
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  15 februari 2017 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. Tevoren inloop voor koffie of thee. 
 
Agendavoorstel van de agendacommissie 
   
19:45 uur 
 
20:00 uur 

0. 
 
1. 

Inloop met koffie en thee 
 
Opening, voorstelronde, vaststellen agenda, mededelingen/post  

• Weinig opbrengst van moties en amendementen over 
Gebiedsjaarplan in de Bestuurscommissie van 20 december. 

• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 17 maart) 
 

20:10 uur 2. Wat speelt er in de buurt? 
Nieuw vast agendapunt bedoeld voor korte signaleringen waarvoor 
bewoners kunnen binnenlopen. 
 

20:20 uur 3. Verslag Eilandenoverleg 14 december 2016 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:30 uur 4.  Terugblik op het eerste Buurtoverleg van 17 januari 2017  
Het Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden is vervangen door een 
‘Buurtoverleg’, een inloop/overleg tussen de tweemaandelijkse 
vergaderingen van het Eilandenoverleg in.  
Naar aanleiding van dit overleg is een brief aan de Bestuurscommissie 
gestuurd met de vraag om een second opinion voor het Bomenonderzoek 
Czaar Peterstraat. Zie www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg 
onder 'Documenten'. 
 

20:35 5. 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 de notitie in de bijlage en de website  http://www.wij-
amsterdam.eu/ 
 

20:45 uur 6. Veranderingen Bestuurlijk stelsel  
Er ligt een ‘Notitie Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2018’voorstel van 
B&W voor afschaffing Bestuurscommissies in 2018, centraal benoemde 
portefeuillehouders en direct gekozen adviescommissies. In elk geval 
moet de participatieve democratie verbeterd worden volgens dit voorstel. 
Zie voor alle documenten https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/bestuurscommissies/ontw-best-2018/  
Is dit geen overhaaste procedure voor zulke ingrijpende wijzigingen? 
 

21:05 uur  P A U Z E  
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21:15 uur 7. Stand van zaken / lopende projecten 

a) Herinrichting Eilandenboulevard. Informatieavond 21 december en 
verdere procedure; 

b) Oostenburg-Noord: discussie over woningdifferentiatie en 
ouderenhuisvesting; beeldkwaliteitsplan; geen Bugaboo in Van 
Gendthallen; 

c) VOC-kade en evenementen; 
d) Twee thema-avonden BO 1018 over zonnepanelen in 1018 op 

12 oktober en 17 januari; 
e) Jongerenwerk, voor zover nieuws te melden.. 

21:45 uur 8. Rondvraag 
 

21:55 uur 9. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 5 april 2017 
• Toelichting plannen Dijksgracht-Oost door ambtenaren, 
• Wat doet de Werkgroep Kunst en Cultuur?  
• Wat nog meer? 

 
22:00 uur Sluiting 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 14 maart 11:30 – 12:30 uur 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 5 april 2017 20:00 -22:00 uur  
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