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Beroepsbewoner en Nimby
Betrokkenheid maakt het verschil, zet de toon en geeft
kleur aan de zaak. Betrokkenheid uit zich in deelname
aan bestaande buurtorganisaties. Op de bijeenkomsten
daarvan treffen buurtbewoners, ambtenaren en
bestuurders elkaar. Wanneer je daarbij wordt weggezet
als beroepsbewoner, voelt dat pas echt als een treffen.
Dat trof me dus en deed me even wit weg trekken. Een
Lastpost is nog tot daar aan toe, maar een Nimby is
nog erger. Dat is iemand, die alles wel prima vindt,
zolang het maar niet in zijn achtertuin is: ‘Not In My
Back Yard’. Het Namenmonument in het Wertheimpark
niet in mijn achtertuin dus. Inmiddels twee dure
onderzoeken verder blijkt dat park daar dus echt niet
geschikt voor. Hoezo Nimby en hoezo
beroepsbewoner?

Bij het opstellen van het gebiedsplan 2017 zijn
buurtgesprekken niet meer verplicht. Veel informatie
wordt op andere manieren verkregen, heet het.
Gebiedsteams worden uitgenodigd bij overleggen
georganiseerd door bewoners en ondernemers zelf. Er
wordt (weer) een beroep gedaan op de bewoners en
ondernemers.

U begrijpt het. Het bleekneusje heeft weer kleur
gekregen. De zogenaamde voortgangsoverleggen zijn
in ere hersteld. Er is een hele planning opgesteld om in
goed overleg tot het Gebiedsplan 2017 te komen.
Begin oktober is er zelfs een ‘week van het gebied’
voorzien. Tussen de hoorzitting en de vaststelling van
het gebiedsplan is er (meer) tijd ingeruimd voor het
indienen van technische vragen, moties en
amendementen. Je gelooft je ogen en oren bijna niet,



maar dat is juist waar het om draait: bestuurders,
ambtenaren, ondernemers én bewoners samen de
ogen en oren van de buurt. Wij zien en horen u dus
graag.

Henk van der Westen
Bestuurslid Buurtorganisatie 1018

Fietsstraat Sarphatistraat tussen
Weesperplein en Alexanderplein
(Nieuwsbericht van onze website)

Op dit moment wordt de Sarphatistraat tussen
Weesperplein en Alexanderplein getransformeerd tot
Fietsstraat. Dit houdt is dat de fietsstroken die twee
jaar geleden zijn aangebracht worden verwijderd en
dat er over de volle breedte nieuw rood asfalt komt
tussen de parkeerplaatsen en de trambaan. Een
Fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute,
maar waar wel auto's zijn toegestaan. Het heeft geen
wettelijke status. Er komen borden 'Fietsstraat' en '30
km' en er komen aan weerskanten zes sinusvormige
verkeersdrempels. De trambaan (met taxi's) blijft 50
km/u. Deze Fietsstraat is een experiment in het kader
van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit dat over een half
jaar geëvalueerd zal worden d.m.v. metingen en
enquêtes. Het kan leiden tot veel meer van dergelijke
fietsstraten op de Binnenring en elders.

Het project is zonder enige vorm van inspraak tot
stand gekomen onder regie van de centrale stad. Tot
ongenoegen van de Bestuurscommissie van Stadsdeel
Centrum is die er op geen enkele manier bij betrokken.
Zowel de Fietsersbond als bewoners van het
Sarphatiblok hebben bezwaar gemaakt bij de
gemeenteraadscommissie Verkeer. Tevergeefs.

De Fietsersbond is erop tegen om goed functionerende
fietsvoorzieningen plaats te laten maken voor een
fietsstraat. Dat is in de Sarphatistraat het geval. Hier
wordt € 633.000 uitgegeven aan een verslechtering.
De fietsstraat is 80 cm smaller dan de huidige rijbaan
+ fietsstrook samen. Zelfs als auto’s zich houden aan
de maximumsnelheid van 30 km/u is dat nog altijd een
stuk sneller dan de fietsers. Ze zullen dus willen
inhalen. Dan rijden ze dicht langs de fietsers. Als ze
achter de fietsers blijven rijden, zullen de fietsers dat
niet prettig vinden; ze voelen zich dan opgejaagd. Het
ontbreken van een ‘eigen’ strook voor de fietsers is dus
geen vooruitgang. Aan twee voorwaarden voor een
Fietsstraat wordt niet voldaan: niet meer dan 2500
motorvoertuigen per etmaal en er mag geen sprake
zijn van sluipverkeer. In het deel van de Sarphatistraat
van Roetersstraat naar Weesperplein rijden 5000
motorvoertuigen per etmaal, voornamelijk sluipverkeer
uit de IJtunnel.



Uitkomsten Buurtenquete Oostelijke
Eilanden en Kadijken van stadsdeel
Centrum
(Nieuwsbericht van onze website)

De Buurtenquête van stadsdeel Centrum is gehouden
in april 2016. De enquête is bedoeld als input voor het
Gebiedsjaarplan 2017.
Op de Oostelijke Eilanden hebben 299 personen
meegedaan en op de Kadijken 114. Lees hier het
volledige rapport. Onderstaand een samenvatting van
de belangrijkste uitkomsten.

Meest gebruikt vervoermiddel 77% fiets, 9 %
lopen, 7% OV, 4 % auto, 1 % bromfiets/scooter.
Meest onveilige verkeerssituatie voor fietsers:
kruispunten kop Czaar Peterstraat,
Zeeburgerstraat, rond Oosterkerk,
Kattenburgerplein en kruispunten Prins
Hendrikkade. Als oorzaken worden genoemd: te
druk, door rood rijden en overlast scooters.
36% van de bewoners van de Oostelijke
eilanden vindt de balans tussen wonen, werken
en vrijetijdsbesteding in orde. Op de Kadijken is
dat 55%. Op de Oostelijke Eilanden vindt 47%
dat er meer ruimte voor vrijetijdsfuncties zoals
horeca, cultuur en winkels mag komen. Op de
Kadijken is dat 18%. Het beeld van de
Oostelijke Eilanden wijkt sterk af van het
Centrum als geheel, want daar wil maar 11 %
meer vrijetijdsfuncties. Van de bewoners van de
Oostelijke Eilanden en Kadijken vermijdt 46%
bewust drukke plekken in de binnenstad
Op de Oostelijke Eilanden ervaart 42% geen
drukte, op de Kadijken 24%. Voor het Centrum
als geheel is dit 8%.
Op de vraag naar soorten van overlast scoort
zwerfvuil het hoogst (36%) op de Oostelijke
Eilanden gevolgd door rondhangende jeugd
(31%). Op de Kadijken scoort toeristisch
verblijf/airbnb het hoogst (36%), gevolgd zoor
zwerfvuil (33%) en geluidsoverlast van boten
(28%). 19% van de Oostelijke Eilanden en
Kadijken ervaart overlast van touringcars. Op de
Kadijken noemt 83% als type overlast van
toeristisch verblijf vooral geluidsoverlast buiten
(praten, schreeuwen, rolkoffers). Op de
Oostelijke Eilanden is dit 63%.
De overlast van rondhangende jeugd doet zich
vooral voor op het plein achter de Oosterkerk,
de Kattenburgerkruisstraat, het
Oostenburgerpark en rond de Tweede
Leeghwaterstraat. Behalve het rondhangen als
zodanig bestaat de overlast vooral uit
geluidsoverlast, vervuiling, drugsgebruik of
dealen, intimidatie en drankgebruik.
43% meldt nooit overlast, 16 % meldt bij de
politie (meestal telefonisch) en 15 % spreekt de
veroorzaker aan.



Bij de vraag waar de gemeente vooral
handhavend zou moeten optreden wordt illegaal
toeristisch verblijf het meest genoemd (21%),
direct gevolgd door verkeerd aangeboden afval
(20%) en overlast op het water (14%).
Op de vraag welke problemen voorkomen bij de
buren wordt eenzaamheid het meest genoemd
(Oostelijke Eilanden 25%, Kadijken 26 %),
gevolgd door psychische problemen (resp. 22 en
21%). Op de Oostelijke Eilanden wordt ook
financiële problematiek en armoede vaak
genoemd (23%). Op de Kadijken is dat
beduidend minder (12%).
Ruim de helft van de bewoners zegt geen
behoefte te hebben aan buurtactiviteiten. 26%
heeft behoefte aan een ontmoetingsplek en 14%
wil samen koffie drinken..
36 % op de Oostelijke Eilanden en 47% op de
Kadijken doet op dit moment vrijwilligerswerk.
Burgerparticipatie: 36 % van de bewoners van
de Oostelijke Eilanden en 27 % van de Kadijken
vinden dat de gemeente bewoners voldoende
betrekt bij haar plannen voor de buurt. 25%
resp. 27 % vindt dat niet. 39% resp. 45 % heeft
geen mening.
Aan bewoners van de Oostelijke eilanden en het
Oosterdokseiland is gevraagd aan welke
activiteiten op het Marineterrein zij behoefte
hebben.  Muziek, theater, kunst en cultuur
werden het vaakst genoemd (63%). 28 %
noemt sport. Uit de open vragen komt naar
voren dat men ook graag wateractiviteiten of
meer groen zou willen.
36%  van de bewoners van heel deelgebied Oost
zegt interesse te hebben in deelname aan
werkgroepen of overleggen in de buurt. Ze
konden hun e-mailadressen doorgeven, zodat
de gemeente ze kan uitnodigen.

Uitkomst onderzoek gemeente naar
parkeergarage omgeving Artis
(Nieuwsbericht van onze website)

In het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit heeft
de gemeente onderzoek gedaan in negen zoekgebieden
naar de haalbaarheid van realisering van een
parkeergarage.

Een van de zoekgebieden is 'Omgeving Artis'. In dat
kader zijn twee locaties onderzocht: het huidige
parkeerterrein van Artis en een garage onder de
Plantage Muidergracht/Nieuwe Prinsengracht.

Omdat Artis op dit moment  geen prioriteit geeft aan
een ondergrondse garage op haar terrein, is alleen de
tweede variant uitgewerkt. Het gaat dan om een
drielaagse parkeergarage voor 150 auto's onder de



kruising Nieuwe Prinsengracht/Plantage Muidergracht.
De in- en uitgang zouden dan komen in de groene
driehoek in de Roetersstraat tegenover het Dr.
Sarphatihuis. De parkeergarage wordt mechanisch,
waardoor minder ruimte nodig is.

Volgens de snelst mogelijke planning zou de garage
over vijf jaar gereed kunnen zijn. De garage is bedoeld
om 150 parkeerplaatsen op straat te kunnen opheffen
in de Plantage Kerklaan en Plantage Middenlaan, zodat
daar meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers.

In de B&W-voordracht van 7 juni wordt het vervolg
afhankelijk gesteld van een procedure van Artis tegen
vermindering van subsidie: 'De strategie is wachten en
mogelijk verder verkennen na lopende procedure
Artis.'

Lees hier een factsheet over deze mogelijke
parkeergarage. Het zeer omvangrijke rapport over alle
aspecten van alle zoeklocaties is hier te vinden onder
agendapunt 8b.

Uitkomsten Buurtenquete Plantage en
Weesperbuurt van stadsdeel Centrum
Stadsdeel Centrum heeft de Buurtenquete gehouden in
april 2016. De resultaten worden gebruikt voor het
gebiedsjaarplan 2017. Lees hier het volledige rapport.
Hieronder volgt een samenvatting van de uitkomsten.

Meest gebruikt vervoermiddel 75% fiets, 13 %
lopen, 6% OV, 3 % auto, 1 % bromfiets/scooter.
Meest onveilige verkeerssituaties: rond Mr.
Visserplein, Weesperstraat,
Weesperplein/Rhijnspoorplein, en Alexanderplein
en de kruising Plantage Middenlaan-Plantage
Parklaan. Als oorzaken worden genoemd: te
druk en overlast scooters en toeristen op
fietsen.
62% van de bewoners van de Plantagebuurt en
41 % in e Weesperbuurt vindt de balans tussen
wonen, werken en vrijetijdsbesteding in orde. In
de Plantagebuurt vindt 26% dat er meer ruimte
mag komen voor wonen en in de Weesperbuurt
36%. De behoefte aan vrijetijdsfuncties zoals
horeca, cultuur en winkels is resp. 10 en 20%.
Opmerkelijk is dat 35% van de
Plantagebewoners en 28% van de
Weesperbuurtbewoners zegt nooit een
horecagelegenheid te bezoeken.
In de Plantage/Weesperbuurt ervaart 12% geen
drukte. 25% vindt het gezellig druk en 19% in
de Plantagebuurt en 34% in de Weesperbuurt
vindt het vervelend druk. Voor het Centrum als
geheel is dit 45%.
Op de vraag naar soorten van overlast scoort
overlast van toeristisch verblijf het hoogst



(35%) op de voet gevolgd door overlast van
geparkeerde fietsen en zwerfafval (beide 33%).
20% ervaart overlast van touringcars en ook
20% ervaart geluidsoverlast van boten. In de
Plantagebuurt noemt 84% als type overlast van
toeristisch verblijf vooral geluidsoverlast buiten
(praten, schreeuwen, rolkoffers) en 75% in de
Weesperbuurt.
Bij de vraag waar de gemeente vooral
handhavend zou moeten optreden wordt illegaal
toeristisch verblijf het meest genoemd (29%,
direct gevolgd door overlast op het water
(19%).
Op de vraag welke problemen voorkomen bij de
buren wordt eenzaamheid het meest genoemd
(22 %), gevolgd door psychische problemen
(12%) en ouderen die niet meer voor zichzelf
kunnen zorgen (12%).
57% van de bewoners zegt geen behoefte te
hebben aan buurtactiviteiten. 17% heeft
behoefte aan een ontmoetingsplek en 11% aan
samen koffie drinken.
54% in de Plantagebuurt en 43% in de
Weesperbuurt doet op dit moment
vrijwilligerswerk.
Burgerparticipatie: 29 % van de bewoners vindt
dat de gemeente bewoners voldoende betrekt
bij haar plannen voor de buurt. 34 % vindt van
niet. 37%  heeft geen mening.
36%  van de bewoners van heel deelgebied Oost
zegt interesse te hebben in deelname aan
werkgroepen of overleggen in de buurt. Ze
konden hun e-mailadressen doorgeven, zodat de
gemeente ze kan uitnodigen.

Nieuws in het kort
Beroep inzake kapvergunning iep voor Oosterkerk ongegrond verklaard.
Lees hier meer.
Paul Vierhout overleden, actieve bewoner van Wittenburg. Lees hier
meer
Hotel Zoku open in gebouw Metropool.. Lees hier meer.
Slagerij Bosse stopt. Lees hier meer.
Herman Vuijsje over het Namenmonument in NRC 28 mei. Lees hier
meer.
Parkeeronderzoek Oostenburg en Eilandenboulevard: parkeerdruk valt
mee. Lees hier meer.
Nieuw op Marineterrein: restaurant Scheepskameel. Lees hier meer.

Vooruitblik
Bestemmingsplan Oostenburg-Noord
Na stadsdeel Centrum neemt de gemeenteraad de definitieve beslissing. Die
komt later dan eerder aangekondigd. op 6 juli bespreekt de
gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening het bestemmingsplan



Stadswerf Oostenburg en op 13 of 14 juli stelt de gemeenteraad het vast. Een
belangrijke issue is het percentage sociale huurwoningen.

Belangrijke data in juli 2016
3 juli 11.00 – 17.00 uur: Open dag Marineterrein. Lees hier meer.
3 juli 14.00 – 18.00 uur: Buurtfeest Wertheimpark.
6 juli 20.00 uur; Witte Boei: Eilandenoverleg in De Witte Boei over o.a.
bezuinigingen jongerenwerk, voortgang Eilandenboulevard en
Oostenburg-Noord.
9 juli 14.00 uur: Boeiend treffen met vluchtelingen in De Witte Boei.
Aansluitend vanaf 15.30 uur Buurtbarbecue.
11 juli  20.00 uur: Plantage Weesperbuurt Overleg in Eik en Linde.
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