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Voorwoord 
 
In 1990 hadden we zestien deelraden in Amsterdam met eigen besturen en 
volksvertegenwoordigers, in 2010 hadden we er nog zeven, in 2014 zijn de deelraden 
opgedoekt en kwamen er ‘bestuurscommissies’ voor in de plaats met minder budget, minder 
bevoegdheden; kortom: minder, minder….Voor 2018 ligt er een nieuw voorstel: de gekozen 
bestuurscommissies worden vervangen door benoemde functionarissen door het stadhuis en 
bewoners kunnen stemmen voor adviescommissies. Alle macht weer terug naar de Stopera - 
zoals vroeger. Desondanks spreekt het College van B&W van een ‘participatieve democratie’ 
bij deze nieuwe opzet. Deze wethouder blinkt uit in onjuist taalgebruik: democratie 
vooronderstelt deelname door de bevolking, je hebt geen democratie waarin mensen niet 
meedoen. Ook als je bij voorbeeld niet gaat stemmen, gaat jouw stem naar de grootste 
partijen. En waarom ‘participatief’ in plaats van ‘participerend’? Kennen we trouwens 
voorbeelden van democratische verkiezingen voor adviesfuncties?  
 
Maar wat gebeurt er eigenlijk op buurtniveau 1018?  
Bewoners zetten zich in voor de buurt, je ziet een nieuwe energie ontstaan. Aandacht voor 
vraagstukken als zonne-energie en duurzaamheid, de Poolschool heeft zich vernieuwd, er is 
nieuw elan in de Czaar Peterstraat, de subsidie voor het Scheepvaartmuseum is 
veiliggesteld, het Marineterrein wordt steeds meer toegankelijk, en er sluiten zich nog steeds 
nieuwe mensen aan bij onze werkgroepen. 
Het zelfbewustzijn in de buurt groeit.  
 
Mondiaal gaan buurten of wijken een steeds grotere rol spelen in de toekomst. Buurten 
worden organische schakels in het weefsel van besluitvorming. De ideeën komen van de 
bewoners, zij stellen hoge eisen aan hun leefomgeving.  
De politiek kan geen waarden opleggen, waarden worden geleefd en krijgen vorm in beleid: 

- wij hebben onze eigen thema’s, een goede en veilige omgeving staat voorop 
- wij hebben onze eigen voelhorens om eigentijdse problemen te signaleren en dat 

doen we ook  
- we staan open voor nieuwe invloeden, voor mensen van buiten die het 

oorlogsgeweld ontvlucht zijn 
- wij smeden coalities met instellingen in de stad en zetten projecten op  

 
Met een gezonde nieuwsgierigheid voor elkaar en onze omgeving kunnen wij het verschil 
maken: wij dichten de breuklijnen in de samenleving. Bewoners zijn bereid iets voor elkaar te 
betekenen vanuit hun kennis, hun kunde en hun vermogen. Geleefde waarden worden 
werkelijkheid. 
De bestuurlijke besluitvorming zou hierop geënt moeten zijn. Opgelegde participatie is 
bevoogding en gedoemd te mislukken. Betrokkenheid en invloed van de burger kunnen 
alleen van onderaf komen. 
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1. Resultaten 
 
De Stichting Buurtorganisatie 1018 is in oktober 2014 met haar activiteiten gestart. In de 
statuten is vastgelegd dat de Stichting als doel heeft om bewonersparticipatie en 
bewonersinitiatieven in postcodegebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen.  
Het beleid van de Stichting is uitgewerkt in een startnotitie, die evenals de statuten te vinden 
is op www.buurtorganisatie1018.nl/over/  
Een belangrijk middel om de doelstellingen te bereiken is het in stand houden van de eigen 
website, waarvan alle groepen uit de buurt gebruik kunnen maken voor nieuws, 
aankondigingen en verslagen.  
Anders dan in 2015 heeft de Buurtorganisatie 1018 in 2016 geen subsidie ontvangen van 
stadsdeel Centrum. In 2015 werden alle doelstellingen ruimschoots gehaald.. 
We laten nu in onderstaande tabel de behaalde resultaten in 2016 zien in vergelijking met de 
resultaten in 2015. 
Behalve voor de website zijn in onderstaand overzicht ook prestatie-indicatoren opgenomen 
voor de thema-avonden die Buurtorganisatie 1018 organiseert. 
 

Prestatie-indicatoren Start op 
7/10/2014 

Stand van 
zaken 
31/12/2014 

Doelen 
voor 
2015 

Resultaat 
31-12-
2015 

Resultaat 
31-12-
2016 

A. Website, Facebook en 
Nieuwsbrieven 

     

1. Aantal aangesloten werkgroepen 6 7 9 9 10 
2. Aantal dossiers website 3 4 5 5 6 
3. a)Aantal nieuwsitems websites 3 20 75 85 89 
3 b) Aantal agenda-items    Ca. 50 Ca. 70 
4. Aantal georganiseerde cursussen 0 2 4 2 0 
5. Aantal unieke deelnemers aan 
cursussen webbeheer 

0 10 15 Ca. 10 0 

6. Aantal actieve 
werkgroepwebbeheerders  

1 3 6 2 0 

7. Aantal nieuwsbrieven 0 0 6 5 5 
8. Aantal abonnees op de nieuwsbrief 0 34 200 241 300 
9. Aantal bezoekers website per 
maand 

0 239 500 912 (dec) 3669 
(dec) 

10. Aantal bezoeken website per 
maand 

0 381 600 1321 (dec) 4338 
(dec) 

11. Aantal pageviews website per 
maand 

0 1030 2000 2003 (dec) 5659 
(dec) 

12. Bereik per week Facebookpagina 0  75 768 (wk 
47-51) 

2255 (wk 
47-51 

      
B. Thema-avonden      
13. Aantal thema-avonden BO1018 0 1 2 2 1 
14. Aanwezigen per thema-avond 
BO1018 

0 15 40 40-150 60 

 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/
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Toelichting bij de resultaten  
 
A. Website, Facebookpagina en Nieuwsbrieven van 
Buurtorganisatie 1018 
 

 
Deel van de homepage www.buurtorganisatie1018.nl  

 
Ad 1: aangesloten werkgroepen zijn: Eilandenoverleg, Plantage en Weesperbuurtoverleg, 
Werkgroep Groen & Milieu Oostelijke Binnenstad, werkgroep Oostenburg-Noord, Werkgroep 
VOC-kade, Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein, Werkgroep Eilandenboulevard, 
Belangenvereniging Dijksgracht-west, ‘Stop de Uitverkoop’ en Buurtcommissie 
Zeeburgerpad Centrum. De laatstgenoemde is in 2016 toegevoegd. Alle groepen hebben 
een eigen webpagina op www.buurtorganisatie1018.nl met nieuws- en agenda-items en 
contactgegevens op de pagina ‘Contact’. 
 
Ad 2: De dossiers op de website zijn: herprofilering Eilandenboulevard, planvorming 
Oostenburg-Noord, Holocaust Namenmonument, Kattenburg/Marineterrein en Archief. 
Nieuw toegevoegd in 2016 is het dossier ‘zonnepanelen in 1018’ 
 
Ad 3: Het aantal nieuwsitems in 2015 was 89, vier meer dan in 2015. Het aantal agenda-
items was circa 70 tegen circa 50 in 2015. 
 
Ad 4, 5 en 6: Zoals gemeld in het jaarverslag 2015 is de ambitie om voor elke werkgroep een 
eigen webbeheerder op te leiden verlaten omdat dit voor de meeste deelnemers te moeilijk is 
gebleken. De website functioneert nu met  een centrale webbeheerder, die de berichten van 
de werkgroepen op de website plaatst. In 2016 zijn er twee redacteuren gevonden om als 
vrijwilligers bde webbeheerder te ondersteunen. 
 
Ad 7: Er zijn vijf nieuwsbrieven uitgegaan, even veel als in 2015. 
 
Ad 8: Het aantal abonnees op de nieuwsbrief BO1018 is in 2016 gegroeid van 241 naar 300. 
 
Ad 9: Het aantal bezoekers van de website per maand varieert van 954 tot 3.669. Afgezien 
van schommelingen is er wel een opgaande lijn. In het eerste halfjaar schommelde het 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
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aantal bezoekers rond 1300 per maand en in de periode september t/m november rond 2800 
per maand. December was een uitschieter met 3669 bezoekers.  
 
Ad 10: Omdat bezoekers de website meerdere keren per maand kunnen bezoeken, is het 
aantal bezoeken niet gelijk aan het aantal bezoekers. In het eerste half jaar waren er rond de 
2000 bezoeken per maand met een piek in juni van 2.153 bezoeken. In vakantiemaand 
augustus daalde het naar 1.748 bezoeken. In september t/m november waren er telkens 
rond 3.400 bezoeken, en in december 4.338. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 2015. 
 
Ad 11: Het aantal pageviews ligt aanzienlijk hoger dan het aantal bezoekers en bezoeken. In 
het eerste halfjaar was het gemiddelde aantal bekeken pagina’s circa 3.000 per maand en in 
de periode september t/m december circa 5.000 per maand, wat betekent dat het gemiddeld 
aantal bekeken pagina’s per bezoek circa 1,5 is. 
  
Ad 12: De Facebookpagina www.facebook.com/buurtorganisatie1018 had in de 5 weken 
voorafgaand aan de kerstweek een gemiddeld bereik van 2.255 per week.  
In de Facebookstatistieken geeft het totaal bereik per week het aantal unieke gebruikers aan 
die een pagina met de daaraan gekoppelde inhoud heeft bereikt.  
Het aantal bereikte personen per week en per bericht verschilt sterk. In week 47-51 was het 
gemiddelde bereik van 12 berichten 567 per bericht. De meeste berichten bereiken 200-300 
personen. Een absolute uitschieter was het bericht over nieuwe winkels in de Czaar 
Peterstraat met 2.535 bereikte personen. Het bericht over het ontwerp van het 
Namenmonument aan de Weesperstraat had een bereik van 1601 personen. 
 
 
B. Thema-avonden georganiseerd door Buurtorganisatie 1018 
 
Ad 13 en 14: De Buurtorganisatie 1018 
wil naast het stimuleren van actieve 
groepen ook zelf themabijeenkomsten 
organiseren om nieuwe onderwerpen 
onder de aandacht te brengen, 
gezamenlijke meningsvorming van 
meerdere betrokken bewonersgroepen te 
stimuleren of om bewonersgroepen met 
elkaar in contact te brengen. Voor 2016 
waren twee bijeenkomsten gepland.  
De geplande bijeenkomst over 
(ouderen)huisvesting kon in 2016 nog 
niet doorgaan omdat er onvoldoende 
duidelijkheid was over de uitwerking van 
samenwerkingsafspraken tussen 
gemeente en corporaties op het niveau 
van stadsdeel Centrum. 
op 12 oktober 2017 organiseerde de 
Buurtorganisatie een bijeenkomst over 
zonnepanelen in De Witte Boei. Er waren 
circa zestig belangstellenden. Het doel 
was om bewoners te motiveren om actie 
te ondernemen om zonnepanelen op het 
dak van hun pand of complex te krijgen. 
Als sprekers waren deskundigen van ‘Zon 
op Nederland’, Wijksteunpunt Wonen en bewoners uit andere buurten met succesvolle 
initiatieven uitgenodigd. Stadsdeel Centrum heeft voor deze bijeenkomst een buurtbudget 
van € 500 beschikbaar gesteld.  

http://www.facebook.com/buurtorganisatie1018
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Het resultaat van de bijeenkomst was dat circa dertig bewoners zich hebben opgegeven voor 
een vervolgbijeenkomst die in januari 2017 gehouden zal worden met als doel om tot 
concrete initiatieven te komen. Daarmee is het gestelde doel voorlopig bereikt. 
 
Verder heeft  BO 1018 in november het initiatief genomen om samen met 
welzijnsorganisaties DOCK en Centram een nieuwjaarsreceptie in de Oosterkerk te 
organiseren, op 11 januari 2017. Naast buurtbewoners werden ook ambtenaren, politici en 
vertegenwoordigers van woningcorporaties uitgenodigd. Een dergelijke receptie is belangrijk 
voor de netwerkfunctie en de sociale cohesie. Om de huur van de Oosterkerk en de 
meerkosten van de catering van een groter aantal bezoekers te kunnen betalen, heeft 
BO1018 zelf € 600 bijgedragen, waarvan € 500 uit een buurtbudget van Stadsdeel Centrum. 
In een later stadium heeft de Stichting Oosterkerk zich bij ons initiatief aangesloten 
 
 
C. Overige activiteiten 
 
Crowdfunding 
Bewoners hebben in het verleden enkele malen een beroep gedaan op Buurtorganisatie 
1018 om hen te steunen bij acties voor het behoud van bomen, bij contra-expertise en 
rechtszaken. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur een procedure ontwikkeld voor het 
ondersteunen van crowdfundingsacties. BO 1018 kan hierbij als ‘bank’ fungeren, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de wervingscampagne en de besteding van het geld bij de 
aanvrager blijft.  
De meerwaarde van de medewerking van BO 1018 is dat we volgens vaste procedures 
werken (o.a. waarborgen anonimiteit contribuanten) en zorg dragen voor verantwoording van 
inkomsten en uitgaven.  
De medewerking van Buurtorganisatie 1018 houdt het volgende in: 

• Beschikbaar stellen van haar bankrekening als inzamelingspunt en betaalkantoor; 
• Verantwoording van inkomsten en uitgaven; 
• Bekendheid geven aan de crowdfunding via de website, de Facebookpagina, de 

Nieuwsbrief en/of mailinglijsten; 
• Waarborgen van de anonimiteit van de contribuanten; 
• Zorgen dat de contribuanten hun geld terugkrijgen als niet genoeg geld wordt 

opgehaald of de geplande actie om een andere reden niet doorgaat; 
• Zorgen dat de contribuanten geïnformeerd worden over het resultaat van de actie 

met financiële verantwoording  
 
Noodfonds BO 1018 
Tegelijk met de procedure voor crowdfunding heeft het bestuur ook een plan en 
aanvraagprocedure voor het in te stellen Noodfonds BO 1018 ontwikkeld. 
Dit Noodfonds kan bewoners(groepen) financieel steunen krijgen voor acties die de 
leefomgeving betreffen in gevallen waar urgent handelen vereist is en er onvoldoende tijd is 
om het resultaat van een crowdfundingsactie af te wachten. Voorwaarde is dat de aanvrager 
direct een crowdfundingsactie start en daarmee een inspanningsverplichting op zich neemt 
om de bijdrage uit het Noodfonds terug te betalen. Het Noodfonds fungeert dus als 
achtervang en draagt het risico als niet alle kosten terugbetaald worden. We denken in de 
eerste plaats aan kosten van bezwaar en beroep, leges en griffiekosten. In de tweede plaats 
aan kosten van contra-expertise of technisch advies. Of ook advocatenkosten hieruit betaald 
kunnen worden, zal afhangen van de omvang van het fonds en het belang van de zaak. 
Streefbedrag voor de omvang van het Noodfonds is circa € 3000, met een minimum van 
€ 500. 
Het fonds valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Buurtorganisatie  1018. 
Inkomsten en uitgaven van het fonds worden apart geregistreerd en verantwoord in het 
jaarverslag van de Stichting Buurtorganisatie 1018. 
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Verwerving ANBI-status 
Om het Noodfonds te voeden zijn vrijwillige bijdragen nodig. BO 1018 streeft naar verwerving 
van de ANBI-status als ‘goede-doeleninstelling’ via een aanvraag bij de Belastingdienst. Dit 
zal voor donoren het vertrouwen in het fonds vergroten en biedt particulieren bij periodieke 
schenkingen belastingvrijstelling.  
 
E-mail adresbeheer 
Gebruikers van de website kunnen zich via de website niet alleen abonneren op de 
Nieuwsbrief van de Buurtorganisatie, maar ook aangeven dat zij informatie willen ontvangen 
over een specifiek onderwerp. De rubrieken zijn: Eilandenoverleg, Plantage 
Weesperbuurtoverleg, Eilandenboulevard, Oostenburg-Noord, Kattenburg-Marine, VOC-
kade, Groen & Milieu en/of Stop de Uitverkoop. Deze adressen kunnen door de groepen 
gebruikt worden voor het toezenden van agenda’s en verslagen en voor speciale mailings. 
Het adresbestand met interesse in het Eilandenoverleg groeide in 2016 van 112 naar 252 
adressen, dat van het Plantage Weesperbuurtoverleg van 140 adressen naar 232. Zij krijgen 
allemaal de agenda’s en verslagen van het Eilandenoverleg c.q. PWO toegestuurd. Op die 
manier is het bereik vele malen groter dan het aantal vaste deelnemers. 
 
 
D. Realisatie doelstelling Buurtorganisatie 1018 algemeen 
De dit jaar opnieuw sterk toegenomen belangstelling voor de website en de 
Facebookpagina, evenals de inmiddels sterk gegroeide adresbestanden van 
geïnteresseerden in Eilandenoverleg en PlantageWeesperbuurtOverleg (PWO) geven aan 
dat Buurtorganisatie 1018 een belangrijke rol vervult om informatie en standpunten te 
verbreden. Buurtorganisatie 1018 neemt zelf geen standpunten in. Dat laat zij over aan het 
Eilandenoverleg, PWO en bewonerswerkgroepen.  
Wat beter kan is de strategische rol van de Buurtorganisatie in het versterken van de 
bewonersparticipatie van burgers/bewonersgroepen in gemeentelijke projecten en beleid. 
Het komend jaar wil de Buurtorganisatie hierover in gesprek gaan met de andere Wijkcentra 
in stadsdeel Centrum. 
 
 
 
2. Bestuur BO 1018 
 
Het bestuur bestond aan het begin van 2016 uit vijf leden: 

o André Agterof  - voorzitter 
o Jeroen Verhulst - secretaris 
o Peter Kroon  - penningmeester 
o Wim Pelt  - lid 
o Henk van der Westen- lid 

 
Het bestuur heeft in 2016 gezocht naar uitbreiding met een – liefst vrouwelijk - bestuurslid uit 
de Plantage-Weesperbuurt, maar dat is nog niet gelukt. 
Wim Pelt heeft zich in september teruggetrokken uit het bestuur. 
Bart Uitdenbogaart moest in januari 2015 zijn bestuurslidmaatschap opzeggen wegens 
onverenigbaarheid met een andere functie. Toen die beëindigd was, kon hij in december 
2016 opnieuw toetreden tot het bestuur. Daarmee is het aantal bestuursleden weer gegroeid 
tot zes. 
 
Op 31 december 2016 bestaat het bestuur uit zes leden: 

o André Agterof  - voorzitter 
o Jeroen Verhulst - secretaris 
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o Peter Kroon  - penningmeester 
o Petra Catz  - lid 
o Henk van der Westen- lid  
o Bart Uitdenbogaart - lid 

 
Het bestuur kwam in 2016 zeven keer bijeen. 
 
 
 
3. Commissie van Toezicht 
De Commissie van Toezicht is in het leven geroepen om te bewaken dat de Buurtorganisatie 
conform de doelstellingen in de statuten blijft functioneren. De commissie heeft daarom 
statutair de bevoegdheid om bestuursleden te benoemen en te ontslaan en gevraagd en 
ongevraagd het bestuur te adviseren.  
De Commissie van Toezicht komt in principe een keer per jaar bijeen. Dit jaar vond de 
bijeenkomst plaats op 1 juni 2016. Ter bespreking stonden het jaarverslag 2015, de 
financiële verantwoording 2015, de begroting 2016 en de stand van zaken van de procedure 
voor crowdfunding en noodfonds. De commissie van Toezicht ging akkoord met het 
aanvragen van de ANBI-status en zal erop toezien dat bij opheffing van de Stichting de 
overblijvende gelden naar een ANBI-instelling gaan met vergelijkbare doelstelling. 
 
De samenstelling van de Commissie van Toezicht is in 2016 niet gewijzigd. 
Namens het PlantageWeesperbuurtoverleg (PWO):   

• Karel Warmenhoven 
• Peter Anink 

Namens het Eilandenoverleg:  
• Barbara Kist (voorzitter) 
• Jan Roseboom 

 
 
 
4. Financieel jaarverslag 
Naast de reguliere uitgaven voor bankkosten, vijf nieuwsbrieven en het in de lucht houden 
van de site, is er weinig beroep gedaan op de in de begroting opgenomen uitgaven. De 
themabijeenkomst over zonnepanelen werd volledig gesubsidieerd door een buurtbudget 
van het stadsdeel.  
Per saldo is de stichting op 31 december 2016 geëindigd met een banksaldo van € 2.434. 
Voldoende om de in de begroting 2017 opgenomen uitgaven te kunnen bekostigen. 
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Jaarrekening 2016 Stichting Buurtorganisatie 1018 
 
 Begroting Uitgaven Toelichting 
 2016 2016   
UITGAVEN       
Kantoor- en Organisatielasten  € 120   € 127,98  bankkosten 
Bestuur en representatie  € 100  -                    borrel, eigen folder 
Kosten organisatie twee  
thema-bijeenkomsten 

 € 400   -    Eén themabijeenkomst georganiseerd.  
Geheel gesubsidieerd door stadsdeel 

Internet, e-mail, website  
(onderhoud en abonn.) -  -    
- Abonnement Mijn Domein  € 30   € 29,00  Conform bedrag 2015 
- Abonnement Squarespace  € 180   € 210,52  Forse verhoging 
Ondersteuning webbeheer  € 300  -    Bleek niet nodig te zijn 
Ondersteuning opmaak Nieuwsbrieven  € 400   € 363,00  voor 5 nieuwsbrieven 
Projectuitgaven -     € 846,05  Buurtspreekuur en zonnepanelen 

Subtotaal  € 1.530   € 1.576,55    
Activiteitenlasten       
Tbv bewonersgroepen  € 750  --    Geen uitgaven 

Subtotaal  € 750  --      
        
Totaal uitgaven  € 2.280   € 1.576,55    
        
INKOMSTEN:       
Projectinkomsten:  -     € 788,15  Bijdragen van stadsdeel Centrum 

Eigen reserve 
 €      

3.222,36  
 €    

3.222,36    
Bijdragen uit projectenpot stadsdeel pm -      
Totaal inkomsten   -     € 4.010,51    
   € 2.433,96  banksaldo per 31/12/2016 
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BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG STICHTING BUURTORGANISATIE 1018 
 
Actieve groepen in postcodegebied 1018 
 
Onderstaand overzicht geeft een globaal beeld van de activiteiten in 2016 van de groepen 
waarmee de Stichting Buurtorganisatie 1018 via de website een relatie onderhield. Het laat 
de context zien waarin de Buurtorganisatie 1018 werkzaam is. Dit is geen volledig beeld van 
alle actieve groepen in postcodegebied 1018, want er zijn er nog veel meer.  
 
Eilandenoverleg 
Voor vier  onderwerpen waren in 2016 werkgroepen van het Eilandenoverleg actief:  

• herinrichting Eilandenboulevard,  
• geluidsoverlast VOC-kade,  
• planvorming Oostenburg-Noord en  
• duurzaam Kattenburg-Marineterrein.  

De werkgroepen koppelden regelmatig terug naar het Eilandenoverleg. Op 28 september 
werd de ‘Agenda 2016 Duurzaam Kattenburg’ besproken in het Eilandenoverleg in 
aanwezigheid van de directeur en een beleidsmedewerker van het Bureau Marineterrein. 
Het Eilandenoverleg vergaderde in 2016 zeven keer, waarvan één keer met de 
gebiedscoördinator en één keer met portefeuillehouder Welzijnswerk van stadsdeel 
Centrum. 
Hoofdonderwerpen voor het Eilandenoverleg waren de inbreng voor het Gebiedsjaarplan 
2017 van het stadsdeel, de besluitvorming over het bestemmingsplan voor Oostenburg-
Noord en de bezuinigingen op het jongerenwerk en de sluiting van Jongerencentrum De 
Clutch.  
Het Eilandenoverleg heeft veel energie gestoken in het formuleren en overbrengen van 
speerpunten voor het Gebiedsjaarplan voor deelgebied Oost. De communicatie hierover met 
de ambtenaren van het stadsdeel verliep beter dan in voorgaande jaren, wat te interpreteren 
valt als meer erkenning voor de rol van het Eilandenoverleg. Er werd dit jaar geen 
buurtgesprek door het stadsdeel georganiseerd, maar een ‘week van het gebied’. Tot een 
echte dialoog kwam het daarbij niet; het was voornamelijk eenrichtingverkeer vanuit het 
stadsdeel. Op 25 mei was de gebiedscoördinator aanwezig bij het Eilandenoverleg om te 
reageren op de speerpunten. 
Toen het eerste concept van het Gebiedsjaarplan in september 2016 verscheen, was het 
een grote teleurstelling dat zo weinig van de speerpunten van het Eilandenoverleg erin terug 
te vinden waren. Na de voorafgaande communicatie met de ambtenaren was daar meer van 
verwacht. Het Eilandenoverleg heeft in november bij de bestuurscommissie ingesproken – 
zowel mondeling als schriftelijk om de speerpunten opnieuw te bepleiten. Dit leverde wel een 
aantal moties en amendementen op, maar bij de besluitvorming in december werd een deel 
daarvan ingetrokken of verworpen of was vrijblijvend, zodat er per saldo weinig van 
overbleef.  
 
Andere onderwerpen buiten de hierboven genoemde hoofdonderwerpen: 

• Gesprek met bewonerscommissies in de Czaar Peterbuurt (maart 2016 ) 
• Contra-expertise en beroepsprocedure tegen kap boom voor Oosterkerk 
• Presentatie Buutcommissie Zeeburgerpad-Centrum 

 
In februari 2016 ging het Buurtspreekuur van het Eilandenoverleg van start, elke dinsdag 
11:30 – 12:30 uur, met deelname van IJsterk/Dock en de wijkagent. Het spreekuur was 
gericht op leefbaarheidsproblemen op het terrein van veiligheid en openbare ruimte. 
Voorafgaand heeft het Eilandenoverleg een flyer laten maken en huis aan huis laten 
verspreiden, financieel gesteund door een buurtbudget van het stadsdeel. 
De meeste bezoekers kwamen met overlastproblemen.  
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Het aantal bezoekers was uiteindelijk te gering om hiermee door te gaan en daarom besloot 
het Eilandenoverleg in december om het Buurtspreekuur om te vormen naar een 
tweemaandelijks Buurtoverleg overdag. Zowel het Buurtoverleg als het Eilandenoverleg 
gaan gelegenheid bieden voor inloop van buurtbewoners met signalen uit de buurt. Het 
Buurtoverleg heeft verder als functie om met de aanwezige deelnemers van het 
Eilandenoverleg actuele ontwikkelingen door te spreken. Voor meldingen van 
leefbaarheidsproblemen blijft ook het e-mailadres eilandenoverleg@buurtorganisatie.nl open 
staan  
Alle vergaderverslagen en vergaderstukken zijn terug te vinden op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg. Agenda’s en verslagen worden toegezonden 
aan 253 e-mailadressen. 
 
Werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg 
Na de vaststelling van het definitief ontwerp van de Eilandenboulevard in december 2015 
volgde een lange periode van radiostilte. De Centrale Verkeerscommissie van de gemeente 
kwam met bezwaren tegen de door de bewoners zwaar bevochten vermindering van 
rijstroken op het Kattenburgerplein. Die bezwaren werden uiteindelijk via de politieke lijn 
gepareerd door een besluit van de stedelijke wethouder Verkeer. 
Een kleine delegatie van Eilandenoverleg en Vereniging De nieuwe Vaart nam enkele malen 
deel aan een klankbordgroep waarin de verdere detaillering van het ontwerp werd 
besproken. Op 21 december organiseerde de gemeentelijke projectgroep een 
informatiebijeenkomst voor alle omwonenden. Discussiepunten zijn vooral de vormgeving en 
materialisering van het voet-/fietspad aan de waterkant en het terugplanten van nieuwe 
bomen op de plek van de twee gekapte zieke bomen voor de Oosterkerk. De Besluitvorming 
wordt in maart 2017 verwacht. 
Zie voor meer informatie www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-
waterkant-nieuwe-vaart/  
 
Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein 
Het Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein streeft naar een duurzame ontwikkeling, niet 
alleen van het Marineterrein zelf, maar in samenhang met verduurzaming van heel 
Kattenburg. Stip op de horizon is dat de gebouwen op Kattenburg en het Marineterrein 
energieneutraal zijn. Het Buurtplatform streeft naar een stadspark op het Marineterrein met 
gebruik van  het bestaande waardevolle groen. 
Op 11 januari werd een belangrijke tweede stap genomen in de openstelling van het 
Marineterrein. Via de nieuw aangelegde tijdelijke Commandantsbrug werd het Marineterrein 
ontsloten vanaf de Dijksgracht en ontstaat een doorgaande route over het terrein. 
Het Marineterrein kreeg veel publiciteit dankzij de centrale rol in de activiteiten in het kader 
van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016. 
Het Buurtplatform heeft in 2017 het document ‘Agenda 2016 duurzaam Kattenburg opgesteld 
met een nadere uitwerking van duurzaamheidsprojecten en een uitgebreide bijlage over 
mobiliteit, parkeren en de verkeersaansluitingen op de rest van de Oostelijke Eilanden en de 
binnenstad. Dit document is op 28 september besproken in het Eilandenoverleg in 
aanwezigheid van de directeur en een beleidsmedewerker van het Bureau Marineterrein. 
In september zijn op Kattenburg bewonersavonden gehouden om steun te verwerven voor 
de plaatsing van zonnepanelen op de complexen van woningcorporatie De Key op 
Kattenburg. In 2017 wordt daarover een beslissing verwacht van de VVE van de 
Kattenburgcomplexen  
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein-1/ en 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein/  
 
Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord 
De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord is actief sinds november 2012, toen woningcorporatie 
Stadgenoot een ontwikkelingsvisie voor het voormalige Storkterrein lanceerde, ontworpen 
door stedenbouwkundig bureau Urhahn. 

mailto:eilandenoverleg@buurtorganisatie.nl
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg
http://www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-waterkant-nieuwe-vaart/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-waterkant-nieuwe-vaart/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein-1/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein/
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In het voorjaar van 2015 werd het ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ter visie 
gelegd. Tot teleurstelling van de Buurtwerkgroep was met de inspraak op het concept-
ontwerpbestemmingsplan  niet veel gedaan. De plannen waren nog hoger en nog dichter 
geworden en de oever van de Oostenburgervaart bleef bebouwd en dus niet openbaar. De 
Buurtwerkgroep diende op deze en andere punten in mei 2015 een uitgebreide zienswijze in. 
De bestuurlijke behandeling van het bestemmingsplan liep grote vertraging op door het 
verschil van mening tussen stadsdeel en Stadgenoot over het tot monument verklaren van 
de Langhouthallen, nu omgedoopt tot Werkspoorhallen. Pas op 5 januari nam de 
Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het besluit om één van de twee hallen te laten 
staan voor hergebruik en de andere te slopen ten behoeve van woningbouw. Alle partijen – 
ook de Buurtwerkgroep – konden zich vinden in dit compromis. Later dat jaar namen 
vertegenwoordigers van de Buurtwerkgroep deel aan een workshop over de 
gebruiksmogelijkheden van de Werkspoorhal. 
Hiermee was de weg vrij voor besluitvorming over het ontwerp-bestemmingsplan. Naar 
aanleiding van de zienswijze van de Buurtwerkgroep werden de zes torens  meer over het 
gebied gespreid en is er meer variatie in de hoogte van de torens. De bouwhoogte aan de 
Conradstraat werd verlaagd van 19 naar 17,5 meter.  
Een strijdpunt was de verlaging van het percentage sociale huur van 20% naar 14% van het 
bruto-woonvloeroppervlak. De Buurtwerkgroep lobbyde hierover onder meer via een 
lezersbrief in Het Parool.  
en VVD blokkeerden op 5 april 2016 in de Bestuurscommissie voorstellen van GroenLinks 
en SP, die gesteund werden door de PvdA, om zowel het aandeel sociale huur als het 
aandeel middensegment uit te breiden. Maar op 14 juli 2016 besliste de gemeenteraad,om 
het percentage sociale huur toch op 20% te houden. Het belangrijkste argument voor de 
gemeenteraad was toetsing aan het stedelijk woonbeleid, waarin een streefpercentage van 
35% voor elk van de 22 woningmarktgebieden in Amsterdam is afgesproken met de 
woningcorporaties. Oostenburg ligt in woningmarktgebied Centrum-Oost, waar dat 
percentage nu niet wordt gehaald. 
Na dit besluit startten de Buurtwerkgroep en de projectleider van Stadgenoot een 
maandelijks informeel overleg over de voortgang van de planvorming. Onderwerpen waren 
onder meer het Beeldkwaliteitsplan, de maatregelen duurzaam bouwen, de 
woningdifferentiatie van de sociale huurwoningen en de mogelijkheden voor 
ouderenhuisvesting. Wat betreft de ouderenhuisvesting werkte de Buurtwerkgroep samen 
met wooncoöperatie i.o. Noorderzon. Stadsdorp Centrum-Oost peilde de belangstelling voor 
ouderenhuisvesting op Oostenburg onder bewoners van de Eilanden en de Plantage-
Weesperbuurt. 
Zie voor meer informatie het dossier op de website 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord/  
 
Werkgroep VOC-kade 
De werkgroep VOC-kade bestaat uit acht actieve leden en zo’n dertig sympathisanten. In het 
afgelopen jaar is zij tien keer bij elkaar geweest in de Witte Boei. De pogingen van de 
werkgroep om er via een gesprek met Roest, op basis van de visie die de werkgroep op dit 
gebied had ontwikkeld, tot een onderling compromis te komen, heeft geen resultaat 
opgeleverd. Er is bij het stadsdeel een handhavingsverzoek gedaan van het 
bestemmingsplan en een handhavingsverzoek i.v.m. de exploitatie van het café. Ook werden 
er zienswijzen tegen aanvragen van evenementenvergunningen ingediend. Al deze acties 
hebben wel geleid tot aanpassingen van overlast gevende activiteiten die eerder via 
meldingen bij de horeca overlast telefoon geen resultaat gaven.  
Omdat er een nieuwe exploitatie vergunning wordt aangevraagd, probeert de werkgroep 
daar zoveel mogelijk verbeteringen voor de leefbaarheid in de buurt in opgenomen te krijgen. 
Ook hielden we contact met andere groepen in de stad vooral over het nieuwe 
evenementenbeleid en de mogelijke aanpassing van de geluidsnormen daar in. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-voc-kade/  
 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/2016-04-04-Parool-lezersbrief-SH-Oostenburg-zq4b.pdf
http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-voc-kade/
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Belangenvereniging Dijksgracht-west,  
De bootbewoners van de Dijksgracht hebben in 2016 veel discussie met stadsdeel Centrum 
gevoerd over de noodzaak van de kap van meer dan veertig bomen ten behoeve van 
herprofilering en de aanleg van een nieuw riool. 
Over de wegindeling kon een compromis bereikt worden, maar een groot aantal bomen gaat 
verloren. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/belangenvereniging-dijksgracht-te-water/  
 
Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum 
De Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum is in 2014 opgericht uit ongenoegen over de 
verloedering van het gebied. Een aantal bedrijfsruimten was gekraakt of aan 
overlastgevende bedrijven verhuurd. Dit leidde tot een toeloop van (buitenlandse) 
drugsdealers en drugsgebruikers en heel veel overlast en vervuiling. Met medewerking van 
het stadsdeel is het gelukt om de onveiligheid het hoofd te bieden. De verkeersonveiligheid 
werd verminderd door de aanleg van een reeks verkeersdrempels. 
Stadsdeel Centrum wil het Zeeburgerpad tussen Funenmolen en spoorbaan net als het in 
Oost gelegen deel van het Zeeburgerpad transformeren in woon-werkgebied, maar zegt wel 
dat te willen doen in de vorm van een kleinschalige ontwikkeling in overleg met de bewoners. 
Daarvoor zal een bestemmingsplan gemaakt worden. Vooruitlopend daarop wil het stadsdeel 
voor een periode van maximaal acht jaar tijdelijke kleinschalige ontwikkelingen per kavel 
toestaan die afwijken van het geldende bestemmingsplan voor de Oostelijke Eilanden.  
In het najaar heeft de gemeente een presentatie van de plannen gegeven voor de 
Buurtcommissie. 
De buurtcommissie zet in op de vorming van een kleinschalig zelfvoorzienend duurzaam 
woon-werkgebied, met zoveel mogelijk eigen energievoorziening, regenwaterretentie en 
toevoeging van groen. 
Op 9 november heeft de Buurtcommissie in het Eilandenoverleg een presentatie gegeven 
van haar activiteiten. 
Zie voor meer informatie http://www.buurtorganisatie1018.nl/bewonerscommissie-
zeeburgerpad/  
 
Werkgroep Groen & Milieu Oostelijke Binnenstad 
De Werkgroep Groen & Milieu organiseerde op 30 april opnieuw de jaarlijkse Groene 
Straatdag. 
Op 17 januari organiseerde de werkgroep een wandeling ‘Planten op de Oostelijke Eilanden, 
op 19 mei een lezing en proeverij over eetbare planten uit de natuur, op 16 juni een lezing 
‘Succesvol biologisch balkontuinieren’ en op 22 september een lezing van vlinderspecialist 
Kars Veling over vlinders als graadmeter van het milieu.  
Een groot verlies was het overlijden op 6 juni van Paul Vierhout, die vanaf de oprichting 
actief was voor de werkgroep. 
Zie voor meer informatie http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-groen-en-milieu/ en 
https://www.facebook.com/Werkgroep-Groen-en-Milieu-Oostelijke-Binnenstad-
580348732035999/  
 
Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad 
Voor kleinschalige culturele activiteiten gericht op de buurt 1018 kan een subsidie worden 
aangevraagd bij de werkgroep Kunst en Cultuur van stichting Wijkgericht Werken (IJsterk). 
De werkgroep regelde in het afgelopen jaar onder meer subsidies voor concerten in de 
Oosterkerk en de Patatatoe-optocht en het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark. De 
werkgroep verzorgt ook de culturele agenda in 1018 Magazine. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-kunst-en-cultuur/  
 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/belangenvereniging-dijksgracht-te-water/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/bewonerscommissie-zeeburgerpad/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/bewonerscommissie-zeeburgerpad/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-groen-en-milieu/
https://www.facebook.com/Werkgroep-Groen-en-Milieu-Oostelijke-Binnenstad-580348732035999/
https://www.facebook.com/Werkgroep-Groen-en-Milieu-Oostelijke-Binnenstad-580348732035999/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-kunst-en-cultuur/
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Stop de Uitverkoop 
‘Stop de Uitverkoop’ is een samenwerkingsverband van bestaande bewonerscommissies op 
de Oostelijke Eilanden en de Kadijken, gericht tegen de uitverkoop van sociale 
huurwoningen.  
De werkgroep had in 2016 weinig activiteiten. Het Eilandenoverleg en de Buurtwerkgroep 
Oostenburg-Noord hebben de lobbyfunctie voor meer sociale huur in de nieuwbouw 
overgenomen. 
Zie ookhttp://www.buurtorganisatie1018.nl/stop-deuitverkoop/   
 
Vereniging De Nieuwe Vaart 
De Vereniging De Nieuwe Vaart is een belangenvereniging van woonbootbewoners in de 
Nieuwe Vaart langs de Eilandenboulevard. De Vereniging was in 2015 actief betrokken bij de 
ontwikkeling van alternatieven voor de inrichting van de Eilandenboulevard, in samenwerking 
met het Eilandenoverleg. In 2016 nam de Vereniging Nieuwe Vaart samen met het 
Eilandenoverleg deel aan een klankbordgroep voor de uitwerking van het definitief ontwerp 
voor de Eilandenboulevard. Pas in 2017 zal een plan gemaakt worden voor de inrichting van 
talud en water.  
Zie ook http://www.denieuwevaart.org/  
 
Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) 
Het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) is het overkoepelende orgaan van 
bewonersgroepen uit de Plantage en de Weesperbuurt. Vertegenwoordigers van deze 
groepen komen wekelijks op woensdagochtend bij elkaar tijdens het Buurtspreekuuur (BSU) 
in café Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan om actuele zaken betreffende hun twee 
buurten te bespreken. Gemiddeld eens in de twee maanden wordt over de belangrijkste 
zaken uit het BSU in een meer formele setting vergaderd in het PWO.  
 
In het kalenderjaar 2016 kwam het PWO zeven maal bijeen. Konden tijdens de eerste vijf 
vergaderingen maximaal twaalf belangstellenden worden verwelkomd, in november en 
december namen telkens zeventien buurtbewoners deel. Oorzaak van die grote toeloop was 
de bespreking van de plannen tot herstructurering van de Roetersstraat en een deel van de 
Plantage Kerklaan, een onderwerp dat vooral bewoners van de Valckenierstraat en ouders 
van kinderen van de Boekmanschool na aan het hart bleek te liggen.  
Tijdens twee van de zeven vergaderingen gaf gebiedscoördinator van het Gebiedsteam 
Centrum-Oost acte de présence, waarvan één maal om te horen welke wensen er in de 
buurt leven ten aanzien van de Roetersstraat.  
 
Andere onderwerpen op de agenda waren onder meer de naderende voltooiing van het UvA-
complex aan de Roetersstraat, de komende verbouwing van verzorgingshuis Sint Jacob aan 
de Plantage Middenlaan, het experiment met een fietsstraat in de Sarphatistraat en de 
juridische strijd van de gemeente Amsterdam en omwonenden tegen de diaconie van de 
Wittenberg om te voorkomen dat de appartementen in dat pand worden bestemd voor short 
stay. 
In besluitvormende zin was het PWO vooral actief ten aanzien van het Gebiedsplan 2017 
van de gemeente. Het PWO stuurde een brief aan de gemeente en stadsdeel Centrum met 
een aantal aanbevelingen. Er werd onder meer gepleit voor het handhaven van goed 
openbaar vervoer in de buurt, het tegengaan van sluipverkeer door de Plantage, een sterke 
nadruk op de woonfunctie door het tegengaan van short stay, en het voortaan uitsluitend 
toestaan van elektrische HopOnHopOff (HoHo) bussen.  
Een andere concrete actie van het PWO, ook al gericht op het verminderen van door 
toerisme veroorzaakte overlast, was het indienen van een raadsadres (een bezwaarschrift) 
tegen het feit dat het (later overigens op last van de rechter weer ingetrokken) verbod op 
bierfietsen niet ook voor postcodegebied 1018 was afgekondigd.  
 

http://www.denieuwevaart.org/
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Tenslotte heeft het PWO zich aan het einde van het verslagjaar de vraag gesteld wat een 
eventuele bestuurlijke reorganisatie van de stad betekent voor de huidige vorm van 
burgerparticipatie. Dit in aansluiting bij het in 2016 verschenen evaluatierapport Bestuurlijk 
Stelsel Amsterdam. Moeten er nieuwe vormen van burgerparticipatie komen en hoe kunnen 
de bestaande vormen versterkt en mogelijk verbeterd worden, niet alleen binnen de Plantage 
Weesperbuurt, maar ook breder in het postcodegebied 1018 en mogelijk in samenwerking 
met organisaties in andere Amsterdamse stads(centrum)wijken?  
Zie voor meer informatie http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/  
 
Plantage Weesperbuurtvereniging (PWVV) 
De Plantage-Weesperbuurtvereniging fungeert al meer dan honderd jaar als verbindend 
element in de buurt. De vereniging heeft een eigen rol in de buurt, en werkt naast en samen 
met vele andere initiatieven organisaties en overleggen in de buurt.  
De PWBV is een van de organisatoren van het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark De 
vereniging speelt een vertegenwoordigende rol bij herdenkingen in de buurt van de 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is de vereniging actief bij discussies 
over veranderingen en ontwikkelingen in de openbare ruimte of bestemming van gebouwen 
zoals bijvoorbeeld de verbouwing van St Jacob.  
Als rechtspersoon kon de vereniging in 2016 een rol spelen bij de juridische procedures rond 
de herbestemming van de Wittenberg. 
In 2016 werd duidelijk dat het Namenmonument van het Nederland Auschwitz Comite 
uiteindelijk aan de Weesperstraat zal komen – de PWBV had zich eerder sterk verzet tegen 
de komst van het monument in het Wertheimpark.  
In de loop van 2017 brengt de vereniging haar jaarverslag over 2016 uit. 
 
Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) 
Ook de Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) werkt samen met het Plantage 
Weesperbuurtoverleg. Deze stichting maakt per vier maanden een verslag over de zaken 
waar het Plantage Weesperbuurtoverleg zich mee bezig houdt. Ze zijn te vinden op de 
website van Buurtorganisatie1018 op de pagina van het Plantage Weesperbuurtoverleg 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/   
 
1018 Magazine 
Sinds juni 2014 zijn de twee buurtkranten ‘De Eilander’ en ‘Plantage Weesperbuurtkrant’ 
samengevoegd tot één buurtkrant ‘1018 Magazine’. De oplage is 12.500 en er verschijnen 
zes nummers per jaar. De redactie bestaat uit vrijwilligers uit de buurt.  
De redactie is onafhankelijk, maar er is wel overleg tussen Buurtorganisatie 1018 en de 
redactie om te bezien hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Er is nu een redacteur 
van 1018 Magazine die ook redactiewerk doet voor de website van BO 1018.  
De Buurtorganisatie maakt bij verschijning van elk nieuw nummer een nieuwsbericht voor de 
website en de Facebookpagina. Alle nummers worden op de website gearchiveerd. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/buurtkrant-1018/  

http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/buurtkrant-1018/

