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Mijn kleine bootje is eigenlijk een zeilbootje. Op de
plek waar het zeil gehesen moet worden groeit nu een
paardenbloem. Om naar Sail te kunnen sleep ik de
zware accu en mijn 5 PK motor naar mijn boot.

Prettig gezelschap heb ik aan boord en de vriend die
het roer overneemt, zeilt onophoudelijk in de Caraïben.
Dat is maar goed ook, want het is anarchie op het IJ.
Het tijdstip doet vermoeden dat er behoorlijk veel
drank naar binnen is gegaan bij menig schipper. Ik
verklap nu al vast dat wij heelhuids teruggekomen zijn.

Ik vraag me wel af hoeveel schadelijke stoffen onze
longen hebben ingeademd door al die vieze motoren
om ons heen. Blijkbaar hebben mensen die een
nautisch doel in het leven hebben, geen last van
smerige dampen. Dat zijn er velen, want je ziet weinig
e-boats. Als ze in hun eentje varen, laten ze die
dampen achter zich, zo van ‘na ons de zondvloed’.
Maar nu op een vol IJ ligt dat anders. Hoe groter en
hoe hoger de boot, hoe meer je ontsnapt aan die geur
met zijn kwalijke stoffen.

Sail is vermaak, dan mag en kan er veel. Zoals op de
kermis in Noord-Hollandse dorpen, waar menigeen
ontmaagd is of ’s morgens kotsend langs de straat
wakker werd. Maar als het feest voorbij is, dan praten
we weer over onze milieudoelen, spreken we weer over
rekening houden met elkaar, het aantal
parkeerplaatsen. Of is dit ook alleen maar perceptie?

André Agterof
voorztter Buurtorganisatie 1018



Nieuw Sjoa-museum in Plantagebuurt
(Artikel in Buurtkrant 1018, septembernummer)

Op 23 juni werd op een persconferentie door het Joods
Historisch Museum het plan voor een Nationaal Sjoa
Museum bekend gemaakt, als nieuw onderdeel van het
Joods Kwartier.

Het museum komt in de Hollandsche Schouwburg in de
Plantage Middenlaan en in de daar schuin tegenover
liggende voormalige Hervormde Kweekschool, tot voor
kort de IVKO-school.

Het wordt gefaseerd ontwikkeld vanaf 2015,
afhankelijk van de fondsenwerving.

Sjoa staat voor de systematische Jodenvervolging door
de Nazi’s, ook wel Holocaust genoemd.

Eilandenboulevard: verslag
inspraakvergadering 1 juli,
kritiek op enquête en
schriftelijke inspraakreactie
Eilandenoverleg
(Compilatie nieuwsberichten van onze
website)

Tijdens de inspraakavond op 1 juli in
de Koningszaal van Artis waren circa
90 bewoners aanwezig. Hoewel er niet
gestemd werd, was uit het applaus
duidelijk op te maken dat de variant
van het Eilandenoverleg met fietspad
aan de waterkant favoriet was,
evenals de variant voor het
Kattenburgerplein met een opstelvak
minder. Ten opzichte van de variant
Eilandenoverleg zoals getekend door
het stadsdeel werden wel een aantal
wijzigingen voorgesteld.

Het stadsdeel verspreidde daarna een
brief onder alle bewoners van de
Oostelijke Eilanden om via een
enquête hun mening te peilen. De
werkgroep van het Eilandenoverleg
heeft direct per brief gereageerd dat
de vraagstelling onduidelijk,
onvolledig, onjuist en tendentieus is.
Dit zal nu als apart agendapunt aan de
orde komen in de Bestuurscommissie
Centrum.

Eind augustus heeft het
Eilandenoverleg een uitgebreide
schriftelijke inspraakreactie ingediend.



Lees die hier.
Het wachten is nu op de
besluitvorming in de
Bestuurscommissie.

Plan Touwbaanpark Oostenburg ter visie
(Nieuwsbericht van onze website)

Het Touwbaanpark beslaat het parkeerterrein onder de
platanen naast het Wienerterrein en het aangrenzende
gebied tot Oud Oostenburg. In juni zijn hierover twee
workshops met omwonenden gehouden.

Er moet één boom gekapt worden voor het
rechttrekken van het fietspad.
Aan het water tegen Oud-Oostenburg aan komt een
zonnige plek met bedriegertjes en traptreden aflopend
naar het water.
Het terrein onder de platanen wordt verhard met
tegels, met daarin grote langwerpige plantenbakken
rond de bomen.

Lees hier het plan.
Het plan ligt van 18 september t/m 30 oktober ter
visie. In die periode kunnen zienswijzen worden
ingediend. Op 8 oktober is er een inspraakavond.

Vooruitblik oktober en november
In oktober of november wordt de besluitvorming verwacht van de
Bestuurscommissie Centrum over de varianten voor de
Eilandenboulevard.
De besluitvorming over het bestemmingsplan voor het voormalige
Storkterrein op Oostenburg die rond de zomer werd verwacht, is
voorlopig enkele maanden uitgesteld.
In de Voortgangsoverleggen van Eilandenoverleg en Plantage-
Weesperbuurtoverleg op resp. 7 en 12 oktober wordt gesproken over het
concept-gebiedsjaarplan 2016 van stadsdeel Centrum. Zijn de
buurtwensen goed verwerkt? Daarna beslist de Bestuurscommissie
erover.

Belangrijke data in september en oktober 2015
23 september 19:30 uur Witte Boei: Discussieavond duurzame energie
Kattenburg, georganiseerd door het Buurtplatform Kattenburg /
Marineterrein. Kunnen we zon, water en wind benutten voor onze
energiebehoefte?
1 oktober 20:00 uur Witte Boei: Lezing over vlinders in de Tuin door
Kars Veling van de Vlinderstichting. Organisatie door Werkgroep Groen
en Milieu.
4 oktober 14:30 uur Witte Boei: ‘Groen Treffen’ over ideeën om de
Oostelijke Eilanden verder te vergroenen.
7 oktober 20:00 uur Witte Boei: Voortgangsoverleg van het



Eilandenoverleg met stadsdeelambtenaren. Onderwerp buurtwensen en
vragen i.v.m. gebiedsjaarplan 2016.
8 oktober: (onder voorbehoud) inspraakavond plan Touwbaanpark
Oostenburg. Locatie nog onbekend.
12 oktober 20:00 uur Stadhuis: Voortgangsoverleg van het Plantage-
Weesperbuurtoverleg met stadsdeelambtenaren. Onderwerp
gebiedsjaarplan 2016. Aanmelden via a.weber@ijsterk.nl
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