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Column
Centrum Oost is een stadsdeel met een rijke en heftige
historie. Absoluut dieptepunt waren de bezettingsjaren
1940-1945, toen de Hollandse Schouwburg aan de
Plantage Middenlaan het verzamelpunt was voor de
deportatie van de Joden. Tegelijkertijd was deze buurt
getuige van opmerkelijke verzetsdaden, zoals het
redden van Joodse kinderen en de aanslag op het
bevolkingsregister. Postcodegebied 1018 was het
toneel van de geschiedenis. Wie zich daarvan bewust
is, moet wel respect voelen voor de mensen die hun lot
hebben gedragen en voor al degenen die zijn
opgestaan voor het welzijn van hun stadgenoten.
De Eilanden stonden bekend om strijdtradities die in
vergetelheid lijken te zijn geraakt. Waar is de
solidariteit en de bereidheid op te komen voor de
belangen van de buurt? Die zijn er nog wel degelijk, al
is het niet allemaal even spectaculair. Wij beleven een
zich terugtrekkende overheid, de bevolking wordt
opgeroepen zelf de armen uit de mouwen te steken.
Ons gaat het niet alleen om mantelzorg en vormen van
burenhulp, maar ook om het verbeteren van de
leefbaarheid. In de buurt zijn wij actief in
inspraakprocedures, werkgroepen en allerlei
initiatieven. We leven in een samenleving die steeds
individualistischer wordt, waarin we de sociale cohesie
zien afbrokkelen.
Welnu, Buurtorganisatie 1018 probeert dat tegen te
gaan door initiatieven te nemen, te verbinden en te
faciliteren.

Wim Pelt
(bestuurslid Buurtorganisatie 1018)



Stichting Oosterkerk kan concerten
voorlopig voortzetten
(Nieuwsbericht van onze website)

De Stichting Oosterkerk kan voorlopig doorgaan met
haar culturele programma in de Oosterkerk. In
december stuurde het Eilandenoverleg een adres naar
de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum om
bezwaar te maken tegen de voorbarige stop van de
culturele activiteiten van de Stichting Oosterkerk per 1
februari in verband met de op handen zijnde verkoop
van de Oosterkerk. Hoe voorbarig dat was bleek een
paar weken later, toen de onderhandelingen over de
verkoop mislukten. De verkoop is daarmee niet van de
baan, maar dit levert tenminste een half jaar respijt op
en waarschijnlijk langer. Stichting Oosterkerk en
Eilandenoverleg blijven ijveren voor voortzetting ook
na eventuele verkoop. Zie voor de concertagenda
www.oosterkerk-amsterdam.nl/agenda.htm

Kom kijken in het nieuwe buurtpark:
Voorwerf Marineterrein is open
(Nieuwsbericht van onze website)

Na de open dag van 21 maart - koud, maar toch 500
bezoekers - is de poort van de Voorwerf van het
Marineterrein aan de Kattenburgerstraat 7 nu definitief
open en biedt toegang tot een prachtig buurtpark. Kom
kijken! Gefaseerd tot 2018 zullen ook de andere delen
van het Marineterrein openbaar gebied worden. Lees
meer op www.marineterrein.nl en
www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-
marineterrein Wie mee wil denken over het tijdelijke
en/of toekomstig gebruik van het Marineterrein kan
zich per e-mail aanmelden bij
kattenburg@buurtorganisatie1018.nl

Gemeente in conflict met diaconie over
shortstay Wittenberg
De acties van het Plantage-Weesperbuurtoverleg en
anderen tegen de verbouwplannen van voormalig
verpleeghuis de Wittenberg hebben succes gehad. In
de gemeenteraadsvergadering van 4 februari is
duidelijk geworden dat de gemeente niet instemt met
shortstay in de Wittenberg. De diaconie overweegt nu
een rechtszaak.



Nieuwe pagina’s website BO1018
Op onze website www.buurtorganisatie1018.nl zijn
nieuwe pagina’s toegevoegd onder ‘Werkgroepen’
voor:

Belangenvereniging Dijksgracht
Buurtgroep Oostenburg-Noord
Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein
Initiatiefgroep ‘Stop de Uitverkoop van sociale
huurwoningen’
Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke
Binnenstad.

De rubriek ‘Links’ is uitgebreid en ingedeeld in
categorieën.
Volg het nieuws uit de buurt via
https://www.facebook.com/Buurtorganisatie1018

Blik in de naaste toekomst
De planvorming van het bestemmingsplan Oostenburg en van de
Eilandenboulevard is vertraagd, zodat we deels dezelfde zaken aankondigen als
in onze vorige nieuwsbrief. Het bestemmingsplan voor het Storkterrein op
Oostenburg ligt nu ter visie tot en met 15 mei. In die periode kunnen
zienswijzen worden ingediend. Hete hangijzers zijn de hoogbouw tot 13 lagen
tegenover Wittenburg en het ontbreken van een openbare oever langs de
Oostenburgervaart.
In april/mei wordt ook de inspraak over de varianten voor inrichting van de
Eilandenboulevard verwacht en de besluitvorming over de locatie van het
namenmonument.

Belangrijke data in april en mei 2015
13 april 20:00 uur Plantage-Weesperbuurtoverleg: Voortgangsoverleg
met ambtenaren, Stadhuis
15 april 20:00 uur Eilandenoverleg: Voortgangsoverleg met
ambtenaren, Witte Boei
22 april Informatieavond Stadsdeel Centrum over bestemmingsplan
Stadswerf Oostenburg. Gelegenheid om individueel vragen te stellen
25 april 10:00-16:00 u achter de Oosterkerk: Groene Straatdag.
Groenmarkt en gezelligheid.
5 mei 17:30 uur Oosterkerk: Vrijheidsmaaltijd. Meld je aan via
beheer@oosterkerk-amsterdam.nl
5 mei 17:00 u Hoftuin Hermitage: Vrijheidsmaaltijd. Reserveren:
info@werreldhuis.org
12 mei 20:00 u Parelschool: Eilandenoverleg
20 mei 19:00 u Desmet: Stakeholdersbijeenkomst Oostelijke Binnenstad
georganiseerd door stadsdeel Centrum. Info en aanmelden
e.kleisen@amsterdam.nl, tel. 06-10531536.
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