
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag 14 februari 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. Vanaf 19:45 uur inloop voor koffie of thee. 
De bespreking van het verslag van 20 december, ‘wat speelt er in de buurt’ en stand van 
zaken lopende projecten worden doorgeschoven naar de volgende vergadering om ruimte te 
maken voor twee belangrijke agendapunten. 
 
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?  
• Antwoord B&W op raadsadres i.v.,m. 2,5 jaar afsluiting 

Oosterdoksdraaibrug. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2018/1/14/oosterdoksdraaibrug-nu-echt-dicht-antwoord-bw-
raadsadres-eilandenoverleg   
 

20:05 uur 2.  Dodelijke schietpartij in speeltuingebouw Wittenburg  
Inventarisatie van wat er op korte termijn gedaan kan/moet worden. In 
een volgend Eilandenoverleg zal dit uitgebreider besproken worden.  
 

2030 uur 3. Gesprek met kandidaten in kieskring Centrum-Oost voor de 
Stadsdeelcommissie Centrum i 
Op 21 maart vinden de verkiezingen plaats voor zowel de gemeenteraad 
als de Stadsdeelcommissie Centrum in de nieuwe opzet van het 
bestuurlijk stelsel. Zowel bestaande politieke partijen als buurtgebonden 
personen en lijsten kunnen meedoen aan de Stadsdeelcommissie.  

a) Voorstelronde van de aanwezige kandidaten en beknopte 
toelichting motivatie en speerpunten per lijst. 

b) Toelichting vijf vragen van het Eilandenoverleg (zie bijlage) en per 
vraag beantwoording door één woordvoerder per lijst. 

c) Discussie met de kandidaten aan de hand van vragen vanuit het 
Eilandenoverleg.  

 
21:50 uur 4. Rondvraag 
   
22:00 uur       Sluiting 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 13 maarti 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 4 april 20:00 -22:00 uur  Witte Boei 
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Overige vergaderdata in 2018 
Eilandenoverleg wo 20:00 u: 13 juni, 12 september, 31 oktober en 12 december 
Buurtoverleg  di 11:30 – 12:30 u: 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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