
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  20 december 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. 
We proberen 9:30 uur af te ronden om af te sluiten met een Kerstborrel. 
 
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?  
• Nieuwjaarsreceptie Buurtorganisatie 1018, DOCK, Centram en 

Stichting Oosterkerk 9 december 17:00 – 19:00 uur in de 
Oosterkerk. Alle buurtbewoners zijn welkom. 

• Wiener & CO wint Zuiderkerkprijs 2017 voor beste 
nieuwbouwplan. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-
uit-1018/2017/12/6/wiener-co-winnaar-zuiderkerkprijs-2017  

• Kapvergunning twee bomen Bijltjespad ingetrokken na 
buurtbezwaar 

• Oosterkerk: CRC-kerk weg wegens homo-discriminatie. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2017/11/28/christian-reviaval-church-crc-weg-uit-oosterkerk-
wegens-homo-discriminatie 

• Noodfonds Buurtorganisatie 1018. Zie folder. 
 

20:05 uur 2.  Onrust in de buurt na dodelijke schietpartij Kattenburgerkade 
Zie voor meer informatie  http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2017/12/2/verdriet-om-ayman-en-zijn-vrienden  
 

20:15 uur 3. Wat speelt er nog meer in de buurt? 
Vast agendapunt bedoeld voor korte signaleringen waarvoor bewoners 
kunnen binnenlopen. 
 

20:20 uur 4. Verslag Eilandenoverleg 1 november 2017 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:25 uur 5.  Vorming Werkgroep Spoorplannen  
ProRail heeft plannen voor een fly-over op emplacement Dijksgracht, 
intensivering treinverkeer, snelheidsverhoging en nieuwe sporenindeling. 
Vooralsnog wil ProRail weinig maatregelen treffen om de toename van 
geluid- en trillinghinder te verminderen. Voorstel: een werkgroep vormen 
die contact zoekt met de gemeente, zodat die onze belangen bij ProRail 
behartigt. 
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20:50 uur 
 

6. Stand van zaken lopende projecten: 
a) Succesvol bezwaar werkgroep VOC-kade tegen terras Roest 
b) Marineterrein, voor zover nieuws te melden 
c) Zeeburgerpad, voor zover nieuws te melden 
d) Gebiedsplan 2018 Centrum-Oost. Op 19 december 19:00 uur is 

een gesprek van de buurt(en) met de Bestuurscommissie 
Centrum geweest. Uitkomsten? Zie voor de schriftelijke reactie 
van het Eilandenoverleg 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2017/11/17/reactie-eilandenoverleg-op-concept-
gebiedsplan-2018-centrum-oost  

e) Wijziging bestuurlijk stelsel 
f) Uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord 

 
21:20 uur 7. Rondvraag 
   
21:25 uur 8. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 14 februari 2018 

• Marineterrein als speciaal thema? 
• Stand van zaken lopende projecten. 
• Wat nog meer? 
 

21:30 uur Afsluiting met Kerstborrel 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 16 januari 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 14 februari 20:00 -22:00 uur  Witte Boei 
 
Overige vergaderdata in 2018 
Eilandenoverleg wo 20:00 u: 4 april, 13 juni, 12 september, 31 oktober en 12 december 
Buurtoverleg  di 11:30 – 12:30 u: 13 maart, 15 mei, 10 juli, 9 oktober en 20 nov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees alle documenten van het Eilandenoverleg op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg  
 
Abonneer je op de Nieuwsbrief van Buurtorganisatie 1018 via 
www.buurtorganisatie1018.nl op de zwarte balk onderaan elke pagina. 
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