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Nieuwjaarsreceptie weer in de Oosterkerk
Een hoogtepunt van het buurtleven was voor mij altijd
de nieuwjaarsreceptie in de Oosterkerk. Tot 2012 vond
die plaats in de Oosterkerk. Daar waren toen nog het
Wijkcentrum, het ouderenwerk en het maatschappelijk
werk gevestigd.

Het aantrekkelijke van die Nieuwjaarsrecepties was dat
alle groeperingen uit de buurt aanwezig waren: de
ouderen uit het buurthuis, de actieve bewoners van
allerlei comités, de medewerkers van alle instellingen,
maar ook de wethouders en deelraadsleden van het
stadsdeel, de ambtenaren en vertegenwoordigers van
de woningcorporaties. Dat leidde tot verrassende
contacten, heel veel informatie-uitwisseling en vaak
ook tot vruchtbaar informeel zaken doen. Een heerlijk
geroezemoes.

De Oosterkerk is niet zo maar een ruimte. Je komt
vanzelf in een niet-alledaagse, feestelijke sfeer. Hier
klinken toespraken en muziek beter. En als er dan ook
nog warme wijn en haringen geserveerd worden, dan
ontbreekt er niets meer. Dit is bij uitstek een
buurtfunctie die in de Oosterkerk thuishoort.

Dit jaar kan het weer. Buurtorganisatie 1018 is erin
geslaagd om Stichting Dock en CentraM over te halen
om in de Oosterkerk een gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie te houden. Alle buurtbewoners uit
postcodegebied 1018 zijn welkom Kom op woensdag
11 januari tussen 17:00 en 19:00 uur naar de
Oosterkerk!

Jeroen Verhulst



Secretaris Buurtorganisatie 1018

Succesvolle thema-avond BO 1018
‘Zonnepanelen in 1018’
Op 12 oktober organiseerde Buurtorganisatie 1018 in
De Witte Boei een thema-avond over zonnepanelen.
Hans Bakker van het Wijksteunpunt Wonen trad op als
vergadervoorzitter. Eric de Lange van ‘Zon op
Nederland’ gaf een korte presentatie over zonne-
energie in algemene zin en de mogelijkheid om als
bewoners via een energiecoöperatie zonnepanelen te
exploiteren. In 4-8 jaar kan een bewoner de
investering in een zonnepaneel terugverdienen.

Na hem brachten Herman Bouwmeester en Marinus
Knulst twee succesvolle bewonersinitiatieven elders in
Amsterdam voor het voetlicht. Deze drie verhalen
riepen al zoveel reacties op dat de voorzitter de
geplande pauze maar schrapte.

Eerst kwamen nog de vertegenwoordigers van de drie
grootste woningcorporaties in postcodegebied 1018
aan het woord om hun beleid ten aanzien van zonne-
energie uit\een te zetten en als laatste vertelde
Jeanine Langbroek hoe het stond met de plannen om
op Kattenburg zonnepanelen te plaatsen. Kort geleden
zijn hierover voor de bewoners van Kattenburg twee
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

En toen was het woord aan de zaal. Vele kwesties
werden aan de orde gesteld, zoals hoe werkt de
postcoderoos, de rol van de VVE, groot onderhoud aan
de daken en zonnepanelen en zonnepanelen in
combinatie met alternatieve dakbedekking.

Dertig buurtbewoners hebben zich aangemeld voor een
vervolgbijeenkomst. Wie niet op de thema-avond
aanwezig was en toch betrokken wil worden bij
vervolgbijeenkomsten, kan dit kenbaar maken via
info@buurtorganisatie1018.nl Buurtorganisatie 1018
heeft op haar website een dossier geopend met alle
informatie over zonnepanelen en de voortgang van
initiatieven in 1018. Ga hiervoor naar
www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

Raad van State houdt zich op de vlakte in
zaak Wittenberg
(Nieuwsbericht van onze website)

De Lutherse Diaconie, eigenaar van voormalig
verpleeghuis De Wittenberg, heeft bij de Raad van
State nul op het rekest gekregen. De diaconie had bij
het Haagse rechtscollege bezwaar aangetekend tegen
de weigering van de gemeente Amsterdam om in het
gebouw short stay toe te staan. Veel consequenties



heeft de uitspraak echter niet, want de
bouwwerkzaamheden mogen gewoon doorgaan.

De zitting bij de Raad van State op 13 oktober was de
zoveelste episode in een langdurige strijd tussen
enerzijds de Diaconie en anderzijds de gemeente en
buurtbewoners over de toekomst van De Wittenberg.
De Diaconie wil het pand verbouwen tot 116
appartementen bestemd voor short stay. Volgens de
gemeente is er voor dat doel in Amsterdam echter al
ruim voldoende accommodatie. Zij weigert daarom de
vergunning tot woningonttrekking af te geven die voor
de plannen van de Diaconie nodig is.

Dit voorjaar maakte de Diaconie bij de Amsterdamse
rechtbank bezwaar tegen deze weigering. Toen de
rechtbank de gemeente in juni in het gelijk stelde,
koos de Diaconie voor een dubbele route. Enerzijds
ging men in hoger beroep, een bodemprocedure,
waarvan de uitkomst pas op zijn vroegst komend
voorjaar wordt verwacht. Tegelijkertijd vroeg de
Diaconie aan de Raad van State om in de tussentijd te
mogen handelen alsof de vergunning tot
woningonttrekking wel is verleend. In zijn op 21
oktober gepubliceerde uitspraak wijst de Raad van
State dit verzoek af met als argument dat de zaak niet
spoedeisend is. Zowel de gemeente Amsterdam als de
bewoners hebben namelijk laten weten dat de
verbouwing tot appartementen wat hen betreft kan
doorgaan, zolang de bestemming van die
appartementen maar niet vast ligt. Eerder had de
diaconie al laten weten dat de appartementen bij een
verbod op short stay zullen worden bestemd voor
permanente bewoning.

Definitief uitsluitsel over de toekomstige bestemming
van De Wittenberg krijgen de strijdende partijen dus
pas bij de uitspraak in hoger beroep.

Omwonenden hebben bij stadsdeel Centrum een
handhavingsverzoek ingediend, maar het stadsdeel
zegt pas te kunnen ingrijpen op het moment dat het
Short Staybedrijf van start gaat.

Plantage Weesperbuurt wil af van
sluipverkeer
(Nieuwsbericht van onze website)

Terugdringen van het autoverkeer door het handhaven
van goed openbaar vervoer en het herinrichten en
vergroenen van doorgaande straten; een sterke nadruk
op de woonfunctie door het tegengaan van short stay;
en last but not least geen of uitsluitend elektrische
HopOnHopOff (HoHo) bussen. Dit zijn de voornaamste
speerpunten van het Plantage Weesperoverleg (PWO)
voor het Gebiedsplan 2017 van stadsdeel Centrum.



In een filosofisch getint document met als titel ‘Van
Bouwstenen tot Bouwplan’ legt het PWO vooral veel
nadruk op de kwetsbaarheid van de Plantage
Weesperbuurt. Door de nabijheid van het toeristische
stadscentrum en de aanwezigheid van tal van
attracties, zoals Artis en een aantal musea, ontvangt
de buurt steeds meer toeristen. Op zich is dat geen
probleem, maar de overlast moet wel binnen de perken
blijven, vindt het PWO. Vooral de HoHobus is voor veel
bewoners een bron van ergernis. Eigenlijk zou die
vervuilende bus helemaal uit de buurt moeten
verdwijnen, maar als dat onhaalbaar is, zou het
stadsdeel in ieder geval op korte termijn moeten
streven naar een elektrisch alternatief.

In ‘Van Bouwstenen tot Bouwplan’ speelt het verkeer
sowieso een centrale rol. Naast het toenemend aantal
bussen zorgen ook de grote hoeveelheden vaak slordig
geparkeerde fietsen van studenten voor overlast in de
Plantage Weesperbuurt. Die overlast wordt ook steeds
meer veroorzaakt door sluipverkeer. Om dat te
ontmoedigen pleit het document voor de herinrichting
en vergroening van nu nog ‘doorgaande’ straten zoals
de Anne Frankstraat, de Plantage Parklaan, de
Plantage Middenlaan, de Plantage Kerklaan en de
Roetersstraat. Het karakter van de Plantage als groene
woonbuurt moet koste wat kost gehandhaafd blijven.

Een bedreiging van de woonfunctie vormt het snel
groeiende aantal short stay- en hotelvoorzieningen in
de buurt. Gelukkig erkent de gemeente dat zelf ook,
constateert het PWO. Niet alleen short-stay maar ook
de komst van nog meer hotels moet gestopt worden
moet gestopt worden. Lees hier het hele document
'Van Bouwstenen tot Bouwplan'

Uitwerking ontwerp Eilandenboulevard
levert nieuwe problemen op
(Nieuwsbericht van onze website)

In een technische sessie op 8 november voor de
Bestuurscommissie over de uitwerking van het ontwerp
voor de Eilandenboulevard kwamen wijzigingen naar
voren ten opzichte van het ontwerp waartoe in
december 2015 besloten is:

Het voetpad langs de huizen wordt uitgevoerd in
roodbruine klinkers in plaats van tegels
De ruimte voor de Oosterkerk wordt tussen kerk
en oever geheel in klinkers uitgevoerd
Roodbruine klinkers in plaats van
parkverharding op het Czaar Peterplein
Er komen geen plateaus bij de kruisingen
behalve bij de Oosterkerk, ze komen wel bij de
twee duikers
Zes bomen, waarvan twee monumentaal,
hebben een levensverwachting van minder dan
vijf jaar en worden daarom gekapt in het kader



van de herprofilering
De twee bomen voor de Oosterkerk die wegens
ziekte gekapt zijn, worden niet op die plek
vervangen maar elders langs de Eilanden-
boulevard. Het Eilandenoverleg heeft hiertegen
met een brief aan de Bestuurscommissie
geprotesteerd.
Tien bomen, waarvan vijf monumentaal, hebben
een levensverwachting van minder dan tien jaar
en zouden eigenlijk gekapt moeten worden. Die
probeert men door wortelbescherming langer te
behouden
Er komen ondergronds afvalcontainers in sets
van vier: voor glas, papier, plastic en restafval.
De locaties zijn nog niet precies bekend
Er komen fietsnietjes tussen de bomen (even
veel als nu) en verder fietsvakken
De halfverharding op het Kattenburgerplein blijft
gehandhaafd, maar er  komt wel een trottoir
langs de randen met een afscheiding met
plantenbakken zodat niet dwars over het plein
gefietst kan worden. Op het plein komt de
viskraam die nu voor de Oosterkerk staat.
De Bestuurscommissie heeft in december 2015
bij motie gekozen voor halfverharding van het
voet-/fietspad langs de oever. Nu blijkt dat
leemverharding slecht is voor de bomen, zodat
alleen halfverharding met grind zoals bij  het
Kattenburgerplein mogelijk is. Het beheer
daarvan is duur. De  keuze ligt nu voor tussen
halfverharding of klinkers. Bij halfverharding is
het niet mogelijk om het deel waar gefietst kan
worden apart te markeren.

De gemeente organiseert op woensdag 21 december
19:15 – 21:30 uur een informatie-avond in de
voormalige Commandantswoning op het Marineterrein,
Kattenburgerstraat 5. Inloop vanaf 19:00 uur.

1018 krijgt middelbare school
(Nieuwsbericht van onze website)

Vanaf augustus 2018 vestigt het Cartesius 2 Lyceum
zich met een HAVO- en VWO-opleiding aan de Plantage
Muidergracht 14. In dit pand is nu nog de Universiteit
van Amsterdam gevestigd.

Dit is een interessante optie voor ouders in
postcodegebied 1018 die binnenkort een school zoeken
voor hun kind. En voor de buurt betekent het meer
reuring.

Cartesius 2 is een uitbreiding van het populaire
Cartesius Lyceum en is nu tijdelijk gevestigd aan de
Passeerdersgracht. De nieuwe locatie biedt plaats aan
700 leerlingen.



Buurtspreekuur Eilandenoverleg gaat over
in Buurtoverleg
Op dinsdag 20 december 11:30 – 12:30 wordt het
Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden en Kadijken voor
het laatst gehouden. In plaats daarvan komt er een
inloop in het Eilandenoverleg zelf en een Buurtoverleg
overdag tussen de vergaderingen van het
Eilandenoverleg in.

Het Eilandenoverleg bespreekt de precieze uitwerking
op 14 december. In elk geval kunnen bewoners zich
altijd wenden met vragen, problemen of suggesties
over leefbaarheid tot
eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl

Nieuws in het kort
Bewoners Lepelkruisstraat vragen aandacht voor drugsoverlast. Lees hier
meer.
27 oktober thema-avond nieuw evenementenbeleid. Lees hier meer.
Eilandenoverleg dringt aan op geluidsschermen langs het spoor in
zienswijze voornemen MER. Lees hier meer.
Conradhuis HvA hoek Mauritskade-Wibautstraat gaat niet door. Lees hier
meer.
Te koop: bouwrijpe ontwikkellocatie voor 400 woningen op Oostenburg-
Noord. Lees hier meer
Slagerij Jonker wordt Hotel De Jonker. Lees hier meer.

Vooruitblik
Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 2017
Nadat op 29 november een hoorzitting is gehouden door de Bestuurscommissie
van stadsdeel Centrum, stelt de Bestuurscommissie op 20 december het
Gebiedsjaarplan 2017 vast.



Belangrijke data in december 2016 en januari 2017
12 december 19:30 u Desmet: Informatiebijeenkomst van de gemeente
over tramhalte Plantage Middenlaan.
14 december 20:00 u Witte Boei: Eilandenoverleg over o.a.voortgang
speerpunten Eilandenoverleg in Gebiedsjaarplan 2017 en wijzigingen in
ontwerp Eilandenboulevard.
19 december 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in café Eik
en Linde over o.a. voorkeuren voor herinrichting Roetersstraat en
Plantage Kerklaan.
21 december 19:15 – 21:30 u informatie-avond van de gemeente over
de uitwerking van de herinrichting van de Eilandenboulevard in de
voormalige Commandantswoning op het Marineterrein,
Kattenburgerstraat 5.
11 januari 17:00 – 19:00 u Oosterkerk: gezamenlijke
Nieuwjaarsreceptie van Buurtorganisatie 1018, Stichting Dock en
CentraM.
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