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Amsterdam: een lieve stad
Amsterdam: een lieve stad U herinnert zich
ongetwijfeld de aflevering van Zomergasten met onze
burgemeester in de hoofdrol. ‘Probeer mensen minder
te beloven en ze dan te verrassen wanneer je meer
waarmaakt’. Dat klonk uit zijn mond toch echt anders
dan ‘Beloof niet meer dan je waar kunt maken’ of nog
berekender ‘Belofte maakt schuld’. Met beloven loop je
op de feiten vooruit, leg je je vast of wek je op zijn
minst verwachtingen.

Je weet nog niet of het je wel gaat lukken en je die
verwachtingen ook waar kunt maken. Dan maar
minder beloven en later verrassen? Wie minder belooft
of niets verwacht, kan immers niet teleurgesteld en
enkel verrast worden. Het spannende en hoopvolle is
echter juist of je verwachtingen uitkomen, waar
gemáákt kunnen worden. De handen uit de mouwen
dus. Garantie heb je niet of juist wel als je niets doet.

Niet geschoten is altijd mis of op zijn Cruyffiaans: ‘Je
moet schieten anders kun je niet scoren’. De uitspraak
van Van der Laan was en is ook zo verrassend
eenvoudig. Hij was trots op zijn lieve stad en of hij er
zelf aan had bijgedragen die liever te maken? Dat
kwam bijna letterlijk niet meer over zijn lippen.

Het zomerreces en de zomergasten zitten erop. Wij
hebben ervan genoten en zijn weer aan de slag
gegaan.

Henk van der Westen
Bestuurslid Buurtorganisatie 1018



Dinsdag 19 september, 15:30 uur
Themabijeenkomst BO 1018 over
ouderenhuisvesting en nieuwbouw
ouderenwoningen op Oostenburg
Hoe kunt u als 65plusser in postcodegebied 1018 aan
een andere, meer geschikte woning komen?
Mogelijkheden en onmogelijkheden worden op
dinsdag 19 september uitgelegd in een bijeenkomst
in Buurthuis De Witte Boei  op Wittenburg van 15:30 –
17:00 uur, met na afloop een drankje.

Op Oostenburg worden circa 90 ouderenwoningen
gebouwd in de sociale huursector en wellicht ook een
aantal in de middenhuursector. Woningcorporatie
Stadgenoot licht de plannen toe en Wooncoöperatie
Noorderzon vertelt over hun collectief initiatief voor
ouderenwoningen op Oostenburg. Wat zijn de kansen
voor ouderen uit 1018?

Alle ouderen uit postcodegebied 1018 zijn welkom.
Graag aanmelden via info@buurtorganisatie1018.nl

Dinsdag 26 september, 19:30 – 21:30 u
Rondleiding door Stadgenoot op
Oostenburg-Noord (Storkterrein) en
toelichting nieuwbouwplannen
Er worden op het voormalige Storkterrein op
Oostenburg straks 1500 woningen gebouwd en een
hotel met 300 kamers. Een hele nieuwe wijk op een
schiereiland.
Alle omwonenden van Oostenburg ontvangen
binnenkort een uitnodiging van woningcorporatie
Stadgenoot voor de ‘Meet & Greet’ Oostenburg op
dinsdagavond 26 september 19:30 – 21:30 uur.
Verzamelen bij entree INIT, Jacob Bontiusplaats 9.

Stadgenoot vertelt u dan wat er gaat veranderen op
Oostenburg en leidt u rond over het terrein. De avond
wordt afgesloten met een drankje in het INIT-gebouw.
In verband met de voorbereidingen wordt u verzocht
zich aan te melden via de website www.oostenburg.nl

B&W nemen principebesluit toekomst
Marineterrein als internationale
toplocatie
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 18 juli heeft het College van B&W een
principebesluit genomen over de toekomst van het
Marineterrein op Kattenburg. Het moet een
internationale toplocatie worden voor innovatie en
kennisuitwisseling op het gebied van onderwijs,



wetenschap en bedrijfsleven. Daarnaast komen er ook
woningen, sportfaciliteiten en culturele en
maatschappelijke voorzieningen. Gezocht wordt naar
vormen van woningbouw die een relatie hebben met de
innovaties of innovators, bijvoorbeeld door de
toepassing van nieuwe vindingen of door wonen en
werken te combineren. De omgeving van het
Marineterrein is relatief schaars bedeeld met groene
ruimte. Het is een geschikte omgeving voor sporten en
bewegen, zowel voor genen die er werken als voor de
omwonenden. (blz. 20)

Uiterlijk op 1juli 2018 verlaat Defensie het terrein. De
Principenota gaat ervan uit dat de helft van het terrein
onbebouwd blijft en de andere helft bebouwd wordt.
Van die helft krijgt 60-70% een werkfunctie. De
openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein
aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders
op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor
iedereen toegankelijk.
Gekozen wordt voor fietsers en voetgangers op het
terrein en geen auto’s. Een extra fiets- en
voetgangersbrug naar NEMO zal de sfeer en de
verbinding met de binnenstad versterken.

Het principebesluit is de start van een
maatschappelijke informatie- en reactieronde. Meer
informatie is te vinden op
www.marineterrein.nl/planvorming. Lees hier de
volledige Principenota en het Principebesluit.
Informatiebijeenkomsten zijn gepland tot eind
september 2017.

Op 8, 9 en 10 september 2017 organiseert het
Projectbureau Marineterrein Ontdekdagen en kan
iedereen komen kijken wat er nu gebeurt op het
terrein en reageren op de plannen voor de toekomst.

Op woensdag 14 en woensdag 27 september zijn
er inloopbijeenkomsten voor omwonenden van 17:00 –
21:00 uur in de Wittenburgerzaal op het Marineterrein.

Op woensdag 4 oktober vindt een afrondende
bijeenkomst plaats waar de resultaten worden
gepresenteerd en bediscussieerd.

U kunt ook schriftelijk reageren via het
reactieformulier. De uitkomsten worden verwerkt in
zowel de nota van uitgangspunten (de gezamenlijke
afspraken tussen Rijk en gemeente) als de vervolgnota
in het kader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming
van de gemeente Amsterdam (de projectnota).

De nota van uitgangspunten wordt rond oktober 2017
verwacht. De gemeenteraad neemt, naar verwachting,
in februari 2018 een besluit over de projectnota.
Daarna starten gesprekken met belangstellenden voor
de huur van de gebouwen die per 1 september 2018
vrijkomen na het vertrek van Defensie.



Marineterrein ontwikkelingsmodel

Initiatiefvoorstel GroenLinks voor
duurzame ontwikkeling Marineterrein
met stadspark en sociale huur
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 11 juli 2017, nog voordat B&W met hun
principebesluit voor het Marineterrein kwamen, heeft
gemeenteraadslid Jorrit Nuijens van GroenLinks een
initiatiefvoorstel uitgebracht met als titel ’Nieuw
Kattenburg. Het Marineterrein als Creatieve Oase en
Lofzang op de Gemengde Stad’. GroenLinks pleit voor
een sturende overheid die tegengas geeft aan de
marktontwikkeling. De gemeente moet zich sterk
maken voor de functies die in de binnenstad het meest
onder druk staan: groene verblijfsruimte, niet-
commerciële creatieve en maatschappelijke ruimte en
betaalbare woonruimte. Het is niet aannemelijk dat de
gemeente in het Centrum, of zelfs binnen de Ring, ooit
nog de kans zal hebben om op enige schaal groene of
creatieve ruimte en betaalbare woonruimte toe te
voegen.
GroenLinks komt met zeventien voorstellen. Onder
meer:

Garandeer een groen autovrij stadspark,
Verbeter de toegang voor fietsers en
voetgangers,
Maak een betere verbinding met Kattenburg,
Kies voor sociale huur en middenhuur,
Reserveer ruimte voor onderwijs- en
zorgvoorzieningen,
Maak van het Marineterrein een duurzaam
voorbeeldproject.

Lees hier het volledige initiatiefvoorstel.



8, 9 en 10 september
Ontdekdagen Marineterrein
(Uit de agenda op onze website)

Met het principebesluit is de planvorming over de
toekomst van het Marineterrein Amsterdam een stap
verder gekomen. Op 8, 9 en 10 september 2017 kan
iedereen komen kijken wat er nu gebeurt op het
terrein en reageren op de plannen voor de toekomst.

Er is heel veel te doen: workshops, testlabs, meet-ups
voor makers en demonstraties van virtual reality.
Daarnaast zijn er rondleidingen door gidsen en fitness
workouts. Voor kinderen zijn er workshops en een
speciaal kidslab. In de avond loopt het programma
door met openluchtcinema en live muziek bij het TAB
Festival. De toegang tot de Ontdekdagen is geheel
gratis.

Vrijdag 8 september: 17.00 – 23.00 uur:
bezichtiging Smartroof 2.0 (groen dak), opening
Bierfestival met bier van 15 brouwers, live muziek en
20:30 u buitenbios.

Zaterdag 9 september en zondag 10 september:
12.00 – 23.00 uur en zondag 12:00 - 20:00 uur:
o.a. vanaf 13:00 uur elk uur een rondleiding en
huiskamergesprekken over toekomst Marineterrein.
Verder theatervoorstelling de Vijf Variaties,
proeverijen, bierfestival met live muziek, workshops
3D-printen en Repair Café, voetbaltoernooi en
sportieve spelletjes, kinderprogramma en
archeologielezing.

Download hier het complete programma.

Bewonersplatform Kattenburg-
Marineterrein wil stadspark op
Marineterrein en beter aansluiten op
Kattenburg
(Nieuwsbericht van onze website)

Sinds september 2014 komen de leden van het
Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein (15
buurtbewoners) regelmatig bijeen om te praten over
de inpassing van het Marineterrein in het weefsel van
de Oostelijke Eilanden en de invulling van het
Marineterrein. Van tijd tot tijd wordt er in het
Eilandenoverleg gesproken over de voortgang.

Het Buurtplatform maakt gebruik van de inspraak in
september om duidelijk te maken dat de
uitgangspunten van het Buurtplatform onvoldoende
terug te vinden zijn in de Principenota Marineterrein,
die het College van B&W in samenwerking met het
projectbureau Marineterrein heeft opgesteld. Het



Buurtplatform ziet zijn uitgangspunten wel terug in het
initiatiefvoorstel van gemeenteraadslid Jorrit Nuijens
van GroenLinks.

Het Buurtplatform vraagt om:
Stadspark: ruim baan voor een groot stadspark als
een oase van rust, water, groen, oude en nieuwe
bomen. Geen opgeknipte stukjes groen tussen de
bebouwing. Ruimte voor sport, spel en culturele
activiteiten voor iedereen.

Duurzaam: Duurzaamheid niet langer als één van de
vele thema’s die op het Marineterrein onderzocht wordt
door de creatieve industrie, maar nu meteen
toepassen. Het is nu de tijd om onze stadswijk vanuit
de basis duurzaam te ontwikkelen.

Marineterrein = Kattenburg: De inrichting van het
Marineterrein kan niet los gezien worden van de
inrichting van de rest van Kattenburg (de woningen).
Dat levert wederzijds profijt op. Geen eiland op een
eiland, de muur overwonnen.

Nieuws in het kort
Eigenaren Bugaboo ruziënd uit elkaar. Lees hier meer.
Contra-expertise bomenonderzoek Czaar Peterstraat. Lees hier meer.
Uitwerking wijziging bestuurlijk stelsel en inspraak. Lees hier meer.
Productie 102.000 stenen voor Namenmonument begonnen. Lees hier
meer.
Bezwaar bewoners tegen ‘knip’ op de Amstel-oostzijde. Lees hier meer.
Antwoord B&W op raadsadres PWO herinrichting Plantage Middenlaan.
Lees hier meer.
Tweede Ramses Shaffyhuis komt op Oostenburg-Noord. Lees hier meer.

Vooruitblik
Herinrichting Plantage Middenlaan en tramhaltes Artis
Na een informatieavond in de buurt nemen B&W in het najaar een
principebesluit. Lees hier meer.
Besluitvorming nieuwbouwplan Sint Jacob door Bestuurscommissie
Centrum op 12 september (Stafdhuis, Boekmanzaal) met gelegenheid
voor inspraak vanaf 20:00 u. Daarna wellicht nog besluitvorming in de
gemeenteraad. Lees hier alle stukken onder agendapunt 9.
Nota van uitgangspunten Marineterrein Inloopbijeenkomsten voor
omwonenden 14 en 27 september 17:00 – 19:00 u Wittenburgerzaal
Marineterrein. Op 27 september (avond) afsluitende presentatie en
discussie. De uitkomsten worden verwerkt in zowel de nota van
uitgangspunten (de gezamenlijke afspraken tussen Rijk en gemeente) als
de vervolgnota in het kader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming
van de gemeente Amsterdam (de projectnota). De nota van
uitgangspunten wordt rond oktober 2017 verwacht. De gemeenteraad
neemt, naar verwachting, in februari 2018 een besluit over de
projectnota. Daarna starten gesprekken met belangstellenden voor de
huur van de gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na het
vertrek van Defensie.



Wijziging Bestuurlijk stelsel. Op 6 september is de inspraaktermijn
gesloten. Ook de Bestuurscommissies zullen advies uitbrengen. De Nota
van beantwoording en de adviezen die hieruit voortkomen, worden
betrokken bij de definitieve besluitvorming. Op 21 maart 2018 zijn de
gemeenteraads- en stadsdeelcommissieverkiezingen.

Belangrijke data in september en oktober 2017
8, 9 en 10 september Marineterrein ontdekdagen. Download hier het
complete programma.
9 en 10 september Dichtersfestival Kattenburg op het
Kattenburgerplein en Marinetterrein. Programma op www.daanendaan.nl
10 september Czaar Peter Festival 12:00 – 19:00 u Czaar Peterstraat.
Zie hier het programma.
12 september 20:00 u Stadhuis, Boekmanzaal: besluitvorming
projectbesluit nieuwbouw Sint Jacob (met gelegenheid voor inspraak).
Lees hier alle stukken onder agendapunt 9.
14 september 17:00 – 19:00 u Eerste inloopbijeenkomst over toekomst
Marineterrein in de Wittenburgerzaal, Marineterrein.
18 september 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde.
19 september 15:30 u Themabijeenkomst ouderenhuisvesting
georganiseerd door BO 1018 in De Witte Boei.
20 september 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei. Lees hier de
agenda en stukken.
24 september: Burendag. 12:00 u start in De Witte Boei met brunch.
26 september 19:30 u Rondleiding voor de buurt op Oostenburg-Noord
door Stadgenoot met toelichting woningbouwplannen, hotelplannen en
bezoek Werkspoorhal. Verzamelen INIT, Bontiusplaats.
27 september  17:00 – 19:00 u Tweede inloopbijeenkomst over
toekomst Marineterrein in de Wittenburgerzaal, Marineterrein.
3 oktober  11:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De Witte
Boei.
4 oktober 16:30 u Feestelijke inwijding verbouwd Buurthuis De Witte
Boei.
4 oktober Marineterrein afsluitende avond met presentatie
inspraakresultaten en discussie.
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