voor de Oosterkerk ongegrond verklaard. Zie voor meer informatie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2016/6/14/rechtbank-verklaart-beroep-inzake-
kapvergunning-iep-voor-oosterkerk-ongegrond 

• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 12/8) 
 

20:15 uur 2. Verslag Eilandenoverleg 25 mei 2016 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:30 uur 3.  Jongerenwerk op de Oostelijke Eilanden in de knel 
Jongerencentrum De Clutch moet verhuizen naar een goedkopere 
locatie. Waarheen is nog niet bekend, er zijn grote bezuinigingen 
aangekondigd  en de jongerenwerkers verkeren in onzekerheid over hun 
toekomst. De agendacommissie heeft portefeuillehouder Roeland 
Rengelink uitgenodigd om de ontwikkeling van het jongerenwerk toe te 
lichten. Zie bijgaande brief. 
 

20:55 uur 4. Bouwstenen van het stadsdeel voor Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 
2017.   
Deze worden ter vergadering uitgereikt, want ze worden pas op 5 juli 
gepubliceerd. Bij de bespreking kunnen we de antwoorden betrekken van 
Roeland Lagendijk op de vragen en speerpunten van het Eilandenoverleg 
zoals besproken op 25 mei. Zie verslag 25/5, agendapunten 3, 4 en 5 en 
documenten over gebiedsvisies en jaarplannen op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/  
Leden van de Bestuurscommissie krijgen tot 15 juli de tijd om 
aanvullingen toe te voegen, dus zo nodig kunnen we hen hierover vanuit 
het Eilandenoverleg benaderen. 
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21:20 uur 5. Inrichting Eilandenboulevard 

Er is inmiddels weer voortgang gekomen in de uitwerking van de 
Eilandenboulevard. Er is nog vóór 6 juli een overleg gepland met 
vertegenwoordigers van het Eilandenoverleg, Vereniging De Nieuwe 
Vaart en de ondernemers.  
Terugkoppeling over tijdsplanning, inspraakmoment, materiaalkeuze, 
afvalcontainers, fietsparkeren, bushaltes, etc. 
Planvorming voor oever en water volgt een apart traject en start later. 
 

21.30 uur 6. Stand van zaken Oostenburg-Noord 
- Behandeling bestemmingsplan in raadscommissie RO 6 juli en 

gemeenteraad 13 of 14 juli. Lobby voor meer sociale huur. 
- Uitwerking en planning deelplannen 
- Ouderenhuisvesting 

 
21:40 uur 7. Stand van zaken Dijksgracht-West en –Oost 

a) Hoe zit het met de bomenkap in het kader van de herinrichting 
Dijksgracht-West? 
b) Mogelijke acties voor openstelling Dijksgracht-Oost 

   
21:50 uur 
 
 
 
 
22:00 uur  

8. 
 

Agendapunten volgende vergadering 28 september en rondvraag 
• Concept-gebiedsjaarplan 2017 (beschikbaar vanaf 20 september) 
• Agenda 2016 Buurtplatform Kattenburg 
• Wat nog meer? 

 
Sluiting 

 
 
 
 
 
 
Volgende Eilandenoverleg:  28 september 2016 20:00 u  
 
en vervolgens op 9 november en 14 december. 
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