
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  7 juni 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 24 aug.) 
• Wie wil deelnemen aan een werkgroepje dat de mogelijkheden 

voor glasvezel onderzoekt op de Oostelijke Eilanden? 
 

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

20:20 uur 3. Verslag Eilandenoverleg 5 april 2017 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:25 uur 4.  Communicatie van het stadsdeel met de bewoners: wat gaat er mis 
en hoe willen wij het?  
a) We willen in een volgend Eilandenoverleg het gesprek aangaan met 
het gebiedsteam Centrum-Oost hierover. Om dat voor te bereiden zetten 
we eerst op een rij wat we zelf willen. 
b) Hebben we nog meer wensen / vragen voor het Gebiedsteam? 
 

20:45 5. Second opinion en aanvraag kapvergunning bomen Czaar 
Peterstraat 
Na het Buurtoverleg van 9 mei zijn verschillende acties uitgevoerd. Wat 
zijn de resultaten en wat moet nog gebeuren? 
  

20:55 uur  P A U Z E  

21:10 uur 6 Wijziging bestuurlijk stelsel: tekortkomingen in de gemeentelijke 
voorstellen en ideeën hoe het beter kan 
Buurtorganisatie 1018 komt met een analyse en voorstellen. 
 

21:25 uur 7. Stand van zaken / lopende projecten 
a) Nachtstalling rondvaartboten Dijkgracht-Oost en voet-/fietspad.  

Ambtelijk opdrachtgever Jeroen Dijk bevestigt dat er niet meer 
gewerkt wordt aan het fiets-voetpad, alleen aan de nachtstalling. 
Het staat nu wel als voornemen in het concept-Meerjarenplan 
Fiets 2017-2022. Zie inspraakreactie Eilandenoverleg (bijlage). 
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b) Nota van Antwoord Programma Hoogfrequent Spoor. De reactie 
op de punten van het Eilandenoverleg zijn terug te vinden onder  
nr. 46568255. Beide documenten staan op 
www.Buurtorgtanisatie1018.nl/Eilandenoverleg onder 
‘Documenten’. Wordt mondeling toegelicht. 

c) Jongerenwerk. Wat kunnen we doen om verdere afbraak tegen te 
gaan? 

d) Rommel rond AH Wittenburg 
e) Terrassen Czaar Peterstraat 
f) Oosterkerk, voor zover iets te melden. 

21:45 uur 8. Vaststelling data Buurtoverleg voor de rest van 2017 
De data van het reguliere Eilandenoverleg waren al voor heel 2017 
gepland. Het laatste geplande Buurtoverleg (altijd op een dinsdag 11:30 – 
12:30 uur) is op 4 juli. Nieuwe data: 

• Dinsdag 3 oktober 11:30 uur 
• Dinsdag 21 november 11:30 uur 

Onderaan dit verslag staat de complete lijst met alle data. 
 

21:50 9. Rondvraag 
 

21:55 uur 10. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 13 september 2017 
• Gesprek met Team Oost over communicatie met bewoners  en 

plannen 2018 
• Wat nog meer? 

 
22:00 uur Sluiting 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 4 juli 11:30 – 12:30 uur 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 13 september 20:00 -22:00 uur  
 
En vervolgens: 
 
Buurtoverleg:   dinsdag 3 oktober 11:30 – 12:30 uur 
Eilandenoverleg:   woensdag 1 november 20:00 -22:00 uur 
Buurtoverleg:   dinsdag 21 november 11:30 – 12:30 uur 
Eilandenoverleg:   woensdag 13 september 20:00 -22:00 uur 

http://www.buurtorgtanisatie1018.nl/Eilandenoverleg

	UITNODIGING EILANDENOVERLEG
	Agendavoorstel van de agendacommissie

