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De enquêtedemocratie
Het Eilandenoverleg en het Plantage Weesperbuurt-
overleg lopen er tegenop dat het gebiedsteam van
stadsdeel Centrum geen gesprekken meer met ze wil
voeren om projecten en plannen te bespreken. Het
stadsdeel trekt de representativiteit van deze overleggen
in twijfel en peilt liever via enquêtes wat de buurt wil.

Ik ben niet tegen meningspeilingen via enquêtes, maar er
zijn veel valkuilen en beperkingen. Jongeren en lager
opgeleiden zijn meestal ondervertegenwoordigd. De
enquêtes bevatten vaak suggestieve vragen. Bewoners
klagen erover dat ze hun ei niet kwijt kunnen omdat
vraagstelling en antwoordmogelijkheden daar geen
ruimte voor bieden. Het andere uiterste is een open
vraag in de enquête over de Eilandenboulevard die 24
bladzijden met 500 losse opmerkingen oplevert, waar
vervolgens niets mee gedaan wordt. Enquêtes zoals die
over de gebiedsplannen leveren een brei van gegevens
op waar het stadsdeel alle kanten mee op kan.

Wat ontbreekt bij een enquête is meningsvorming op
basis van kennis, debat en argumenten zoals die in een
buurtbijeenkomst worden uitgewisseld.

Buurtoverleggen blijven nodig om met kracht
buurtwensen naar voren te brengen, drogredeneringen te
weerleggen, ambtenaren aan hun toezeggingen te
houden en kennis van de woonomgeving te laten
doorwerken in de plannen.

Jeroen Verhulst
Secretaris Stichting Buurtorganisatie 1018



11 december 16:00 – 19:00 u Witte Boei:
presentatie boek ‘Kattenburg 1958-1962’, en
vernieuwde website Buurtboeken.
Fotosessie ‘Het gezicht van 1018’

Alle buurtbewoners zijn welkom op

Vrijdag 11 december 16:00-19:00 u
Witte Boei, Kleine Wittenburgerstsraat 201

Om 17:00 uur wordt het nieuwe Kattenburgboek
‘Kattenburg, een bijzondere buurt (1958-1962)’ van Lily
van Rijswijk-Clerkx gepresenteerd. De aantekeningen
van de schrijfster bleven vijftig jaar op zolder liggen. Het
zijn beschrijvingen van het dagelijkse leven en hoe
bewoners daarover praatten. Voor de oudere bewoners is
dit boek een feest van herkenning en voor nieuwe
bewoners een inkijk in het verleden van hun buurt. De
originele foto’s dragen daaraan bij. Het boek is vanaf 11
december voor € 8,- te koop bij de Witte Boei.

Daarnaast wordt de vernieuwde website
www.buurtboeken.nl gepresenteerd, met verhalen van
bewoners uit postcodegebied 1018. U kunt ook zelf uw
verhaal kwijt in de buurtboeken.

Tussen 16:00 en 19:00 uur kunt u zich ter plekke laten
fotograferen en interviewen voor ‘Het gezicht van 1018’.
Informatie en aanmelding via www.hetgezichtvan1018.nl

Er is muziek, en vanaf 18:00 uur een borrel.
Organisatie: Buurtboeken 1018 en Buurtorganisatie
1018.

De gekozen mix van varianten: Kattenburgerplein met opstelstrook minder,
verhoogde kop en smal fietspad langs het water

Besluit Bestuurscommissie Centrum
1 december over herinrichting Eilandenboulevard
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 1 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het besluit



genomen om een aangepaste versie van variant 2 uit te voeren, de variant met
rammelstroken. De aanpassing bestaat eruit dat in het voetpad aan de waterkant
nu een informeel, onverplicht fietspad van een meter breed in parkverharding
wordt opgenomen. Dit plan kreeg de steun van D66 en GroenLinks. Ze hebben
één zetel meer dan PvdA, SP en VVD, die de buurtvariant met apart fietspad
steunden.

Op andere onderdelen had de lobby vanuit het Eilandenoverleg en de Vereniging
De Nieuwe Vaart meer succes: het Kattenburgerplein wordt uitgevoerd met een
opstelstrook minder, waardoor bomenkap en aantasting van het plein niet nodig
zijn. Tegelijk werd duidelijk dat ten onrechte was aangenomen dat deze variant
zestien parkeerplaatsen zou kosten. De inbreng vanuit het Eilandenoverleg leidde
er ook toe dat een oversteekplaats bij de Oostenburgervoorstraat wordt
toegevoegd en dat er bij het Kattenburgerplein, bij de duikers, bij de oversteek
Oostenburgervoorstraat en vlak voor het kruispunt Czaar Peterstraat verhoogde
plateaus worden toegepast om de snelheid te remmen, naar het voorbeeld van de
Cruquiuskade.

De stoplichten bij de Oosterkerk gaan weg, maar de ondergrondse infrastructuur
blijft liggen. Als na een half jaar blijkt dat ze niet gemist kunnen worden, komen
ze terug.

Nieuwbouw Sint Jacob, Plantage
Middenlaan
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 4 november 2015 organiseerde de
projectontwikkelaar van de nieuwbouw die in plaats komt
van voormalig verpleeghuis Sint Jacob een
informatieavond voor omwonenden. De Tijgerzaal van
Artis zat vol. Architect Pi de Bruijn van de ArchitectenCie
lichtte het ontwerp toe: 325 luxe
vrijesectorhuurwoningen voor senioren in 7 verdiepingen,
32 wooneenheden met PG-zorg, een parkeerkelder voor
220 auto's (in- en uitrit Plantage Muidergracht) en een
fietsenstalling. De kapel op het binnenterrein wordt
gerestaureerd; het is een monument. Op de eerste
verdieping ligt een theaterzaal van 1000 m2 die
behouden blijft. In de voormalige kapel is ruimte voor
voorzieningen.

De buurt wordt gevraagd om met ideeën te komen voor
een mogelijke invulling (mail naar jimmy@mooilostop.nl).
Het bestemmingsplan staat geen winkels toe in het
complex.
De tuin op het binnenterrein wordt openbaar toegankelijk
via de centrale entree aan de Plantage Middenlaan. 

De sloop start medio 2016. De nieuwbouw zal eind 2019
afgerond zijn.

Kritiek vanuit de zaal was er op het te hoge (22m) en te
massale bouwvolume), de locatie van de in- en uitrit van
de parkeergarage en de te geringe breedte ervan, het
ontbreken van sociale huurwoningen, de kleur van de
baksteen en de 16 niet-aanpasbare



maisonnettewoningen .

Vooruitblik
Werkspoorhallen Oostenburg: onderzoek en onderhandeling over de
monumentenstatus hebben al een half jaar uitstel veroorzaakt van de
besluitvorming over het bestemmingsplan Oostenburg-Noord. De
Bestuurscommissie beraadslaagt over de Werkspoorhallen op 15 december
en besluit erover op 5 januari. De besluitvorming over het
bestemmingsplan volgt daarna.
Aanpassing tramhalte Artis: er zijn meer dan veertig reacties
binnengekomen. B&W behandelt dit in januari 2016. In 2016 bespreekt de
raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid het voorstel en daarna
beslist de Gemeenteraad
Namenmonument: het onderzoek naar 15 mogelijke locaties zal nog
zeker enkele maanden in beslag nemen.

Belangrijke data in december 2015 en januari 2016
11 december 16:00-19:00 u Witte Boei: boekpresentatie Kattenburg
1958-1962, presentatie vernieuwde website Buurtboeken en fotosessie ‘Het
gezicht van 1018’. Met muziek en borrel.
16 december 20:00 uur Witte Boei: Eilandenoverleg o.a. over de lobby
voor aanpassing van de plannen voor Oostenburg-Noord
7 januari 20:00 uur Nieuwjaarsreceptie Witte Boei.
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