
 

  
  
VERSLAG EILANDENOVERLEG 14 februari2018  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Wim Pelt, André Agterof, Moon Rijven, Yvonne 
Ristie, Heleen Verschuren, Gert-Jan van der Weijden, Michel Odjo, Manon van de Pavert 
(Dock), Jan Postma, Barbara Kist, Maria Geijsel, Luud Zonneveld, Gerdi van Schriek, Edward 
Geluk, Gerrit Alink, Gerda Spruit, Bernard Stolte, Niki Koegler, Thelma Neleman, Frans Icke, 
Tijn Croon, Ger Rolsma, Anne Blankert, Gerrit van Ark en Jeroen Verhulst (verslag)  
+ 11 kandidaten voor de stadsdeelcommissie Centrum 
Afwezig met bericht: Rob van Dijk en Sybrand Hekking. 
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen  

• 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 

• 22 februari 19:30 u 21:00 u Inloopbijeenkomst uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord in 
INIT-gebouw, Bontiusplaats 

• Zondag 11 maart 14:00 u Buurtconferentie over het Marineterrein in De Witte Boei. 
Aanmelden via kattenburg@buurtorganisatie1018.nl  

• 13 maart 11:30 – 12:20 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De Witte Boei met 
speciale aandacht voor de plannen voor het terrein van scheepswerf koning William op 
de Kadijken 

• Er wordt een nieuwe datum gezocht voor de bijeenkomst over veiligheid die op 15 
februari niet doorgaat. Wie interesse heeft, kan zich opgeven bij Dock. 

 
2. Dodelijke schietpartij in speeltuingebouw Wittenburg  
Manon van de Pavert deelt het verslag uit dat de gemeente gemaakt heeft van de bijeenkomst 
in ’t Kromhout op 1 februari. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/ onder 
‘Documenten’. 
Heleen verwijt de politie en de woningcorporaties dat ze niets ondernomen hebben tegen de 
man die twee jaar lang in een berging op Kattenburg woonde en een vuurwapen bezat. De 
instanties verwijzen slecht door naar elkaar. We moeten de instellingen aan hun jasje trekken. 
Meer acties. Niet blijven zwijgen. We moeten meer doen met moeders. 
Manon van de Pavert (Dock) geeft aan dat er sinds kort veel meer contact is met de 
Marokkaanse gemeenschap – vooral de moeders -en dat ze veel vaker het buurthuis bezoeken. 
Moon Rijven: Vorig jaar was er een veiligheidsbijeenkomst in speeltuingebouw Wittenburg. 
Bewoners hebben daar allerlei voorstellen gedaan, maar daar wordt veel te traag op 
gereageerd. 
Wim Pelt heeft al 2-3 jaar vanuit het Eilandenoverleg gepleit voor meer investeringen in het 
jongerenwerk. De portefeuillehouder trekt nu wel het boetekleed aan, maar er is nog geen 
enkele concrete toezegging gedaan. Hij verwacht het meest van betere opvang van jongere 
tieners. Die moet je van de straat weghouden. Cursussen geven is geen jongerenwerk. Je moet 
ze coachen, begeleiden. 
André Agterof: het gaat enerzijds over veiligheidsproblematiek en anderzijds over jongeren. De 
manier waarop op jongerenwerk is ingezet is mislukt. Op vier punten is actie nodig: 
1) opvang van de getraumatiseerde groep: personeel Dock en kinderen, 
2) Opvang jongeren tot 14 jaar. Ze moeten veilig zijn in het speeltuingebouw, 
3) Beleid inzake naschoolse opvang apart op de kaart zetten,B 
4) Samenwerking tussen de instanties verbeteren. 

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


  2  

Voorgesteld wordt  
• om een werkgroep van buurtbewoners te vormen 
• om met de gemandateerde van de burgemeester, Nelleke Hilhorst, en met Dock in 

gesprek te gaan, 
• Om meer terugkoppeling vanuit de politie te vragen 
• Om op korte termijn een extra Eilandenoverleg te organiseren om door te praten over 

oplossingsrichtingen. 
 
3. Gesprek met kandidaten Stadsdeelcommissie Centrum (kieskring Centrum-Oost) 
 
Aanwezige partijen: 7 van de 11/ aanwezige kandidaten: 12 

• GroenLinks: Elmar Jansen, Neeria Oostra* en Berend Brock*, nr. 1, 2 en 3 van GL: 
Bruno van Moerkerken, nr. 4 van de lijst van D66 

• VVD: Raphael van Kraaij, nr. 1  
• PvdA: Lisa van de Boogaard, Jasja Arian en Wout Ros, nr. 1, 2 en 3  
• Bewoners Amsterdam C.(BAC): Michel van Wijk en Gert-Jan van der Weijden*,nr.1 en 2 
• Hein van Meeteren, persoonlijke lijst Zorgen voor Elkaar en de Stad (ZES) 
• Mischa Martherus, Lijst 39, persoonlijke lijst. 

*) = wonend op de Oostelijke Eilanden. 
 
Niet aanwezige lijsten: 

• Partij van de Ouderen (onbekend tot 14/2) 
• DENK (onbekend tot 14/2) 
• Lijst Roel Pieters*, persoonlijke lijst (onbekend tot 14/2) 
• Verkeersgroepen Amsterdam (wel uitgenodigd, geen reactie) 

De SP heeft geen kandidaten gesteld. 
 
Speerpunten per lijst: 

• Mischa Martherus: goed nabuurschap en solidariteit. Meer doen aan jeugdwerk en voor 
ouderen. Veel armoede onder ouderen. Eerst welzijn en dan de zorg. 

• GroenLinks: door drukte wordt binnenstad steeds minder woonbuurt. Inzet op groen en 
fietsen. 

• D66: investeren in jongerenwerk. Kleinschalige voorzieningen voor ondernemers. 
Ruimte voor autobezit. 

• VVD: op zoek naar verbinding. Schoon-heel-veilig. 
• PvdA: de mensen uit Centrum-Oost moeten de speerpunten formuleren. Veel 

onzichtbare ouderen. Veiligheid in het uitgaansgebied. Meer betaalbare woningen. 
• Bewoners Amsterdam Centrum (BAC): wij zijn bewust onafhankelijk en hebben geen 

binding met een politieke partij in de gemeenteraad. Wij pleiten voor actieve deelname 
van bewoners en bedrijven aan de voorbereiding van besluiten. Op vragen uit de buurt 
moeten heldere en duidelijke antwoorden komen. 

• Hein van Meeteren: aanpak van de buitenlandse drugsmaffia. Iets doen tegen de plastic 
soep in de grachten. 

 
Vier vragen van het Eilandenoverleg: 
1) Het Eilandenoverleg als adviesorgaan. 
De gemeente biedt in de verordening op het lokaal bestuur stelsel de mogelijkheid dat het 
dagelijks bestuur ook nog andere adviesorganen voor haar stadsdeel mag instellen. Dit in 
reactie op de inspraak van o.a. de Dorpenraad Noord. Als het Eilandenoverleg hiervoor een 
verzoek zou indienen, zou u dat dan steunen?  

• Mischa Martherus: alleen als het een bindend advies is.  
• GroenLinks: we staan achter het principe. We willen gezamenlijk optrekken met 

buurtgroepen. 
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• D66: Waarom komt het Eilandenoverleg niet met een eigen lijst? Ze zijn welkom om 
gevraagd en ongevraagd te adviseren. 

• VVD: Nee. Het gaat erom in gesprek te blijven met elkaar. 
• PvdA: Positief. Goed dat er een Eilandenoverleg is dat advies kan geven. 
• Bewoners Amsterdam Centrum (BAC): Wij willen erkenning van gevestigde 

buurtorganisaties en in het huishoudelijk reglement van de stadsdeelcommissie 
vastleggen dat die groepen aan tafel komen. 

• Hein van Meeteren: hij wil luisteren naar de buurten. Het zijn wel vaak de usual 
suspects. 

 
2. Investeren in jongerenwerk 
Het Eilandenoverleg heeft zich al twee jaar verzet tegen de bezuinigingen op het jongerenwerk. 
De noodzaak van goed jongerenwerk is de afgelopen periode op dramatische wijze aan het 
licht gekomen.  
Steunt u ons pleidooi voor het opnieuw inrichten van een volwaardig jongerencentrum en meer 
capaciteit in te zetten voor specialistisch jongerenwerk? 

• Hein van Meeteren: mee eens. Daarbij is inleven in de straatcultuur van belang en 
verband leggen met de drugshandel. 

• Bewoners Amsterdam-Centrum (BAC): Mee eens. 
• PvdA: Ja, helemaal mee eens. 
• VVD: wil niet nu al conclusies trekken. Hij is voorstander van straatcoaches en plekken 

voor ontmoeting. 
• D66: Volmondig ja. Niet alleen in stenen investeren, ook in mensen. 
• GroenLinks: steunt dit van harte. Verbeter de voorzieningen. 
• Mischa Marthyrus pleit voor een sluitend netwerk van jeugdeducatie en sport. Laat de 

jongeren zelf aan het woord over hun wensen. 
 
3. Stop uitverkoop sociale huur; ook sociale huur voor gezinnen en ouderen 
Stadgenoot bouwt op Oostenburg-Noord 1500 woningen, waarvan 380 sociale huurwoningen. 
Daarvan wordt 70 % gebouwd voor starters en 30 % voor ouderen, maar geen enkele woning 
die geschikt is voor gezinnen.  
De meeste bestaande corporatiewoningen op de Oostelijke Eilanden worden verhuurd door De 
Key. De Key wil leegkomende woningen alleen nog aan starters verhuren en niet meer aan 
ouderen en gezinnen.  
De Key wil ook meer woningen omzetten naar vrijesectorhuur.  
Bent u bereid om het stadsdeel te laten inzetten op overleg met de woningcorporaties en de 
centrale stad om deze ontwikkelingen te keren? 

• Hein van Meeteren: pleit voor woningen in het middensegment. Niet alleen maar 
jongeren. 

• Bewoners Amsterdam-Centrum: Wij zetten in op 40% SH, 40% Middenhuur en 20% vrije 
sector  

• PvdA: Veel ouderen wonen in niet-geschikte woningen. PvdA wil wel de corporaties 
aanspreken. 

• VVD: we willen wel meer voor ouderen doen, maar we hebben een andere opvatting 
over sociale huur. Juist op de Eilanden moeten meer middenhuurwoningen komen. 

• D66: wil ook meer middenhuurwoningen. 
• GroenLinks: onze fractie in de gemeenteraad heeft voor elkaar gekregen dat er meer 

sociale huur gebouwd gaat worden. 
• Mischa Marthyrus: inzetten op wooncoöperaties voor ouderen. 
•   

4. Ontwikkeling Marineterrein als stadspark en meer sociale huur in de nieuwbouw 
Belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Marineterrein zijn voor het 
Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein en het Eilandenoverleg: 

• Ontwikkeling tot stadspark, met behoud van bestaande groenvoorzieningen  
• Behoud van bestaande sportvelden en tennisbanen, ook voor buurtgebruik. 
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• Opname van sociale huurwoningen. Niet alleen starterswoningen, maar ook woningen 
voor ouderen en gezinnen. 

Bent u bereid om die uitgangspunten over te nemen in adviezen van het stadsdeel aan de 
centrale stad? 

• Hein van Meeteren: ik woon hier niet, weet er te weinig van. 
• PvdA: Weet niet precies wat er speelt om de eerste twee punten te beoordelen. Wel 

voor meer sociale huur. 
• VVD: wij hebben vanuit het stadsdeel gepleit voor meer groen: maximaal 50 % verhard 

terrein. VVD is voor behoud sportvelden en tennisbanen. VVD wil middenhuur, geen 
sociale huur. 

• D66: het moet een groen gebied worden voor middeninkomens. 
• GroenLinks: onze fractie heeft voor elkaar gekregen dat er pas op de plaats gemaakt 

wordt en er meer nadruk komt op de woonfunctie en groen. 
• Mischa Marthyrus steunt dit onder voorbehoud. Voor behoud sportvelden. Is het er niet 

mee eens dat gemeente haar eigen panden verkoopt in plaats van er sociale huur van 
te maken. 

Voor de vijfde vraag, over buurtbudget, ontbreekt de tijd. 
 
Discussie met de zaal. 
Wat verwachten de partijen te kunnen doen binnen de beperkingen van het nieuwe bestuurlijk 
stelsel? Wat betekent het dat ze ook een fractie in de gemeenteraad hebben? 

• VVD: het is vooral een ombudsfunctie. Ik zie het als een voordeel dat we ook een 
gemeenteraadsfractie hebben. Ik kan het naar de gemeenteraad brengen. 

• Van Meeteren: het kan een tandeloze commissie worden. Je hebt mensen nodig die in 
staat zijn om het bestuur onder druk te zetten. Ik hoor hier "er wordt nooit naar ons 
geluisterd”. Wij laten ons niet wegsturen. 

• PvdA: We gaan actief op zoek naar draagvlak.  
• Bewoners Amsterdam-Centrum(BAC): de speelruimte is beperkt. Zo goed mogelijk naar 

voren brengen wat de bewoners willen. Wij hebben een andere rol dan de traditionele 
partijen.  

André Agterof: deze stadsdeelcommissie is een tussenfase. Hij pleit voor een Buurtwet en een 
Buurtbudget. De Buurtbewoners moeten zich eigenaar kunnen voelen. 
 
 
4. Rondvraag: geen 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inzet. 
 
 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 13 maart 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende (extra) Eilandenoverleg:  woensdag 7 maart 20:00 -22:00 uur  Witte Boei 
Volgende regulier Eilandenoverleg: Woensdag 4 april 20:00 -22:00 uur Witte Boei 
 
 
Overige vergaderdata Eilandenoverleg/Buurtoverleg 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 
 
 
Alle documenten van het Eilandenoverleg zijn te vinden op www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg 
 
Abonneer je op de Nieuwsbrief van Buurtorganisatie 1018 via www.buurtorganisatie1018.nl op de zwarte 
balk onderaan elke pagina. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg
http://www.buurtorganisatie1018.nl/

	1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen

