
 
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 14 december 2016 
 
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Jan Roseboom, Yvonne Ristie,  Anke Weber, Wim 
Pelt, Heleen Verschuren, André Agterof, Thelma Neleman, Kees Stoffel en Jeroen Verhulst 
(verslag).  
Afwezig met bericht:: Sybrand Hekking, Maria Bervoets, Michel Odjo, Barbara Kist, Ger 
Berkhout, Bernard Stolte, Truus Dekker, Olaf Hoonhout 
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 
De agendapunten 5 en 6 worden omgewisseld. 

• Nieuwjaarsreceptie Buurtorganisatie 1018, Dock, Centram en (waarschijnlijk) Stichting 
Oosterkerk op 11 januari 17:00 – 19:00 uur in de Oosterkerk. André, Wim en Bart willen 
helpen bij de voorbereiding op 11/1, Jan bij het opruimen. 

• Jeroen meldt dat hij Erik Hardeman heeft gevraagd om voor Magazine 12018 Thomas 
van Montfort te interviewen over de ontwikkelingen rond het Zeeburgerpad-Centrum. 

 
2. Wat speelt er in de buurt? 
Bart licht toe dat dit een nieuw vast agendapunt is, dat bij agendapunt 4 verder uitgelegd wordt. 

• Jeroen maakt melding van een verleende vergunning voor Horeca 4 (ook disco en 
versterkte muziek mogelijk) in het Werktheater aan de Oostenburgergracht. We moeten 
zoveel mogelijk omwonenden waarschuwen zodat ze eventueel bezwaar kunnen 
maken. 

• Thelma heeft gehoord dat een kademuur bol staat bij het Entrepotdok/Entrepotdoksluis 
en dat dit te weinig aandacht krijgt van de gemeente. Melden met een foto erbij en 
reactie afwachten. 

• Thelma meldt dat een forse Vlier gekapt is bij het hek van de Dijksgracht_Oost. 
• Jan meldt dat De Key de statuten wil veranderen om zich volledig te richten op 

jongerenhuisvesting. Advies: neem contact op met huurdersvereniging Arcade van de 
Key en met Dingeman Coumou van Huurdersvereniging Centrum. 

• André meldt dat in de Oosterkerk zojuist de aftrap heeft plaatsgevonden van het festival 
100 jaar aardappeloproer dat van 29 juni t/m 2 juli gehouden zal worden, met zang, 
dans film, rondleidingen etc. Veel buurtbewoners doen mee. 

• Marga Doodeman heeft laten weten dat er sinds de schietpartij en de vuurwerkbom in 
de Wittenburgerdwarsstraat niets gebeurd is. Geen onderzoek, geen aanpak van de 
(bekende) dader. De politie en de corporatie doen niets Een buurvrouw heeft een 
gesprek gevraagd met burgemeester Van der Laan. 

 
3. Verslag Eilandenoverleg 9 november 2016 en actielijst 
N.a.v. verslag punt 8 vergaderdata Eilandenoverleg in 2017: in plaats van 25 oktober 2017 
vergaderen we op 1 november (wegens herfstvakantie) 
Actielijst: 1, 2 en 3 blijven staan. André informeert bij Liesbeth Jansen Marineterrein naar 
excursie duurzame oplossingen elders in Amsterdam. 
Acties 4, 5 en 6 zijn gedaan. 
 
4. Uitwerking overgang Buurtspreekuur naar Buurtoverleg  
In het Eilandenoverleg van 9 november is afgesproken dat de agendacommissie met een 
uitwerking komt voor een inloop/overleg tussen de tweemaandelijkse vergaderingen van het 
Eilandenoverleg in. Voorstel is om dit ‘Buurtoverleg’ te noemen en te gebruiken voor 
signaleringen wat er speelt in de buurt en bewaken van lopende zaken. Het is de bedoeling dat 
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zoveel mogelijk actieve leden van het Eilandenoverleg deelnemen en wellicht anderen die ’s 
avonds niet kunnen komen..  
Data: 17 januari, 14 maart, 9 mei en 4 juli, steeds 11:30 – 12:30 u. Het tijdstip sluit aan op de 
Buurtsoep.  
Daarnaast kunnen buurtbewoners met vragen en signalen terecht bij 
eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl en in het Eilandenoverleg (agendapunt: Wat speelt er 
in de buurt?). 
Heleen maakt hierover een stukje voor 1018 Magazine. 
 
4a. Stand van zaken jongerenwerk 
Mondelinge toelichting door Wim Pelt. Zie ook zijn inspraak 29/11 in 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg onder ‘Documenten’. 
De inspraak van Wim kreeg veel waardering bij de hoorzitting over het Gebiedsjaarpla. Hij 
pleitte voor een apart jeugdhonk en kickboksen als jeugdactiviteit.  
Op 6 december heeft hij opnieuw ingesproken n.a.v. de bezuinigingen op het Sociaal Domein. 
Daarbij heeft portefeuillehouder Rengelink afgesproken met Wim in gesprek te gaan. 
Yvonne Ristie biedt aan om een filmpje te maken. 
 
5. Aanpassingen definitief ontwerp Eilandenboulevard / voorbereiding informatieavond 
21 december 
Op 9 december heeft een vooroverleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers 
Eilandenoverleg en vereniging Nieuwe Vaart.. Ten opzichte van de veranderingen zoals 
vermeld in de agenda zijn er weer wijzigingen: 

• De drempel bij de Oostenburgervoorstraat wordt niet geschrapt uit het ontwerp. 
• De vijf bomen met een levensverwachting van minder dan vijf jaar worden toch niet 

gekapt, 
• Er wordt geen wortelbescherming van de bomen toegepast. 

De Bestuurscommissie heeft in december 2015 bij motie gekozen voor halfverharding van het 
voet-/fietspad langs de oever. Nu blijkt  halfverharding slecht voor de bomen, zodat het beter is 
dat de bomen in het talud komen te staan en het voetpad met 1.60 m wordt versmald. 
De  keuze ligt nu voor tussen halfverharding of klinkers. Bij halfverharding is het niet mogelijk 
om het deel waar gefietst kan worden te markeren, bij klinkers wel. Met klinkers hoeft het 
voetpad ook niet versmald te worden. 
Het Eilandenoverleg besluit dat Jeroen Verhulst tijdens de informatieavond namens het 
Eilandenoverleg zal pleiten voor klinkers in het voetpad langs het water en voor vervanging van 
de bomen die gekapt zijn voor de Oosterkerk. 
 
6. Voortgang speerpunten Eilandenoverleg bij Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 2017: 
nieuwe versie en inbreng in hoorzitting 29 november  
Zie voor aanpassingen in nieuwe versie Gebiedsjaarplan en verwerking speerpunten 
Eilandenoverleg de drie bovenste documenten onder ‘Gebiedsvisies en Gebiedsjaarplannen’ in 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenobverleg 
Intussen zijn moties en amendementen ingediend in de Bestuurscommissie, waarover op 20 
december besloten zal worden. 
Dat kan een aantal lichtpunten opleveren: 

• Jeroen was geschrokken dat n..a.v. zijn inspraak over de Dijksgracht-Oost gewag werd 
gemaakt van een weg. Dat roept de vraag op of nu een autoweg bedoeld is. 
Mar er ligt nu een motie 2, die inhoudt in dat de centrale stad gevraagd wordt om 
fietspad Dijksgracht-Oost lost koppelen van het project Nachtstalling rondvaartboten. 
Dat kan ernstige vertraging voorkomen. Indieners: D66 en PvdA, dus een meerderheid. 

• De Geluidsschermen langs het spoor zijn in de gemeenteraad opgepikt door Bart Vink 
van D66. Wethouder Litjens heeft toegezegd er werk van te maken. 

• De SP komt met amendement 33 voor ondertunneling van de Kattenburgerstraat 
• Motie 25 en 7 vragen meer aandacht voor ouderenwoningen op Oostenburg. 

mailto:eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenobverleg
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• Motie 37 van de SP vraagt meer aandacht voor het jongerenwerk op de Oostelijke 
Eilanden. 

• Amendement 5 van D66 en PvdA vraagt een bijdrage van de gemeente aan het 
vergroenen van gevels en daken op Kattenburg. 

• Amendement 31 van de SP vraagt plaatsing van de beloofde plantenbakken in de 
Kattenburgerstraat om touringcarparkeren fysiek onmogelijk te maken. 

• Diverse moties vragen om betere facilitering van initiatieven en wensen van bewoners. 
Naar verhouding wordt er teveel een bureaucratisch circus gemaakt van het 
Gebiedsjaarplan.. Boudewijn Oranje heeft ook een meer samenhangende visie op de 
Binnenstad aangekondigd. 

Het Eilandenoverleg gaat op 20 december niet opnieuw inspreken, maar wacht de 
besluitvorming af. 
 
7. 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/ . 
Het Eilandenoverleg besluit dit in de volgende vergadering opnieuw te behandelen nadat 
iedereen zich hierover aan de hand van de website voldoende geïnformeerd heeft.  
 
8. Stand van zaken Oostenburg-Noord en ouderenhuisvesting 
De coöperatie Noorderzon heeft het initiatief genomen voor een wooncoöperatie 
Oostenburg-Noord voor ouderen vanaf 55 jaar, deels voor eigen leden en deels voor 
bewoners van postcodegebied 1018. In totaal komen er ca. 90 ouderenwoningen, dus 
daarvan kan een deel naar de coöperatie gaan. De regelingen voor ouderenhuisvesting 
zijn/worden verbeterd, zodat het voor ouderen uit postcodegebied 1018 interessant kan 
worden. Buurtorganisatie 1018 wil hierover in februari een themabijjeenkomst organiseren. 
De Buurtwerkgroep signaleert twee grote knelpunten: Stadgenoot wil 70 % kleine 
jongerenwoningen bouwen en 30 % ouderenwoningen, maar geen gezinswoningen. De 
ouderenwoningen die gebouwd gaan worden zijn te klein. De Buurtwerkgroep heeft 
toegezegd om te wachten met publiciteit hierover tot de Raad van Bestuur van Stadgenoot 
hierover besloten heeft in januari. 

 
9. Rondvraag 

• André vraagt aandacht voor de toekomstige invulling van de activiteiten in de 
Oosterkerk en oppert daarvoor het idee van een Revemuseum. Het Eilandenoverleg 
zal zich hierover buigen zodra duidelijk is of de kroonjuweelstatus is toegekend. 

• Op maandag  6 februari 20:00 u is er een bijeenkomst in De Witte Boei van het 
buurtplatform Kattenburg waarin gesproken zal worden over een pilot van studenten 
UvA waarin zij bouwstenen voor een omgevingsplan zullen aandragen voor het 
Marineterrein en Kattenburg. 

 
10. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 15 februari 2017 

• Bomenonderzoek Czaar Peterstraat en Groenplan  
• WIJ Amsterdam? 

 
 
Actielijst 14 december 2016 

1) In Eilandenoverleg de optie van een feest bespreken als Oosterkerk kroonjuweel wordt. 
2) In Eilandenoverleg bespreken van mogelijke acties voor openstelling Dijksgracht-Oost. 

Actie Jeroen en Sybrand; 
3) Projectbureau Marineterrein organiseert buurtexcursie naar duurzame oplossingen 

elders in Amsterdam. André informeert hiernaar bij het Projectbureau. 
4) Jeroen spreekt namens het Eilandenoverleg  in tijdens de informatieavond op 21 

december over de Eilandenboulevard 

http://www.wij-amsterdam.eu/
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Volgende Eilandenoverleg: woensdag 15 februari 20:00 u Witte Boei 
 
 
 
Vergaderdata in 2017, steeds in De Witte Boei: 
Buurtoverleg   dinsdag 17 januari 11:30 – 12:30 uur  
Eilandenoverleg  woensdag 15 februari 20:00 u 
Buurtoverleg   dinsdag 14 maart 11:30 – 12:30 uur 
Eilandenoverleg  woensdag 5april 20:00 uur 
Buurtoverleg   dinsdag  9 mei 11:30 – 12:30 uur 
Eilandenoverleg  woensdag 7 juni 20:00 uur 
Buurtoverleg   dinsdag 4 juli 11:30 – 12:30 uur. 
 
Eilandenoverleg vervolgens op 13 september, 1 november (let op! Gewijzigde datum i.pv. 25 
oktober) en 20 december, steeds om 20:00 uur.. 


