
 
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 15 FEBRUARI 2017 
 
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Ernest Steens, Gerard Jongerius, Clemens, Yvonne 
Ristie, Anke Weber, Wim Pelt, André Agterof, Thelma Neleman, Bernard Stolte, Olaf Hoonhout, 
Michel Odjo, Jacob Stroet (WIJ Amsterdam, gast bij punt 9) en Jeroen Verhulst (verslag).  
Afwezig met bericht: Heleen Verschuren, Jan Roseboom, Sybrand Hekking en Maria Bervoets  
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 
De agendapunten 5 en 7 worden omgewisseld. 

• Weinig opbrengst van de moties en amendementen over het Gebiedsjaarplan in de 
Bestuurscommissie van 20 december. Akkoord met medewerking vergroening 
Kattenburg en bestrijden touringcarparkeren met bloembakken. 
De motie voor snelle aanleg fiets-/wandelpad Dijksgracht-Oost is niet aangenomen. Er 
komt geen fietspad, maar een weg in relatie tot de nachtstalling voor rondvaartboten en 
dat kan niet eerder dan 2020. Actie: Het Eilandenoverleg vraagt ambtenaren om de 
plannen in de eerstvolgende vergadering toe te lichten.  

• Wethouder Water Udo Kock heeft een onderzoek aangekondigd naar verhoging van de 
Paerl- en Oesjesduiker t.b.v. rondvaartboten, ondanks dat bij de besluitvorming door de 
Bestuurscommissie over het Masterplan Eilandenboulevard besloten is dit niet te doen. 

• De Raad van State heeft de uitspraak gedaan inzake de Wittenberg. De uitspraak in 
hoger beroep dat de woningonttrekking terecht was geweigerd is vernietigd, zodat de 
Diaconie door kan gaan met de Short-Stay invulling. 

• Er is een brief binnengekomen van NewWerktheater in reactie op het verslag van het 
Eilandenoverleg dat hier disco e.d. toegestaan zouden worden. Dat is niet juist. Er komt 
een restaurant en in de zalen een ontwerpstudio en een fotostudio, waar veertig mensen 
komen te werken. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2017/2/10/binnenkort-newwerktheater-aan-de-oostenburgergracht-75  

 
2. Wat speelt er in de buurt? 

• De rattenoverlast op Kattenburg duurt voort. Melden helpt niet. Het Eilandenoverleg stelt 
voor om Ruben Groen van het stadsdeel uit te nodigen in een Buurtoverleg om te 
bespreken wat er ondernomen kan worden. 

• Bernard Stolte meldt dat hij onvriendelijk is bejegend door de ambtenaren bij de 
informatiemiddag over de Czaar Peterstraat op 15 december. De vergaderingen waarin 
de plannen zijn gemaakt zijn in de buurt niet algemeen aangekondigd. 

• Het onderzoek naar gebruiksmogelijkheden van het gebouw De Poort op Kattenburg is 
op niets uitgelopen. Er wordt nu een bemiddelingspoging gedaan.  

• Thelma vraagt om actie richting Stichtingsbestuur Oosterkerk vanwege de slechte 
geluidsinstallatie in de Oosterkerk. Bart en Jeroen geven dit door en zullen suggereren 
om gebruik te maken van een akoestisch adviseur. 

• 22 of 23 mei komt er een Nota van Uitgangspunten over het Marineterrein in B&W. Die 
is nu nog niet voor de buurt beschikbaar.  

 
3. Verslag Eilandenoverleg 14 december 2016 en actielijst 
N.a.v. 2, eerste bullet: geplande Horeca Werktheater is geen disco o.i.d. Zie hierboven onder 
mededelingen, laatste bullet. 
N.a.v. 2, laatste bullet: Het is niet juist dat er niets gedaan is na de schietpartij op Wittenburg. 
De wijkagent heeft wel met de mensen gepraat. De klacht van Marga Doodeman is vooral dat 
er geen verder onderzoek is gedaan naar de dader. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/2/10/binnenkort-newwerktheater-aan-de-oostenburgergracht-75
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/2/10/binnenkort-newwerktheater-aan-de-oostenburgergracht-75
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Actielijst: 1 en 3 blijven staan. Een buurtexcursie met de stadsecoloog over het Marineterrein 
komt in het voorjaar. 
Actie 4 is uitgevoerd en actie 2 over Dijksgracht vervalt in afwachting van nadere informatie 
over de plannen voor de Dijksgracht-Oost. 
 
4. Terugblik op het eerste Buurtoverleg van 17 januari  
Het Buurtoverleg is aangegrepen om het bomenonderzoek Czaar Peterstraat te bespreken. 
Daaruit kwam het voorstel om bij de ambtenaren aan te dringen op een contra-expertise. Het 
stadsdeel had zelf al geconcludeerd at het op grond van het onderzoek van de Bomenwacht 
nog onvoldoende conclusies zijn te trekken. Toen de ambtenaren hierop negatief reageerden, 
heeft de agendacommissie het verzoek gegoten in de vorm van een brief aan de 
Bestuurscommissie. Zie www.buurtorganisatie.nl/eilandenoverleg onder ‘Documenten’. 
Thelma mist verslagen van het Buurtoverleg. Maar vanwege teveel werk en vanwege het 
minder formele karakter van het Buurtoverleg zien we daarvan af. 
Anke Weber meldt dat er bij de balie van De Witte Boei onduidelijkheid is over het 
Buurtspreekuur en het spreekuur van de wijkagent. Het spreekuur van de wijkagent is op 
dinsdag 11:30 uur gebleven, maar zij is niet altijd aanwezig, maar kan dan gebeld worden. 
Saieda wordt op dit moment vervangen door Marjolein Hoes. 
Anke vraagt of hierover een flyer gemaakt kan worden. 
 
5. Veranderingen Bestuurlijk Stelsel 
De gemeenteraad heeft vandaag besloten om de Bestuurscommissies met ingang van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 af te schaffen en te vervangen door drie door B&W aan te 
stellen portefeuillehouders en direct gekozen adviescommissies zonder enige bevoegdheid. In 
stadsdeel Centrum komen er twee adviescommissies met elk vier leden. Daar denkt het 
Eilandenoverleg weinig aan te zullen hebben. Tegelijkertijd moet volgens B&W de participatieve 
democratie versterkt worden, maar voorstellen daarvoor zijn niet uitgewerkt. 
Heleen Verschuren heeft een email gestuurd met de volgende inbreng: 

• Het gevaar bestaat dat leden van de Adviescommissies specifieke belangen 
vertegenwoordigen en dat geluiden van buurtgroepen als het Eilandenoverleg terzijde 
worden geschoven; 

• Heleen verwacht meer heil van ambtenaren die binnen de kaders van wet en beleid als 
faciliteerders van bewonersparticipatie optreden. B%W geven al aan dat de positie van 
de gebiedsmanager als eerste aanspreekpunt verstevigd moet worden. 

Op voorstel van Jeroen besluit het Eilandenoverleg om een brief aan de gemeenteraad te 
richten waarin gesteld wordt dat het Eilandenoverleg zijn rol van belangenbehartiger wil kunnen 
blijven spelen en waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de overhaaste besluitvorming en het 
volkomen gebrek aan maatschappelijk overleg over de voorstellen. 
De Buurtorganisatie 1018 zal overleggen met Eilandenoverleg en PWO over voorstellen hoe te 
reageren. Buurtorganisatie 1018 zoekt ook contact met de andere Wijkcentra in het Centrum 
om bezien hoe de bewonersparticipatie versterkt kan worden, waarbij ook buurtbudgetten aan 
de orde zullen komen.  
 
6. Stand van zaken / lopende projecten 
a) Herinrichting Eilandenboulevard 
Tijdens de informatieavond op 21 december heeft het Eilandenoverleg zijn op 15 december 
afgesproken standpunt ingebracht. Daarbij bleek dat ongeveer de helft van de aanwezigen 
geen voorstander was van herplant van de twee gekapte bomen voor de Oosterkerk. 
De Projectgroep wilde na de vergadering geen tekeningen beschikbaar stellen. Die komen pas 
vlak voor de behandeling in de Bestuurscommissie beschikbaar. [N.B.: Een paar dagen na de 
vergadering staan ze op website van het stadsdeel. Behandeling vindt plaats op 28 februari. Zie 
i http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/2/18/28-februari-definitief-ontwerp-
eilandenboulevard-in-bestuurscommissie-centrum  
 

http://www.buurtorganisatie.nl/eilandenoverleg
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/2/18/28-februari-definitief-ontwerp-eilandenboulevard-in-bestuurscommissie-centrum
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/2/18/28-februari-definitief-ontwerp-eilandenboulevard-in-bestuurscommissie-centrum
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b) Oostenburg-Noord 
Een delegatie van de Buurtwerkgroep heeft op 13 februari een gesprek gevoerd met de directie 
van Stadgenoot over het totaal ontbreken van gezinswoningen in de sociale huur. Van de ca. 
360 sociale huurwoningen wordt 70 %  van de sociale huur van gebouwd als studio’s van 30-40 
m2 voor jonge stedelingen met een vijfjarig huurcontract. Dat is een te grote concentratie. Uit 
een oogpunt van diversiteit moeten er ook gezinnen met kinderen met een laag inkomen 
kunnen wonen.  
Dertig procent zijn ouderenwoningen van 50 m2. Dat is voor een tweepersoonshuishoudens te 
klein, dus de Buurtgroep heeft gevraagd om minstens de helft als driekamerwoning van 
tenminste 70 m2 te bouwen. 
Er was een open gesprek toegezegd, maar volgens de directie waren de beslissingen al 
genomen. De Buurtwerkgroep kan nu weinig anders doen dan proberen via publiciteit invloed 
uit te oefenen. 
De Buurtwerkgroep gaat een zienswijze indienen over het ontbreken van een visie op de 
inrichting van de Oostenburgervaart in het Beeldkwaliteitsplan Oostenburg-Noord. 
 
c) VOC-kade en evenementen 
Roest zit sinds oktober zonder exploitatievergunning. Ze hebben wel een terrasvergunning, 
maar het strand gaat van het terras af omdat Stadgenoot daar begint met bouwrijp maken.  
Er zijn 20 bezwaarschriften ingediend tegen een evenement aan het water.  
De besluitvorming van de gemeente over het nieuwe evenementenbeleid is onder druk van de 
vele bezwaren opgeschort. 
 
d) Twee thema-avonden BO 1018 over zonnepanelen op 12 oktober en 17 januari 
Er zijn nu vijf groepen die op hun complex aan de slag willen om zonnepanelen te laten 
plaatsen en een groep die daar nog een dak voor zoekt. 
 
e) Jongerenwerk 
In een interview in 1018 Magazine zegt de manager van Dock, Frank van ’t Hoff “Het komt 
goed”. Maar Wim Pelt meldt dat op 1 mei jongerencentrum De Clutch dicht gaat en het gerucht 
gaat dat twee van de vijf jongerenwerkers worden overgeplaatst naar West. Een is langdurig 
ziek, waardoor er twee jongerenwerkers over blijven, waarvan een als algemeen sociaal 
werker. De contacten met de huiswerkgroep, de ouders en de meidengroep dreigen daardoor 
weg te vallen. Dock lijkt ervan uit te gaan dat het werk wel door stagiairs en vrijwilligers gedaan 
kan worden. 
Er is genoeg aanleiding in de buurt (o.a. schietpartijen) voor preventief jongerenbeleid. 
Actie: Bart en Wim schrijven een brief aan Dock om de zorgen van het Eilandenoverleg over te 
brengen en aan te dringen op oplossingen. 
 
7. Wil het Eilandenoverleg deelnemen aan WIJ Amsterdam? 
Jacob Stroet, secretaris van WIJ Amsterdam is als gast aanwezig om doel en werkwijze toe te 
lichten. 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/. Ze zijn sinds november 2015 als formele vereniging ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. De leden verenigingen of andere rechtspersonen, tot nu toe 19.  
Een concreet resultaat is een brief aan de gemeente waarin 22 maatregelen gevraagd worden 
om overlast te beperken. Die wordt op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Het CDA 
heeft toegezegd om te pleiten voor een bewonerseffectrapportage bij evenementen. 
Het Eilandenoverleg besluit om zich aan te sluiten bij WIJ Amsterdam. 
 
9. Rondvraag: geen. 
 
10. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 5 april 2017 

• Dijksgracht-Oost: plan nachtstalling rondvaartboten 
• Uitnodigen Werkgroep Kunst en Cultuur voor toelichting activiteiten 
• Toelichting Festival 100 jaar Aardappeloproer 

http://www.wij-amsterdam.eu/
http://www.wij-amsterdam.eu/
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Actielijst 15 februari 2017 

1) In Eilandenoverleg de optie van een feest bespreken als Oosterkerk kroonjuweel wordt. 
2) Ambtenaren uitnodigen om plan nen voor Dijksgracht toe te lichten in Eilandenoverleg 5 

april. Actie Jeroen. 
3) Projectbureau Marineterrein organiseert buurtexcursie naar duurzame oplossingen 

elders in Amsterdam. André informeert hiernaar bij het Projectbureau. 
4) Agendacommissie maakt informatieblad over wijziging Buurtspreekuur etc. voor balie 

Witte Boei. 
5) Bart en Wim schrijven brief aan Frank van ’t Hoff over zorgen jongerenwerk. 
6) Jeroen schrijft brief aan gemeenteraad over overhaaste besluitvorming wijziging 

bestuurlijk stelsel. 
7) Agendacommissie schrijft brief om zich aan te melden als lid van WIJ Amsterdam. 
8) Op aangeven van   

 
 
Volgende Buurtoverleg: dinsdag 14 maart 11.30 – 12:30 u Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg: woensdag 5 april 20:00 u Witte Boei 
 
 
 
Vergaderdata in 2017, steeds in De Witte Boei: 
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 steeds om 20:00 uur op  
13 september,  
1 november (let op! Gewijzigde datum i.p.v. 25 oktober) 
20 december 


