
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  9 november 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  

• Brief PWO aan gemeente over bierfiets buiten hun buurt houden. 
• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 7/10) 

 
20:15 uur 2. Verslag Eilandenoverleg 28 september 2016 en actielijst (zie bijlage) 

 
20:30 uur 3.  Presentatie Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum door Thomas 

van Montfort 
Stadsdeel Centrum zet in op transformatie van dit bedrijventerrein in  
gemengd wonen-werken. De bewoners – voornamelijk 
woonbootbewoners – hebben gestreden tegen verloedering en zetten in 
op vorming van een kleinschalig zelfvoorzienend duurzaam woon-
werkgebied. 
 

20:50 uur 4. Buurtspreekuur Eilandenoverleg en opties voor de toekomst 
Het buurtspreekuur wordt slecht bezocht. Opties: geheel opheffen of 
buurtspreekuur alleen iedere eerste dinsdag van de maand 11:30-12:30 u 
met gewijzigde formule: leden Eilandenoverleg en bezoekers bespreken 
lopende zaken, actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Of zijn er nog 
andere opties? 
 

21:00 uur  P A U Z E  
 

21:10 uur 5 Concept Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 2017 en de speerpunten 
van het Eilandenoverleg: voorbereiding inbreng in hoorzitting 
Bestuurscommissie 29 november   
In het vorige Eilandenoverleg is het concept-jaarplan besproken en 
vergeleken met de eerder opgestelde speerpunten van het 
Eilandenoverleg. Na de vergadering zijn de speerpunten in de vorm van 
een beknopt pamflet geherformuleerd en rondgestuurd. In de bijlage zijn 
ze nogmaals bijgevoegd. Op 29 november houdt de Bestuurscommissie 
van het stadsdeel een hoorzitting over de gebiedsplannen. Hoe en door 
wie gaan we onze speerpunten toelichten? Zie voor alle stukken 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg onder ‘Gebiedsvisies en 
gebieds(jaar)plannen’.  

mailto:jeroen.verhulst@hccnet.nl
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21:25 uur 6. Wil het Eilandenoverleg deelnemen aan WIJ Amsterdam? 
WIJ Amsterdam is een federatie van bewonersgroepen en andere 
groeperingen in Amsterdam die zich richt op tegengaan van de uitwassen 
van toerisme. Zie http://www.wij-amsterdam.eu/  

   
21:30 uur 7. Stand van zaken: 

a) Jongerenwerk n.a.v. bijeenkomst professionals 27/10 
b) Inrichting Eilandenboulevard: n.a.v. overleg 7/10 
c) Oostenburg-Noord: voorstel wooncoöperatie voor ouderen 

Oostenburg-Noord 
d) Dijksgracht Oost (indien iets te melden) 
e) Plannen Prorail Dijksgracht: reactie op MER ingediend  
f) VOC-kade: reactie op nieuw evenementenbeleid 

   
   
21:50 uur  8. 

 
Voorstel vergaderdata Eilandenoverleg in 2017 
15 februari, 5 april, 7 juni, 13 september, 25 oktober, 20 december 
 

21:55 uur 
 
 
 
 
 
22:00 uur  

9. 
 

Agendapunten volgende vergadering 14 december en rondvraag 
• Stand van zaken Concept-gebiedsjaarplan 2017  
• Bomenonderzoek Czaar Peterstraat en Groenplan Czaar 

Peterbuurt 
• Wat nog meer? 

 
Sluiting 

 
 
 
 
Volgende Eilandenoverleg:  14 december 2016 20:00 u  
 

http://www.wij-amsterdam.eu/
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