
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  5 april 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  

• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 19 mei) 
 

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 15 februari 2017 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:25 uur 4.  Kennismaking met de Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke 
Binnenstad  
Wat doet de werkgroep? Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Hoe vraag 
je subsidie aan?  
Zie ook: http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-kunst-en-cultuur/  
 

20:40 5. Bewonersgroep PanamaCruquius (Het Funen) in actie tegen 
hoogbouw Fibonacci 
Namens de bewonersgroep zijn aanwezig: Vincent Kompier, Frijke 
Schaafsma en Kitty Meeth. 
Wat hebben de bewoners ondernomen en wat gaan ze nog doen? Hoe 
kan het Eilandenoverleg ondersteuning bieden? 
Dit is tevens een eerste kennismaking van het Eilandenoverleg met een 
bewonersgroep van Het Funen. Wat speelt daar nog meer? 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2017/3/15/19-hoge-nieuwbouw-tegenover-sporenboogblok-funen  
 

21:05 uur  P A U Z E  

21:15 uur 6. Stand van zaken / lopende projecten 
a) Nachtstalling rondvaartboten Dijkgracht-Oost en voet-/fietspad.  

De betrokken ambtenaren willen niet op onze uitnodiging ingaan. 
Zie bijlage. 

b) Herinrichting Eilandenboulevard. Uitkomsten besluitvorming 
14 april in  Bestuurscommissie; 

c) Oostenburg-Noord: voortgang discussie over woningdifferentiatie 
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en ouderenhuisvesting;  
d) Jongerenwerk, correspondentie Eilandenoverleg met Dock.  

Zie reactie Dock: www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/ 
onder ‘Documenten’. 

21:35 uur 7. (Her)benoeming twee leden voor de Commissie van Toezicht 
Buurtorganisatie 1018 
Het Eilandenoverleg heeft het recht om twee leden te benoemen in de 
Commissie van Toezicht van BO 1018. Dat zijn nu Barbara Kist en Jan 
Roseboom. Hun zittingstermijn is nu, na twee jaar, verlopen. Ze zijn in 
principe herbenoembaar. Jan Roseboom heeft te kennen gegeven niet 
meer aan het Eilandenoverleg deel te willen nemen en is niet 
herverkiesbaar. Barbara Kist is wel herverkiesbaar. 
Zie voor meer informatie over Buurtorganisatie 1018 het zojuist 
verschenen jaarverslag 2016:http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/ 
onder ‘Jaarverslagen’. 

 
21:45 8. Rondvraag 

 
21:55 uur 9. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 5 april 2017 

• Gesprek met Team Oost over plannen 2018 en onderlinge 
communicatie? 

• Wat nog meer? 
 

22:00 uur Sluiting 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 19 mei 11:30 – 12:30 uur 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 7 juni 20:00 -22:00 uur  
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