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Beste Roeland en Kiki, 
 
Op 7 oktober staat het Voortgangsoverleg Oostelijke Eilanden gepland. Daar wordt het 
concept-gebiedsjaarplan 2016 voor deelgebied Oost van het stadsdeel besproken. 
Het leek ons goed om al eerder de wensen van het Eilandenoverleg voor het 
gebiedsjaarplan door te geven, want dan kunnen ze nog in het concept worden opgenomen.  
En net als bij voorgaande Voortgangsoverleggen vragen wij jullie om nog vóór 7 oktober een 
aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. 
In zijn vergadering van 2 september j.l. is het Eilandenoverleg tot de volgende wensen en 
vragen gekomen:  
 
Wensen voor gebiedsjaarplan 2016 

1) Een strategie ontwikkelen (gemeente, corporaties en bewoners) die leidt tot behoud 
van sociaal-economische menging van bewoners en cohesie: a) bloksgewijze quota 
van te behouden sociale huurwoningen, b) maatregelen voor herhuisvesting van 
ouderen en gezinnen die in de buurt willen blijven wonen, maar waarvoor geen 
geschikte sociale huurwoning is. 

2) Buurtbudgetten 
3) Invloed op prioriteiten stadsdeel. 
4) Marineterrein ontwikkelen tot op duurzaamheid gericht stadspark 
5) Organisatorische ondersteuning van bewonerscoöperaties die zonnepanelen op 

daken willen. 
6) Uitvoering toegezegd parkeeronderzoek Oostelijke Eilanden: beschikbare plaatsen, 

behoeften, ongebruikte plaatsen in garages, gebruiksmogelijkheden garages. 
Knelpunten verminderen, specifiek Oostenburg. 

7) Prioriteit voor voorbereiding en uitvoering fiets-/wandelpad Dijksgracht-Oost. 
8) Idem hellingbaan i.p.v. trap bij brug Oosterdokstoegang naar Dijksgracht. 
9) Budget voor herprofilering Kattenburgerkruisstraat. 
10) In januari overleg met Eilandenoverleg over procedure Jaarplan 2017. 
11) Geen verkoop Oosterkerk en in overleg met de Stichting Oosterkerk een plan 

maken voor uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden, zodat de kerk weer dagelijks 
opengesteld kan worden.. 

12) Maatregelen tegen overlast touringcars Kattenburgerstraat 
13) Vluchtheuvel bij oversteek Kattenburgerstraat naar Voorwerf Marineterrein. 
14) Er is een hondenuitlaatstrook aangelegd in de groenstrook langs de Sarphatistraat, 

maar voor onderhoud is geen geld, waardoor het er armzalig uit ziet. Dat geld moet 
er wel komen, anders werkt het niet. 

15) Op het Kazerneterrein komen veel fietsers en voetgangers langs. Verzoek: een 
watertappunt realiseren (‘happertje’). 

16) De Hoogte Kadijk is onbegaanbaar voor voetgangers door fietsparkeren. Het aantal 
fietsen is sterk toegenomen. Tegelijkertijd is er geen gebrek aan 
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autoparkeerplaatsen. Verzoek: door herinrichting Hoogte Kadijk goede loopruimte 
realiseren. 

17) De toegang naar de woonboot aan de 2e Wittenburgerdwarsstraat wordt regelmatig 
geblokkeerd door fietsen die tegen het hek geparkeerd worden. Verzoek: extra 
fietsparkeervoorzieningen maken. 

18) Actiever de planvorming voor het Texacoterrein, de Keuringsdienst van Waren en 
het GEB-gebouw aanjagen door een verkennend onderzoek uit te (laten) voeren 
naar het mogelijk gebruik van deze locatie(s), in overleg met bewoners. 

19) Vergroening van de Kattenburgerkade in overleg met de Werkgroep Groen en 
Milieu.. 

 
 
Vragen waarop we graag vóór het Voortgangsoverleg van 7 oktober antwoord 
ontvagen:: 

1) Hoe gaat het stadsdeel invulling geven aan de gebiedsgerichte uitwerking die 
volgens de nieuwe prestatieovereenkomst met de corporaties binnen een jaar moet 
plaatsvinden. Hoe worden bewoners daarbij betrokken? 

2) Hoe staat het met de plaatsing van zonnepanelen op het gebouw van de voormalige 
Parelschool? 

3) Wat is de stand van zaken bij het verbinden werk en buurt? Hoe verhouden de 
kansen zich tot het geringe aantal van 350 arbeidsplaatsen op de Oostelijke 
Eilanden? Is daar een rol voor de BIZ in? 

4) Wanneer start de planvorming voor het bestemmingsplan Zeeburgerpad? Wat zijn de 
uitgangspunten?  

5) Wat zijn de criteria voor honorering van hotelinitiatieven 
6) Wat is het tijdschema voor de inrichting van oever en water Eilandenboulevard en de 

bijbehorende inspraak? 
7) Naar aanleiding van onze vragen bij een eerder Voortgangsoverleg hebben jullie een 

kwantificering van zorgvariabelen 2016 toegezegd. Wat is de stand van zaken? 
8) In een schriftelijke reactie van jullie aan het Eilandenoverleg hebben jullie toegezegd 

dat jullie contact zouden zoeken met ProRail over geluidsschermen. Wat is de 
uitkomst daarvan? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Eilandenoverleg, 
 
 
Heleen Verschuren, 
voorzitter 


