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BO 1018 in een veranderend speelveld
In mijn eerste bijdrage aan deze nieuwsbrief, ruim een
jaar geleden, schreef ik dat het er om gaat of het de
stichting lukt om bewonersparticipatie en
bewonersinitiatieven daadwerkelijk te stimuleren en te
ondersteunen. Wij moeten een toegevoegde waarde
hebben. Dat was en is nog steeds onze uitdaging. In
ons eerste jaarverslag doen wij daar verslag van. Naar
onze mening zijn we op de goede weg, maar lees het
verslag en laat ons weten wat jij er van vindt.

Wat mij sinds mijn toetreding tot het bestuur wel is
opgevallen, is dat de omgeving waarin wij opereren
verre van stabiel is en we dus steeds met nieuwe
relaties, visies en ambities worden geconfronteerd.
Nadat eerst de stadsdeelraad vervangen was door een
Bestuurscommissie, wordt IJsterk, dat de taken van
het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad overnam,
binnen drie jaar al weer vervangen door een andere
welzijnsorganisatie. En wat dat weer gevolgen zal
hebben is nog volstrekt onduidelijk.

Verder zijn wij niet de enige die op de ‘markt’ van
burgerparticipatie actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan
WijDeWijk en Stadsdorp Centrum-Oost. Hoe moeten
we ons verhouden tot die andere initiatieven? Zijn de
verschillen groter dan de overeenkomsten, of is het
juist andersom? En wat betekent dat dan? Naast elkaar
blijven bestaan, fuseren, opheffen, etc? Alle varianten
zijn denkbaar.

In het jaarverslag kunt u lezen dat wij vinden dat de
stichting BO1018 toegevoegde waarde heeft. We gaan
in 2016 door op de ingeslagen weg, maar met open



vizier naar alle kanten.

Peter Kroon
Penningmeester Buurtorganisatie 1018

Holocaust Namenmonument komt in de
Weesperstraat
(Nieuwsbericht van onze website)

Het Holocaust Namenmonument is weer volop in het
nieuws. Het wordt steeds duidelijker dat het verzet van
de buurt tegen plaatsing in het Wertheimpark van de
slingerende muur van ruim vierhonderd meter beton
succes heeft gehad. De Volkskrant meldt in een
paginagroot artikel op 21 april uit welingelichte kring te
hebben vernomen dat Burgemeester Van der Laan aan
het College van B&W en de gemeenteraad gaat
voorstellen om het Holocaust Namenmonument te
plaatsen in het plantsoentje tussen de Weesperstraat
en de Hermitage. Daar staat nu het monument van
Dankbaarheid, dat in 1950 is gemaakt als teken van
erkentelijkheid aan Amsterdammers die Joden tijdens
de oorlog hebben geholpen.

De initiatiefnemer van het Namenmonument, Jacques
Grishaver van het Auschwitzcomité, vindt de locatie
aan de Weesperstraat een aanvaardbaar alternatief.
Het Parool meldt in zijn artikel van 21 april zelfs dat
het Auschwitz Comité deze plek zelf heeft voorgesteld.
Architect Libeskind is bereid om zijn ontwerp aan de
locatie aan te passen. De Lutherse Diaconie die ernaast
gevestigd is, heeft geen bezwaar tegen plaatsing op
deze plek.

Een heet hangijzer is nog wel wat er nu gaat gebeuren
met het Dankbaarheidsmonument. Het
Auschwitzcomité suggereert om het te verplaatsen
naar het Weesperplein, voor de Diamantbeurs. Daar
heeft het oorspronkelijk gestaan, totdat het wegens de
metroaanleg 'tijdelijk' verplaatst is naar de huidige
plaats.

BO 1018 zoekt bestuurslid en redacteuren
(Nieuwsbericht van onze website)

Het bestuur van de Stichting Buurtorganisatie 1018
zoekt uitbreiding met een
Bestuurslid
met hart voor bewonersparticipatie.

Vanwege de samenstelling van het bestuur zoeken wij
iemand uit de Plantage Weesperbuurt, bij voorkeur een
vrouw.



Voor onze website zoeken wij
Redacteuren
die korte berichten en agenda-items willen schrijven
voor onze nieuws- en agendapagina’s en daarvoor aan
nieuwsgaring willen doen. Wij werken samen met 1018
Magazine, zodat redacteuren ook voor de buurtkrant
stukken van langere adem kunnen schrijven, in overleg
met de redactie.

Nadere informatie en aanmelding bij
info@buurtorganisatie1018.nl.
Wij nemen dan contact op.

Besluit over bestemmingsplan Stadswerf
Oostenburg door Bestuurscommissie
Centrum
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 5 april - twee weken na de voorbereidende
beraadslaging op 22 maart - heeft de
Bestuurscommissie besloten over haar advies aan de
gemeenteraad over het bestemmingsplan Stadswerf
Oostenburg. Het stadsdeel adviseert de volgende
aanpassingen in het bestemmingsplan:

Er komen geen ligplaatsen voor woonschepen
aan de VOC kade (er waren er 5 gepland);
Er moet uiterlijk bij het eerste uitwerkingsplan
een Beeldkwaliteitsplan beschikbaar zijn om de
kwaliteit van de architectuur te waarborgen;
Deelauto's mogen geen gebruik maken van de
40 parkeerplaatsen voor bezoekers en laden en
lossen, maar moeten een plaats krijgen in de
parkeergarages;
In een memo had het DB een wijziging
voorgesteld van het aandeel sociale huur in het
totale beschikbare brutovloeroppervlak van 20
% naar 14 % sociale huurwoningen en 6 %
huurwoningen in het middensegment (€
710-971). Dat wordt nu 16 % middensegment
huurwoningen in plaats van 6 % bij een
gelijkblijvend percentage van 14 % sociale
huurwoningen.

Het aandeel sociale huurwoningen was het zwaarste
discussiepunt. De Buurtwerkgroep schreef hierover een
lezersbrief in Het Parool. D66 en VVD blokkeerden
voorstellen van GroenLinks en SP, die gesteund werden
door de PvdA, om zowel het aandeel sociale huur als
het aandeel middensegment uit te breiden. Deze
partijen hebben al aangekondigd dat hun fracties het
laten aankomen op besluitvorming in de
gemeenteraad, waar zij -anders dan in de
Bestuurscommissie Centrum- een meerderheid
hebben. Besluitvorming in de gemeenteraad is gepland
op 1 of 2 juli, na een voorbereidende bespreking in de



raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 15 juni.

De Buurtwerkgroep heeft zich sterk gemaakt voor
openbare oevers langs de Oostenburgervaart en
Oostenburgerdwarsvaart, maar zelfs een motie van de
SP om alleen de oever van de Oostenburgerdwarsvaart
openbaar te maken werd geblokkeerd door D66 en
VVD (N.B.: D66 heeft vijf van de dertien zetels in de
Bestuurscommissie).

Een motie voor een inspanningsverplichting van het
stadsdeel om geluidsschermen langs de spoorbaan te
bepleiten bij ProRail werd ingetrokken na een
toezegging van het Dagelijks Bestuur dat dit gaat
gebeuren zodra de plannen voor hoogfrequent spoor
van ProRail duidelijker zijn. Het Eilandenoverleg dringt
hier al jaren op aan en krijgt nu eindelijk medewerking
van het stadsdeel. Lees hier meer over Oostenburg-
Noord.

Buurtspreekuren Eilandenoverleg en
Plantage Weesperbuurtoverleg
De Buurtspreekuren zijn bedoeld voor iedereen die
vragen, problemen, klachten of ideeën heeft over zijn
woon- en leefomgeving en wat er verder in de buurt
speelt. Het kan gaan over overlast, bijvoorbeeld van
horeca of evenementen, over onveiligheid of over
sociale problemen of welzijnsvoorzieningen. Het kan
ook gaan over plannen en projecten van het stadsdeel
of de gemeente of over wat ze juist niet doen, maar
wel zouden moeten doen. De wijkagenten zijn bij deze
spreekuren betrokken.

Het Buurtspreekuur van het Eilandenoverleg wordt elke
dinsdag 11:30 – 12:30 uur gehouden in De Witte Boei,
Kleine Wittenburgerstraat 201.

Het Buurtspreekuur van het Plantage Weesperbuurt
Overleg is elke woensdag van 11:00 – 12:00 uur in
café Eik en Linde, Plantage Middenlaan 22A.



Nieuws in het kort
Presentatie rapport Universiteit Wageningen over zelfbeheer openbare
ruimte n.a.v. vraag woonbootbewoners Eilandenboulevard. Lees hier
meer.
Interesse in een ouderenwoning in de nieuwbouw op Oostenburg in de
sociale huur? Lees hier meer.
Aanvragen Cultuurbudget stadsdeel Centrum mogelijk t/m 22 mei. Lees
hier meer.
Teken de petitie Basbewust beleid i.v.m. geluidsoverlast evenementen.
Lees hier meer.
Frank’s Smokehouse gaat naar Wienerterrein Oostenburg. Lees hier
meer.
Verbouwing Diamantbeurs tot verzamelgebouw voor creatieve bedrijven.
Lees hier meer.

Vooruitblik
Bestemmingsplan Oostenburg-Noord
Op 15 juni bespreekt de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening het
bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg en op 1 of 2 juli stelt de gemeenteraad
het vast. Een belangrijke issue is het percentage sociale huurwoningen.

Rechtszaken De Wittenberg
Uitspraak van de rechter wordt in mei verwacht..

Belangrijke data in april en mei 2016
30 april 10.00-16.00 uur:Groene Straatdag achter de Oosterkerk. Er is
een markt waar planten verkocht worden, informatie over geveltuintjes,
kinderactiviteiten en eten en drinken uit diverse culturen.
5 mei 10.00- 21.00 uur: Jeugdvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes
7-15 jaar en buurtfeest Curnesa in speeltuin Wittenburg. Lees hier het
programma.
22 mei 17.00 uur:Opening broedplaats voor nieuwkomers/vluchtelingen
op de bovenverdiepingen van de voormalige Kweekschool, Plantage
Middenlaan 27. Lees hier meer.
25 mei 20.00 uur: Witte Boei: Eilandenoverleg in De Witte Boei. Overleg
met ambtenaren van het stadsdeel over het Gebiedsjaarplan 2017.
30 mei 20:00 uur: café Eik en Linde: Plantage Weesperbuurtoverleg.
Overleg met ambtenaren van het stadsdeel over het Gebiedsjaarplan
2017.
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