
 
 
Aan:  Roeland Lagendijk, Gebiedsteam Centrum-Oost 
Van: Eilandenoverleg, Jeroen Verhulst 
Datum: 4 september 2017 
 
INPUT EILANDENOVERLEG VOOR GEBIEDSJAARPLAN 2018 CENTRUM-OOST 
 

1) Advies uitbrengen aan het College van B&W dat het Marineterrein ontwikkeld moet 
worden tot stadspark. Dat betekent behoud van de sportvelden en de grote 
groenvlakken. 
 

2) Uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord: Jordaanregime opnemen voor terrassen 
VOC-kade: sluiting om 23:00 uur. 
 

3) Dijksgracht-oost: nu besloten is tot aanleg van het fiets-voetpad afspraken maken 
hoe de bewoners bij de planvorming betrokken worden. 
 

4) Nachtstalling rondvaartboten: de aanleg midden in een woonwijk is een slecht idee. 
Langs de Dijksgracht-oost is autoverkeer niet mogelijk en ongewenst. Er is geen 
parkeergelegenheid in de omgeving en de rondvaarten geven overlast in de 
Dijksgracht en de vaarten. Een locatie in het Oosterdok ligt meer voor de hand. 
 

5) Er gaan geruchten dat de Kattenburgervaart gebruikt gaat worden als route van/naar 
de nachtstalling aan de Dijksgracht-Oost. Dat betekent hinder voor een dichtbevolkte 
woonbuurt. Wij verwachten dat het stadsdeel zich verzet tegen zowel gebruik van de 
Oesjesduiker als de Paerlduiker voor rondvaartboten. 
 

6) Nakomen van de toezegging dat het stadsdeel zich inspant voor geluidsschermen 
langs het spoor vanaf de Oosterdokstoegang tot het Zeeburgerpad i.v.m. het 
programma hoogfrequent spoor (PHS). 
 

7) Geen Hop-on-Hop-off bussen meer door de wijk. Ze betekenen extra verkeer en 
milieuvervuiling.  
 

8) Prijsvraag uitschrijven voor visuele verbetering van de verbinding Kattenburg-
Marineterrein. Hoe dit als eenheid vanaf de Kattenburgerstraat visueel vorm te 
geven? 
 

9) Maak een verkeerscirculatieplan gericht op minder autoverkeer in de 
Kattenburgerstraat. 
 

10) Er is afgesproken dat er nieuwe voetgangersoversteken komen over de 
Kattenburgerstraat. Graag overleg met de bewoners hoe dit wordt ingevuld. 
 

11) De anti-touringcar-plantenbakken in de Kattenburgerstraat moeten beter. 
 

12) Vergroen de Kattenburgerstraat met hagen en klimop. 
 

13) Maak enkele zwemtrappen in de haven van het Marineterrein . 
 



14) Behoud sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden en meer sociale 
woningbouw in de nieuwbouw, met name op het Marineterrein en Oostenburg. Het 
gaat zowel om ouderenwoningen als gezinswoningen. 
 

15) Plan van aanpak opstellen voor ondergrondse afvalcontainers met locaties en 
fasering. 
 

16) Onkruidbestrijding in de straten schiet tekort. Het is goed dat er geen Round-up meer 
wordt gebruikt, maar wat is het alternatief dat het stadsdeel ervoor in de plaats stelt? 
 

17) Verbeter de communicatie tussen stadsdeel en buurt. Zie memo Eilandenoverleg aan 
Gebiedsteam d.d. 11 juli 2017.  


