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Inleiding 

1.1  Gebied Oost 

Gebied Oost is een gebied dat de komende jaren flink gaat veranderen, het is een 

ontwikkelgebied. Door de ontwikkelingen gaat het aantal woningen en bedrijven en 

andere voorzieningen de komende jaren fors toenemen en daarmee ook het aantal 

bewoners, bezoekers en arbeidsplaatsen. Gelijkertijd woont op de Oostelijke Eilanden een 

relatief grote groep bewoners met sociaal economische achterstanden (zeker ten opzichte 

van de rest van het Centrum). De opgave voor de komende jaren is om de balans van 

wonen, werken en recreëren te bewaken en om de economische groei in het gebied ook 

ten gunste te laten komen aan deze bewoners. 

 

De Oostelijke Eilanden  

Stadswerf Oostenburg, het Zeeburgerpad en het Marineterrein worden de komende jaren 

omgevormd van bedrijventerrein tot woon-/werkgebied. Voor de Eilandenboulevard staat 

een grote herprofilering gepland die de straat moet veranderen van verkeersgebied in 

verblijfsgebied. De 800 meter lange straat vormt de ontsluiting voor de drie eilanden, en 

de verbinding tussen het Scheepvaartmuseum en de Czaar Peterbuurt. Direct achter de 

boulevard wordt het Wienercomplex gebouwd. De tijdelijke ontwikkeling kop Dijksgracht 

die een aantal jaren geleden is opgestart, wordt doorontwikkeld omdat de definitieve 

ontwikkeling van dit gebied pas wordt voorzien voor 2019 of later.  

Om de sociaal economische status van de eilanden te verbeteren zijn twee projecten 

gestart: de Buurtaanpak en Verbinding Werk en Buurt. 

 

De Plantage/Weesperbuurt 

De belangrijkste ontwikkeling in deze buurt is de vernieuwing van de campus van de 

Universiteit van Amsterdam (UvA) op Roeterseiland. Vlakbij Roeterseiland, in stadsdeel 

Oost, wordt aan de Wibautstraat de campus van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) 

gebouwd. Het totaal aantal studenten neemt toe met 30.000. 

Tussen beide campussen ligt het Weesperplein, een openbaar vervoer-knooppunt van 

metro en tram dat met de stijging van het aantal studenten fors meer reizigers krijgt te 

verwerken. Het metrostation wordt verbouwd, het plein wordt, waarschijnlijk gefaseerd, 

heringericht en in de plinten komen op termijn meer publieksfuncties. Het laatste staat ook 

in de Weesperstraat te gebeuren maar daar blijft de transformatie de eerste jaren beperkt 

tot de plinten en tijdelijke maatregelen om ook hier een stap te zetten richting een 

aantrekkelijke stadsboulevard.  

Andere grote ontwikkelingen zijn de uitbreiding/vernieuwing van Artis en de herinrichting 

van het Wertheimpark en het naastliggende sportpark en de mogelijke komst van het 

Holocaust Namen Monument. Het tussen het Wertheimpark en Hortus gelegen deel van 

de Plantage Middenlaan krijgt een nieuwe (groene) inrichting waardoor Oost een mooie 

entree krijgt vanuit het Centrum. 

 

De culturele instellingen zijn belangrijk voor de economie van het gebied. Profilering van 

het gebied als cultureel kwartier en de fysieke zichtbaarheid als zodanig is van belang.  
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1.2  Gebiedsgericht werken 

Stadsdeel Centrum werkt sinds 2012 gebiedsgericht en is (nog) meer gericht op de 

buitenwereld. De gebiedscoördinator, en zijn team, is het eerste aanspreekpunt voor 

bewoners en ondernemers voor initiatieven, veranderopgaven en nieuwe projecten. Hij is 

ook verantwoordelijk voor het gebiedsjaarplan, het bewaken van samenhang in de 

ontwikkelingen en regie voeren op complexe opgaven. Bij ontwikkelingen in een gebied 

staat de opgave van het gebied en het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren 

centraal. Met de gebiedsgerichte werkwijze wil het stadsdeel meer/beter dan voorheen 

een brede groep van bewoners én ondernemers én andere belanghebbenden betrekken 

bij wat er speelt in de buurt/gebied. In Amsterdam is een grote reorganisatie gaande. 

Uitgangspunt is gebiedsgericht werken. De komende jaren wordt het gebiedsgericht 

werken in Amsterdam meer eenvormig ingericht. 

 

1.3  Totstandkoming jaarplan 

Per gebied is een jaarplan opgesteld waarin staat beschreven welke zaken in 2015 

worden aangepakt. In 2014 zijn buurtgesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, 

instellingen, jongeren en basisschoolkinderen. Tijdens deze buurtgesprekken zijn de 

kansen en bedreigingen ingetekend op kaarten van het gebied. Naast de 

buurtgesprekken zijn op verschillende locaties één of meerdere gesprekken gevoerd, 

bijvoorbeeld het Zeeburgerpad, de Dijksgracht, het Weesperplein en Wittenburg. Er 

hebben meerdere inspraakavonden plaats gevonden over ontwikkelingen zoals Stadswerf 

Oostenburg en de Eilandenboulevard. Ook is meerdere malen gesproken met het 

Eilandenoverleg en het PlantageWeesperoverleg.  

 

 
Buurtgesprek 27 mei 2014 in Desmet 
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In 2014 is voor het eerst een online buurtenquête gehouden. In de 4 buurten van Oost is 

de enquête 183 maal ingevuld. De antwoorden geven extra informatie over wat leeft en de 

mening van bewoners over wat er speelt.  

Het jaarplan is samengesteld op basis van de gebiedsvisie 2014-2018, het meerjaren 

programma openbare ruimte, de informatie uit de bovengenoemde gesprekken, de 

opbrengsten van de online buurtenquête, de politieke wensen en de kennis vanuit de 

ambtelijke organisatie. 

 

Niet alle ingebrachte punten leiden tot concrete acties in het jaarplan. Dit kan 

verschillende redenen hebben. Dit kan zijn omdat het onderwerp niet breed gedragen 

wordt, omdat het in strijd is met de visie of het vastgestelde beleid, omdat er niet 

voldoende financiële middelen beschikbaar zijn of omdat het niet onder de bevoegdheden 

van de bestuurscommissie valt. 

 

In het jaarplan is niet de reguliere uitvoering opgenomen. Alleen dat wat een extra opgave 

is in het gebied en extra acties vereist is vermeld. 
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2  Wonen, Werken en Recreëren 

2.1  Grote ruimtelijke en economische ontwikkelingen 

2.1.1  Van bedrijventerrein naar woon/werkgebied 

In gebied Oost transformeren de komende jaren een aantal locaties van bedrijventerrein 

naar woon/werkgebied, te weten Stadswerf Oostenburg, het Marineterrein en het 

Zeeburgerpad. 

 

De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg begin 

2015 wordt vastgesteld. Het terrein is privaat bezit van Stadgenoot en RVOB. Begin 

2015 start de nieuwe eigenaar van de Van Gendthallen met de verbouw van de 

eerste hallen. De snelheid van de ontwikkeling van de rest van het gebied is 

afhankelijk van de eigenaren en projectontwikkelaars.  

Stadgenoot is gestart met de voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de 

openbare ruimte op basis van de inrichtingseisen van het stadsdeel en de opbrengsten 

vanuit de buurtgesprekken. De openbare ruimte wordt gefaseerd ingericht. 

Als gevolg van het tot ontwikkeling komen van het terrein blijft minder ruimte over voor de 

tijdelijke initiatieven die het terrein de afgelopen jaren op de kaart hebben gezet. Veel 

tijdelijke partijen hebben het terrein inmiddels verlaten. Voor wat betreft de nog 

achterblijvende partijen blijft in 2015 de focus van het stadsdeel gericht op veiligheid en 

het voorkomen van overlast.  

 

Het Marineterrein wordt op termijn door het rijk overgedragen aan de gemeente 

Amsterdam. Het terrein wordt de komende 10 jaar gefaseerd ontwikkeld. Het wordt een 

publiek toegankelijk gebied, wat de komende 3 jaar stapsgewijs wordt opgeleverd. Voor 

de exploitatie van het gebied is Bureau Marineterrein opgericht door het ministerie en de 

gemeente Amsterdam. In 2015 wordt het oudste gedeelte van het terrein (grenzend aan 

het Scheepvaartmuseum) openbaar toegankelijk en komen gebouwen vrij voor tijdelijk 

gebruik. Naar verwachting wordt in 2015 een tijdelijke (voet/fiets) brug aangelegd tussen 

het Marineterrein en de kop Dijksgracht. Door het Bureau is een platform opgezet waar 

ook bewoners aan deelnemen.  

De rol van het stadsdeel is adviserend. Daarnaast, het in opdracht van het Bureau 

Marineterrein, het houden van toezicht en handhaving en vergunning verlening van 

aangevraagde evenementen. Het verlenen van omgevingsaanvragen is taak van de 

Omgevingsdienst voor het Noordzeekanaalgebied. In 2015 blijft het stadsdeel actief 

betrokken bij de verdere planvorming voor het Marineterrein. 

 

In de structuurvisie 2040 is opgenomen dat het Zeeburgerpad ontwikkeld kan worden tot 

een woon-/werkgebied. In 2015 start het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Dit 

wordt in 2015 ter inzage gelegd. De ontwikkeling is afhankelijk van initiatieven. In 2015 

blijft de leefbaarheid een aandachtspunt. Rol van het stadsdeel behelst de planologische 

procedures, vergunning verlening, toezicht en handhaving en (kleine) maatregelen 

openbare ruimte. 

 



 
Definitief Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum December 2014 

  

Jaarplan Gebied Oost 

  
  

 

 

 

 7 
 

2.1.2  Functiewijziging/versterken voorzieningen 

Een aantal grote leegstaande gebouwen ondergaan een functiewijziging. Bestaande 

voorzieningen worden versterkt. Dit alles draagt bij aan de economische ontwikkeling in 

het gebied. Rol van het stadsdeel is stimuleren van ontwikkelingen die bijdragen tot 

versterking van het gebied, doorlopen van de planologische procedures, 

vergunningverlening, goede communicatie met de omgeving en toezicht en handhaving. 

 

Met de herinrichting van de Eilandenboulevard waarvan de voorbereiding start in 2015 

ontwikkelt het zich van doorgangsgebied naar verblijfsgebied. Naar verwachting wordt in 

2014 een bestuurlijke keuze gemaakt over de Oosterkerk. Afhankelijk van de 

haalbaarheid van de initiatieven krijgt de Oosterkerk in 2015 een definitieve andere 

invulling die versterkend voor de buurt is.  

De Czaar Peterstraat heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot winkelstraat. Door 

kleine maatregelen in de openbare ruimte wordt deze functie versterkt. Initiatieven die 

bijdragen tot versterking van de winkelstraat worden gestimuleerd en ondersteund. Met de 

corporaties vindt overleg plaats over de (tijdelijke) invulling van nog leegstaande panden. 

Vanuit de gemeente en Amsterdam City worden de ondernemersverenigingen op dit 

moment geïnformeerd over de mogelijkheden, voor- en nadelen van het instellen van een 

Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het gebied waar de vereniging actief is. Een BIZ 

maakt het mogelijk investeringen te doen in een aantrekkelijke, veilige en schone 

bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen. De 

ondernemersvereniging heeft in 2014 een aanvraag BIZ gedaan.  

 
Het stadsdeel zal in 2015 ook onderzoeken of er vrijmarktplekken voor stadspashouders 

gerealiseerd kunnen worden en bepalen welk budget daarvoor nodig is.  

 

De Kop Dijksgracht heeft een tijdelijk invulling tot en met 2015. Dit is een grootstedelijk 

gebied. De gemeente heeft besloten de definitieve planontwikkeling op te schorten tot 

minimaal begin 2019. Eind 2014 heeft DIVV de locatie verlaten, Tunnelbeheer blijft wel op 

deze locatie. In 2014 is het overleg gestart met de bewoners, huidige gebruikers en 

nieuwe gebruikers om te komen tot een breed gedragen voorstel voor de tijdelijke invulling 

tot eind 2018. Onderdeel hierbij is de brug van het Marineterrein, vergroening van het 

gebied, uitbreiding horeca, beheer door de gebruikers (ook op overlast) en geen toename 

van auto- en bromverkeer. Eind 2014 wordt gestart met het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan. Aansluitend op de ontwikkeling Kop Dijksgracht wordt het project “de 

blauwe loper’, looproute van de Zouthaven naar Oosterdok, weer opgepakt.  

 

Op het Roeterseiland wordt de UvA campus vernieuwd. De werkzaamheden duren nog 

tot medio 2017. In 2015 loopt de (ver)bouw nog door. De UVA is gestart met de 

vernieuwing van de semiopenbare ruimte. De UvA blijft in 2015 omgevingsmanagement 

inzetten om de overlast te beperken, de buurt goed te informeren en te betrekken. De 

UVA gaat met het stadsdeel en bewoners in gesprek over hoe de vernieuwde 

universiteitscampus zich bindt aan en verbindt met de buurt. 

 

De herprofilering van de Weesperstraat richting een aantrekkelijke stadsboulevard, is 

voorlopig niet aan de orde. Tijdelijke ingrepen en verbeteringen zijn wel mogelijk. In 2015 

wordt met bewoners en ondernemers een groenplan gemaakt om de straat een 

aantrekkelijkere uitstraling te geven. Het plan wordt in 2016 uitgevoerd. Met hetzelfde doel 
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als het groenplan worden in 2015 de inspanningen voortgezet om in kantoorruimte die 

vrijkomt nieuwe (publieks)functies gevestigd te krijgen. 

In 2015 start de renovatie van het metrostation Weesperplein. Ook zal het plein worden 

aangepakt. Dit betreft niet de beoogde herinrichting maar een veel kleinere ingreep 

waarbij vooral wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het 

fietsparkeren. De herinriching gaat niet door omdat het College het daarvoor 

oorspronkelijk gereserveerde bedrag heeft verlaagd van € 6 mln naar 2 mln. Het 

stadsdeel maakt zich zorgen over de gevolgen van het genomen besluit omdat er nu 

onvoldoende geld beschikbaar is om echt iets aan de inrichting en het gebruik van het 

plein te doen. Omdat het Algemeen Bestuur van stadsdeel centrum de afgelopen 

maanden heeft geconstateerd dat de huidige relatief geringe toename van studenten al 

leidt tot onwenselijke situaties, heeft zij besloten om extra middelen ter beschikking te 

stellen voor snelle verkeersmaatregelen en beheer van de openbare ruimte als de situatie 

daarom vraagt. Ook wil ze in 2015 een start maken met een plan waarbij eveneens de 

herinrichting van de openbare ruimte in het omliggende gebied wordt betrokken. 

 

Op de kop van de Kadijken aan de Sarphatistraat ligt het Texacoterrein dat in de 

toekomst, wanneer er een alternatieve locatie voor het benzinestation is gevonden, zal 

worden herontwikkeld. Achter Texaco op de Hoogte Kadijk staat op nr. 400 Energetica 

leeg en op 401 het voormalige kantoor van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De 

ontwikkeling is afhankelijk van initiatieven van de eigenaren dan wel ontwikkelaars. Het 

stadsdeel blijft met alle eigenaren in gesprek over nieuw gebruik van de panden.  

De Ronday garage in Plantage Middenlaan 19 is weg. Er wilde zich een supermarkt 

vestigen. Het dagelijks bestuur heeft zich eind 2014 uitgesproken tegen een supermarkt 

op deze locatie. 

De uitbreiding/vernieuwing van Artis loopt al enige jaren. In 2014 is het Kennisplein 

opgeleverd. In 2015 wordt het nieuwe olifantenverblijf opgeleverd. Wanneer er wordt 

gestart met de bouw van de parkeergarage is nog niet bekend. 

 

De Voormalige Stadstimmertuinen 1-3 en 2 staan al enkele jaren leeg. De panden 

hebben de bestemming “maatschappelijk’ en het ROC wil ze verkopen. Het dagelijks 

bestuur is akkoord gegaan met de verkoop van beide panden. Het pand 1-3 behoudt de 

bestemming maatschappelijk volgens het huidige bestemmingsplan en is inmiddels 

verkocht. Het tegenoverliggende pand wordt op termijn verkocht met de gewijzigde 

bestemming wonen, maar wordt nu nog tijdelijk verhuurd aan het Cosmicus Montessori 

Lyceum. De gesprekken met de eigenaar over de toekomst van de panden worden 

voortgezet. In 2015 wordt een besluit genomen over de functiewijziging. 

De Wittenberg is gestopt als verzorgingshuis. De eigenaar wilt shortstay-appartementen 

realiseren. Op deze locatie (bestemming gemengd 1) laat het bestemmingsplan shortstay 

toe. Echter wordt nog onderzocht of het mogelijk is om geen shortstay toe te staan.  

De planvorming voor een parkeergarage onder het Prof. Tulpplein is voorlopig stilgelegd.  

2.1.3  Bouwoverlast 

Bij alle bouwprojecten wordt regulier toegezien en gehandhaafd. Bij de volgende 

projecten wordt extra toezicht en handhaving ingezet: Sarphatistraat 102-104 (Hyatt), 

Roeterseiland (UVA), Stadswerf Oostenburg (Van Gendthallen) en Nieuwe Kerkstraat 

(Wittenberg). 
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2.1.4  Duurzaam 

Het Parelgebouw (gemeentelijk eigendom) krijgt zonnepanelen. Onderzocht wordt of 

gebruik gemaakt kan worden van een Energy Service Company (ESCO1). In 2014 wordt 

onderzocht of een groen dak mogelijk is. Er wordt gestreefd naar een aanleg in 2015.  

 

In 2011 is het project gestart gericht op verduurzaming van 17 instellingen in gebied Oost 

en is een convenant Groene Plantage ondertekend. De ambitie voor 2014 en 2015 is om 

de klimaatinstallaties 10 tot 20 procent efficiënter te maken. Ook op dit gebied is de 

samenwerking tussen Plantage-instellingen van groot belang. De Hermitage Amsterdam 

en de Hortus Botanicus gaan komend jaar de WKO (warmte koude opslag) optimaal 

benutten door de warmte van de Hermitage over te hevelen naar de palmenkas van de 

Hortus. Waar mogelijk zal het stadsdeel kansen zoals het convenant Groene Plantage 

blijven benutten. Ook zal het stadsdeel bij het college aandringen op meer ambitie om de 

inkoop evenals de eigen organisatie van de gemeente verder te verduurzamen. 

 

In de buurtgesprekken is de wens geuit om op meer panden zonnepanelen en andere 

duurzame maatregelen te treffen. Dit is aan de verenigingen van eigenaren (vve) en de 

corporaties. De corporaties hebben dit besproken met diverse vve’s, daar was (nog) niet 

voldoende draagvlak. Bij panden waar corporaties volledig eigenaar zijn, zijn de 

corporaties voornemens om na groot onderhoud van daken te verduurzamen. 

 

2.2  Wonen 

2.2.1  Bouw- en Renovatieprojecten 

In 2015 vindt naast de grote ontwikkelingen de bouw plaats van het voormalige 

Wienerterrein (76 woningen waarvan 23 Maatschappelijk gebonden eigendom en 1 laags 

ondergronds parkeren) en van ‘Catherina’ (N43) (waarvan 20 sociale huur voor ouderen) 

op de kop van de Czaar Peterstraat. Voor beide projecten geldt dat de verwachte 

oplevering begin 2016 plaats vindt. Najaar 2014 is de eerste herziening bestemmingsplan 

Oostelijke Eilanden, in verband met de Koppanden Oostenburgerdwarsstraat in de 

gemeenteraad behandeld. Aansluitend wordt gezocht naar een ontwikkelaar voor 8 vrije 

sectorwoningen. De ingezette renovatie van de laatste blokken Czaar Peterstraat worden 

eind 2015 afgerond. Afhankelijk van initiatieven vinden mogelijk bouwwerkzaamheden 

plaats aan het Zeeburgerpad. 

 

 

1ESCO: bedrijf waarbij je elektriciteit afneemt. Het bedrijf plaats de zonnepanelen  
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Impressie toekomstige woningen kop Czaar Peterstraat 

 

2.2.2  Behoud sociale huurwoningen 

Uit de buurtgesprekken en de online enquête blijkt dat er zorgen bestaan over het behoud 

van de sociale huurwoningen. Het percentage aan sociale huurwoningen op de 

Oostelijke Eilanden is in hoog maar is de afgelopen jaren wel afgenomen. Dit zal de 

komende jaren verder afnemen. Dit komt vooral door de bouw van nieuwe koopwoningen 

en huurwoningen in de vrije sector. De corporaties hebben de afgelopen jaren een deel 

van het sociale bezit verkocht dan wel geliberaliseerd. De grote corporaties op de 

Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat nog in aanmerking 

komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel 

behouden blijft voor de sociale huur. In verschillende buurten (oa. Entrepotdok, Hoogte 

Kadijk) geven bewoners aan dat door de liberalisering nieuwe bewoners slechts enkele 

maanden blijven. Hierdoor staat de sociale cohesie onderdruk. In 2015 wordt samen met 

de buurt een thema-avond over dit onderwerp georganiseerd. 

 
Uit enkele buurtgesprekken en de online enquête blijkt dat er ook behoefte is aan het 

behoud van de voorraad sociale huurwoningen. De coalitie van stadsdeel Centrum vindt 

net als bewoners en ondernemers een gemengde binnenstad van groot belang. 

Middeninkomens moeten meer kans krijgen op wonen in de binnenstad. De partijen 

hebben afgesproken dat er de komende jaren veel minder sociale huurwoningen worden 

verkocht of geliberaliseerd dan nu het geval is. In wijken met minder dan 45% sociale 

voorraad moet een verkoopstop worden ingesteld en worden de vrijkomende sociale 

huurwoningen weer sociaal verhuurd. In wijken met meer dan 45% sociale voorraad, 

exclusief studentenhuisvesting, zal zeker de helft van de vrijkomende sociale 

huurwoningen weer sociaal worden verhuurd. De andere helft mag worden omgezet naar 

middenhuur (700-1000 euro) op voorwaarde dat die woningen binnen dat prijssegment 

aangeboden blijven. Het stadsdeel kan dit niet zelfstandig afdwingen want de 

gemeenteraad, de huurders(organisaties) en corporaties moeten hier bindende afspraken 

over gaan maken. Het stadsdeel zal daarbij waarschijnlijk alleen als adviseur optreden. 

 

De aanpak van scheefwonen wordt bepaald door rijksmaatregelen. Door mee te werken 

en ontwikkelaars aan te zetten om te bouwen voor middeninkomens ontstaat ruimte voor 
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scheefwoners om te verhuizen. In gebied Oost staat een aantal grote kantoorpanden leeg. 

Het vastgestelde beleid is dat kantoorpanden groter dan 1000 m2 niet mogen worden 

omgezet in wonen. Nieuwe initiatieven om grote kantoorpanden om te zetten in wonen en 

die bijdragen aan de gewenste gebiedsontwikkeling, worden voorgelegd aan het bestuur. 

Het bestuur besluit vervolgens of er van het beleid kan worden afgeweken. 

 

2.2.3  Ouderenhuisvesting/voorzieningen 

Met de toenemende vergrijzing van de inwoners in Centrum en het beroep dat de 

overheid doet op de zelfredzaamheid is het van groot belang dat ouderen ook in de nabije 

toekomst kunnen (blijven) wonen in huizen die daarvoor geschikt zijn. Om de realisatie 

van dergelijke woningen te stimuleren heeft het stadsdeel de Taskforce Wonen met 

Zorg opgericht. Deze projectgroep zoekt ook in 2015 naar de mogelijkheden om 

levensloopbestendige woningen toe te voegen aan de woningvoorraad en in welke 

gevallen bestaande woningen kunnen worden aangepast. In 2015 wordt een prijsvraag 

“slimme liften” uitgeschreven. Partijen worden uitgedaagd creatieve oplossingen te 

zoeken voor het ontwerpen van liften. Uit de Taskforce blijkt ook dat in een aantal 

wooncomplexen zonder lift ouderen op hogere etages en jongeren op de begane grond 

wonen. Een oplossing voor ouderen zou zijn om naar een lager gelegen woning te 

verhuizen zonder een huursprong maar in sommige gevallen bestaan er bezwaren tegen 

een begane grondwoning. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum zal zich daarom 

inspannen om initiatieven te ondersteunen en te faciliteren die de bezwaren bij ouderen 

wegnemen om op de begane grond te gaan wonen.  

 

Het verzorgingstehuis Sint Jacob wordt gesloopt. Er is in 2014 een opnamestop 

afgekondigd en in de leegkomende kamers worden tijdelijk studenten gehuisvest tot de 

sloop. De eigenaar heeft de intentie om het naar het model van de Makroon te 

ontwikkelen en is op zoek naar een investeerder/ontwikkelaar. Doel is om 35 intramurale 

plekken en 200 tot 300 zelfstandige levensloopbestendige appartementen te bouwen. 

Eind 2015 komt het gehele pand leeg, in 2016 start de sloop en de nieuwbouw. 

In N43 “Catharina” (Czaar Peterstraat) worden 132 levensloopbestendige woningen 

gebouwd waarvan 20 seniorenwoningen in de sociale sector. Bij Stadswerf Oostenburg 

wordt aandacht gevraagd voor seniorenhuisvesting en wonen met zorg. 

 

Indien Stadsdorp Centrum Oost behoefte heeft aan ondersteuning en het binnen de 

mogelijkheden van het stadsdeel ligt, wordt ondersteuning geboden. 

 

2.3  Balans, drukte en toerisme 

Bij alle ontwikkelingen in gebied Oost wordt aandacht besteed aan de balans tussen 

wonen, werken en recreëren. Het gebied gaat veranderen maar het blijft een gebied waar 

het prettig is om te wonen. 

 

2.3.1  Hotelontwikkelingen 

Begin 2014 is het Hotelbeleid 2012-2015 verder aangescherpt en is nieuwe 

hoteluitbreiding niet meer toegestaan. Voor gebied Oost is besloten dat nieuwe 

initiatieven passend in hotelbeleid 2012-2015 welke een positieve bijdrage leveren aan de 

gewenste gebiedsontwikkeling eventueel nog mogelijk zijn.  

Nog toegestaan zijn de in 2014 genoemde locaties:  

 Hotel Stadswerf Oostenburg, start planologische procedures in 2015 
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 Oostenburgergracht 73, uitvoering gestart in 2014, oplevering 2015 

 Plantage Middenlaan 31-35 Hubertushuis, uitvoering vertraagt, start uitvoering 

voorzien voor 2015 

 Sarphatistraat 47-55, ontwikkeling ligt stil 

 Sarphatistraat 102-104, oplevering eind 2015/begin 2016 

 Weesperstraat 101-105 Metropoolgebouw, uitvoering gestart in 2014 

 

 

2.3.2  Spreiding evenementen 

Om zoals de coalitie van de centrale stad beoogt, de hele stad op de kaart te kunnen 

zetten als ‘cultuurstad van Nederland’ is door het stadsdeel het aantal evenementen in 

Centrum beperkt. Met een gerichte verdeling van evenementen over de hele stad worden 

bezoekers gespreid en kunnen ondernemers, organisaties en culturele instellingen hier 

van profiteren. Door de beperking van het aantal evenementen in Centrum wordt 

bovendien de overlast voor bewoners verkleind.  

 

De ruimte voor de tijdelijke exploitanten op Stadswerf Oostenburg neemt af, zowel fysiek 

als qua mogelijkheden voor (overlast)gevende evenementen.  

In 2015 is het grote evenement SAIL. Dit zal ook merkbaar zijn in gebied Oost. 

 

2.3.3  Overlast Water 

Versterkte muziek aan boord van plezier- en beroepsvaart zorgt in Centrum voor veel 

overlast. Per 1 augustus 2014 is het voeren van een bootnaam verplicht en kan een 

schipper die geen zichtbare naam voert een boete krijgen van 90 euro. Met deze 

maatregel wordt het makkelijker een melding te maken van de boot die overlast 

veroorzaakt en kan Waternet de veroorzaker sneller opsporen (zie het meldingsformulier 

op Waternet.nl). Het stadsdeel gaat in gesprek met Waternet om de handhaving te water 

in 2015 verder te verbeteren. In gebied Oost concentreert de overlast zich op de route 

Hanneke’s Boom – Roest. 

 

2.4  Bouwen in Beschermd Stadsgezicht 

Naast een balans tussen wonen, werken en recreëren is het ruimtelijk-economisch beleid 

van het stadsdeel ook gericht op het behoud en de versterking van de ruimtelijke 

kwaliteiten (zoals de stedenbouwkundige structuur en daarbinnen de waardevolle panden 

en monumenten) van het gebied. Dit beleid is vastgelegd in bestemmingsplannen waar 

alle bouwprojecten in het stadsdeel aan worden getoetst. 

In 2015 wordt in gebied Oost gewerkt aan de bestemmingsplannen Stadswerf 

Oostenburg, Kop Dijksgracht (grootstedelijke gebied) en Zeeburgerpad. 

 

2.4.1  UNESCO Werelderfgoed en Beschermd Stadsgezicht 

 De 17
e
 eeuwse Grachtengordel is de kernzone van het Werelderfgoed. De overige delen 

van de binnenstad zijn bufferzone. Samen vormen zij het beschermd stadsgezicht, het 

wettelijk kader voor het beheer en de ontwikkeling van dit erfgoed. Het stadsdeel heeft de 

plicht het Werelderfgoed te beschermen, te behouden en er draagvlak voor te realiseren 

en behouden. Een deel van gebied Oost (zoals de Nieuwe Heren-, Nieuwe Keizers- en 

Nieuwe Prinsengracht) valt onder het Werelderfgoed. 
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In dit kader worden nieuwe ontwikkelingen getoetst op mogelijke aantasting van de 

waarden van het erfgoed. Hierbij zijn gaafheid, oorspronkelijkheid en invloed op het zicht 

op het werelderfgoed belangrijke criteria.  

 

Binnen het Beschermd Stadsgezicht heeft het in stand houden van een goede 

bouwtechnische kwaliteit van de panden prioriteit. In gebied Oost valt de 

Plantage/Weesperbuurt onder beschermd stadsgezicht. Er staan geen 

cascofunderingsonderzoeken gepland in 2015.  
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3  Openbare ruimte 

3.1  Druk op de openbare ruimte en verkeer 

3.1.1  Grote projecten 

Voor de Eilandenboulevard staat een grote herprofilering gepland die de straat moet 

veranderen van verkeersgebied in verblijfsgebied. De 800 meter lange straat vormt de 

ontsluiting voor de drie eilanden, en de verbinding tussen het Scheepvaartmuseum en de 

Czaar Peterbuurt. In 2014 is een masterplan vastgesteld dat de basis vormt om in overleg 

met bewoners, ondernemers en instellingen te worden uitgewerkt in ontwerpen voor een 

nieuwe inrichting van het maaiveld, de oever en het water.  

Begin 2015 wordt over de inrichting van het maaiveld besloten. 

 

In 2014 is gestart met het opstellen van een openbare ruimte plan voor Stadswerf 

Oostenburg. Dit proces loopt door in 2015. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners, 

ondernemers, eigenaren en andere betrokkenen. 

 

De uitvoering van de herinrichting Plantage Middenlaan (ts Wertheimpark en Hortus) is 

gepland van januari tot juli 2015. Hierbij wordt ook een extra entree gemaakt naar het 

Wertheimpark op de hoek bij de brug naar de Muiderstraat. Het pad vanaf de entree 

langs het water wordt later nog doorgetrokken naar de Anne Frankstraat waardoor een 

rondje (sport)park mogelijk wordt. Over de plaatsing van Holocaust Namenmonument in 

het Wertheimpark, waar vanuit de buurt veel bezwaren tegen zijn geuit, wordt door het 

College waarschijnlijk in het voorjaar van 2015 een besluit genomen. Ter voorbereiding 

van dat besluit worden ook andere alternatieve locaties onderzocht.  

 

De Czaar Peterbuurt en Stadswerf Oostenburg krijgt een voetganger- fietsverbinding met 

het Centraal Station. In 2015 wordt hiervoor een pad aangelegd op de Dijksgracht Oost. 

 

3.1.2  Autoparkeren 

Op dit moment worden verschillende garages in Oost die van het stadsdeel zijn, niet goed 

gebruikt. Eind 2014 start onderzoek naar hoe het gebruik van de eigen garages worden 

verbeterd. Het gaat hierbij ook om de inzet van garages ter compensatie van 

parkeerplaatsen die in het kader van herinrichtingen mogelijk worden opgeheven. Naast 

projecten zoals de Eilandenboulevard zal dit ook worden onderzocht voor de Czaar 

Peterstraat. Dit heeft tot doel aan de oostkant de loopruimte en de zichtbaarheid van de 

winkels te vergroten. 

De uitkomsten van het onderzoek worden voorjaar 2015 verwacht.  

 

In relatie tot de herinrichting van de Plantage Middenlaan bij het Wertheimpark wordt in 

2014 een aanpak voorbereid voor het verminderen van het autoverkeer in de ochtend- en 

avondspits door de Plantage Parklaan en sluipverkeer door de aanliggende zijstraten.  

In nieuw heringerichte straten, waar geen paaltjes meer staan, wordt veel melding 

gemaakt van foutgeparkeerde auto’s. Hier zal alleen incidenteel op worden 
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gehandhaafd omdat dit zeer veel capaciteit kost. Overigens wordt na een herinrichting van 

een straat standaard drie maanden extra handhaving ingezet om dit tegen te gaan. 

In de buurtgesprekken zijn meerdere locaties benoemd waar zich kleinere knelpunten 

voordoen. Deze worden bekeken en waar mogelijk aangepakt. 

 

3.1.3  Fietsparkeren 

Het aantal fietsen in Centrum neemt toe. Dit is in principe een positieve ontwikkeling 

omdat de binnenstad gebaat is bij schoon vervoer maar het vraagt ook om een andere 

inrichting van de openbare ruimte. Om al deze fietsen een plek te kunnen geven zet het 

stadsdeel in op de realisatie van fietsparkeervoorzieningen en op het verwijderen van 

fietswrakken in en buiten de rekken. De nieuwe grote inpandige stalling Roeterseiland 

loopt vertraging op, in gebruik name is nu voorzien voor 2017. Tot de ingebruikname van 

de grote inpandige stalling is er een tijdelijke oplossing met fietspontons in gebruik. 

Daarnaast is in 2014 de autoparkeergarage omgezet in fietsparkeren (735 plekken). Deze 

garage wordt echter nog niet goed gevonden door de gebruikers. De UVA zet een 

communicatiecampagne op om dit te verbeteren.  

 

Over het algemeen wordt elke straat minimaal één keer per jaar aangedaan door het 

fietsknipteam om fietswrakken weg te halen. Sinds 2011 helpen buurtbewoners en 

ondernemers bij het aanwijzen van verlaten en verwaarloosde fietsen. Bij deze vorm van 

burgerparticipatie worden fietsen (samen met een medewerker van Centrum) voorzien 

van een groene waarschuwingssticker. 

De actie in de Czaar Peterbuurt/Funen wordt in 2015 herhaald. Afhankelijk van de 

resultaten van de actie op de Kadijken in 2014 wordt deze ook herhaald in 2015. 

Daarnaast vinden acties plaats op Wittenburg, Kattenburg en Plantage Middenlaan. 

Voorwaarde voor deze acties is dat genoeg bewoners/ondernemers mee doen. Bij de 

Kadijken wordt aanvullend extra inzet gedaan door het fietsknipteam. Vanaf 2014 is 

stedelijk gestart met de Wrakkenman. Bewoners kunnen telefonisch een afspraak maken 

om hun oude fiets op te laten halen. 
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Fietsparkeren Weesperplein/Sarphatistraat 

 

Gebied Oost is relatief rustig ten opzichte van de andere gebieden in het Centrum. Het 

Weesperplein is hierop een uitzondering. In 2014 zijn kleine maatregelen genomen om de 

druk te verminderen. Bij de renovatie van de Oostlijn en de herinrichting van het 

Weesperplein wordt het fietsparkeren meegenomen.  

Bij het Roeterseiland is een grote toename van het aantal fietsen. Met de inzet van 

fietspontons en de fietsparkeergarage vangt UVA de toename op. Daarnaast blijft de UVA 

fietsparkeercoaches inzetten.  

Bij het Weesperplein en het Roeterseiland wordt extra inzet gedaan door het 

fietsknipteam. Bij basisschool de Pool wordt geschouwd en afhankelijk van de uitkomst 

worden, als mogelijk, kleine maatregelen uitgevoerd. Het fietsparkeren op de Kleine 

Wittenburgerstraat ter hoogte van nr 14 wordt onderzocht en zo mogelijk volgen kleine 

maatregelen. 

 

3.1.4  Touringcars en ander zwaar verkeer  

Gezien de onveranderd grote druk op de openbare ruimte in Amsterdam zet het stadsdeel 

in op schoon, efficiënt en veilig verkeer. Het bestuur van stadsdeel Centrum hanteert 

daarom het uitgangspunt dat touringcars op termijn uit de binnenstad geweerd worden en 

dat er voor deze bussen goede parkeervoorzieningen gerealiseerd worden aan de randen 

van het centrum. Het stadsdeel is hierover in gesprek met de touringcarbranche. Ook 

worden leveranciers gestimuleerd gebruik te maken van schoon vervoer. In gebied Oost 

speelt dit op de Kattenburgerstraat. 

 

3.1.5  Knelpunten verkeer 

Onderzoek wordt gedaan naar verschillende locaties die genoemd zijn in de 

buurtgesprekken, waaronder hoek Sarphatistraat/Roetersstraat, hoek Czaar 

Peterstraat/1
e
 Coehoornstraat, rond basisschool de Pool. 



 
Definitief Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum December 2014 

  

Jaarplan Gebied Oost 

  
  

 

 

 

 17 
 

Het knelpunt bij de Anne Frankstraat ter hoogte van de Plantage Parklaan wordt 

meegenomen bij het project Wertheimpark.  

 

3.2  Projecten en onderhoud 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de projecten in 2015.  

De herprofilering rond de Basisschool Oostelijke Eilanden is verschoven naar 2016. De 

herinrichting Plantage Kerklaan is verschoven naar 2018. 

In 2015 wordt groot onderhoud aan de Dijksgracht West voorbereid. Onderdeel van de 

werkzaamheden, die in 2016 worden uitgevoerd, is de aanleg van riolering voor de 

woonboten. 

 

Een speelvoorziening bij Geschutswerf wordt in overleg met de buurt meegenomen bij 

de planvorming vergroening (zie groen). De speelvoorziening bij de Voormalige 

Stadstimmertuin wordt bekeken in relatie tot de herprofilering.  

 

3.3  Dagelijks beheer 

Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een gebiedsbeheerder 

aangesteld. Bewoners en ondernemers kunnen voor vragen en suggesties hierover 

contact opnemen met de gebiedsbeheerder. Klachten en meldingen over bijvoorbeeld 

vuilophaal, zwerfvuil, kapot straatmeubilair e.d. online melden via het meldformulier 

openbare ruimte of telefonisch via 020-256 3555.  

Naar aanleiding van de buurtgesprekken wordt in 2014 ter hoogte van de Kleine 

Wittenburgerstraat 14 een inspectie uitgevoerd. Op basis daarvan wordt klein onderhoud 

uitgevoerd en gezocht naar een oplossing voor het laden en lossen. Tot de herprofilering 

van de Eilandenboulevard blijft hieraan onderhoud uitgevoerd worden ter voorkoming 

van gevaarlijke situaties. 

 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de onderhoudswerkzaamheden aan de 

wegen en walmuren in 2015. 

 

3.4  Schoon 

3.4.1  Huisvuilinzameling en vegen 

In Centrum wordt in nagenoeg alle buurten huisvuil per straat opgehaald. Bewoners 

kunnen op gezette tijden huisvuil buiten plaatsen. Doen bewoners dit buiten deze tijden, 

dan kan de ‘vliegende brigade’ worden ingeschakeld en riskeren de bewoners die in 

overtreding zijn een boete. De hoogte van de boete hangt af van de situatie. De vliegende 

brigade werkt op basis van meldingen die online of telefonisch bij het stadsdeel gedaan 

kunnen worden (zie contactgegevens op de laatste pagina). 

De extra inzet met groepen dak- en thuislozen die onder begeleiding aanvullende 

werkzaamheden oppakken in de openbare ruimte gaat in 2015 door. Inzet is onder 

andere op het Wittenburgerplein, de Hortustunnel, de Stadstimmertuinen en de omgeving 

van de Hermitage. Het Spiegelmonument wordt in 2015 dagelijks ontdaan van vuil. 

 

Veel bewoners signaleren het verkeerd aanbieden van huisvuil op een aantal specifieke 

locaties. Ook het stadsdeel heeft dit geconstateerd. In 2015 start een proef met acties 
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gericht op het gedrag van verkeerd aanbieden waarbij communicatie een hoofdrol speelt. 

Na gebleken succes wordt het uitgebreid naar andere locaties. De locaties die hiervoor in 

aanmerking komen zijn: Czaar Peter en Funen, omgeving Vierwindenhuis, de 

Binnenkadijken en de Laagte Kadijk. Extra communicatie wordt gericht op het verkeerd 

aanbieden van grofvuil op de Kattenburgerkade, de Kadijken en de Czaar Peterbuurt.  

 

Bij nieuwbouw worden voor zover mogelijk ondergrondse afvalcontainers geplaatst.  

 

Veel genoemd in de buurtgesprekken is hondenpoep. Het stadsdeel start in 2015 een 

proef gericht op gedragsbeïnvloeding op het Funen. Insteek is om de kinderen van 

basisschool Oostelijke Eilanden hierbij te betrekken. Daarnaast wordt in 2015 een 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de hondenuitlaatstroken uit te breiden. 

 

3.4.2  Afvalbakken 

In de afgelopen jaren is het volume van sommige bakken vergroot, is de spreiding 

verbeterd en is het legen van de bakken beter afgestemd op de snelheid van het vollopen. 

Vanwege de kosten van legen en onderhoud is besloten om het aantal niet verder uit te 

breiden. Wel worden in 2015 mogelijk volumes verder vergroot. Veel bakken van 55 liter 

zijn of worden vervangen door bakken van 100 liter. Er zal een proef worden uitgevoerd 

met bakken die hun inhoud samen kunnen persen op zonne-energie. Bovendien worden 

de plaatsen waar de bakken staan beoordeeld, soms is het efficiënter een bepaalde bak 

naar een andere locatie te verplaatsen. Het stadsdeel voert onderzoek uit op locaties 

waar afvalproblematiek wordt geconstateerd. Aan de hand van een analyse wordt 

gekozen voor een aanpak om de overlast van zwerfafval te bestrijden. 

 

De benoemde locaties in de buurtgesprekken zijn: diverse locaties Wittenburg en 

Kattenburg waar veel honden worden uitgelaten (hondenpoepzakjes), Wittenburgerplein 

en Wittenburgergracht. Op het Wittenburgerplein wordt een experiment gehouden met 

een prullenbak die uitdagend is voor kinderen om vuil in te gooien. 

 

3.4.3  Opruimen door kinderen 

Sinds enkele jaren wordt een project in samenwerking met de scholen, de corporaties en 

het stadsdeel uitgevoerd waarbij de schoolkinderen de buurt in gaan om op te ruimen en 

het scheiden van afval te leren. Dit wordt vervolgd in 2015. Samen met basisschool de 

Pool wordt bekeken om een extra project uit te voeren. Daarnaast wordt via het 

jongerenwerk tieners, net als in 2014, betrokken bij de fiets stickeracties. 

 

3.4.4  Graffiti 

Naast de reguliere werkwijze en de contracten met particulieren is voor 2015 een contract 

afgesloten met DIVV voor het verwijderen van graffiti van gemeentelijke objecten zoals 

lantaarnpalen. Het Zeeburgerpad is dé locatie met de meeste graffiti in gebied Oost. Aan 

de eigenaren van panden is in 2014 een offerte, inclusief abonnement, voorgelegd voor 

het verwijderen van graffiti. 
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3.5  Groen 

Het stimuleren en betrokken houden van bewoners bij het beheer en onderhoud van 

groen (zelfbeheer) blijft speerpunt in gebied Oost. Nieuwe initiatieven worden 

opgepakt en indien haalbaar geregeld.  

In de bijlage staan de groenprojecten opgenomen, deze zijn mede als uitkomst van 

bewonersinitiatieven en buurtgesprekken voor 2015 gepland. 

In 2015 vindt opnieuw de tulpenroute plaats in het Centrum. In gebied Oost is deze te 

vinden in de omgeving van de Hermitage, de Hortus en Artis. 

 

In 2015 wordt in een groot deel van gebied Oost de bomen gesnoeid. In de bijlage staan 

de locaties benoemd. Ook is daar vermeld waar onderhoud wordt uitgevoerd.  

Bewoners hebben de wens geuit om het groen op de Kattenburgerkade spannender te 

maken. De mogelijkheden zijn beperkt, onder de bomen en in de heestervakken is het niet 

mogelijk. Bekeken wordt of een kleine ingreep mogelijk is om aan de wens tegemoet te 

komen. 

 

3.6  Kunst in de openbare ruimte 

In de buurtgesprekken zijn verschillende suggesties gedaan over kunst, zoals op de 

Oostelijke Eilanden kunst door en voor bewoners. Het stadsdeel wacht de initiatieven op 

dit vlak af. 
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4  Leefbaar, sociaal en veilig 

4.1  Veiligheid  

Over het algemeen is het in gebied Oost meer dan gemiddeld veilig vergeleken met 

andere gebieden in Amsterdam. Aandachtsgebieden zijn de centrumzijde van de 

Plantagebuurt en Weesperbuurt (drugsoverlast en alcoholoverlast), 

Kattenburg/Wittenburg/Oostenburg (woninginbraken) en Wittenburg en Oostenburg 

(jeugdoverlast en alcoholoverlast).  

 

De straatoverlast door veelplegers (drugsverslaafden/alcoholverslaafden/zwervers) 

wordt hotspotgericht aangepakt bij ernstige overlast. Om de overlast van veelplegers in de 

binnenstad aan te pakken worden diverse instrumenten ingezet zoals bestuurlijke 

maatregelen (alcoholverboden), toezicht- en handhaving, persoonsgerichte aanpak (straf 

& zorg voor de meest overlastgevende veelplegers) en fysieke maatregelen (o.a. extra 

verlichting, reiniging, bijwerken van groen, verplaatsing van bankjes, etc). De locaties 

waar veel (alcohol- en drugsverslaafde) veelplegers samenkomen en overlast 

veroorzaken laten zich niet altijd voorspellen. In 2015 wordt op die locaties ingezet waar 

veel overlast is. De centrumzijde van de Plantagebuurt en Weesperbuurt (o.a. de 

Hortustunnel) hebben naar verwachting extra inzet nodig. 

 

Op het Wittenburgerplein geldt tot 1 maart 2015 een alcoholverbod. Begin 2015 worden 

de alcoholverboden geëvalueerd en wordt besloten welke gebieden na 1 maart 2015 

worden aangewezen als alcoholverbodsgebied. In de buurtenquête heeft een ruime 

meerderheid aangegeven het alcoholverbod te willen behouden. 

 

De politie zet landelijk met prioriteit in op overvallen op ondernemers, straatroof en 

woninginbraken (de zogenaamde high impact delicten). Het stadsdeel ondersteunt op 

lokaal niveau door communicatie aan bewoners en ondernemers over preventieve 

maatregelen om deze delicten te voorkomen. Daarnaast kijkt het stadsdeel naar fysieke 

maatregelen die genomen kunnen worden, zoals meer verlichting en wordt lokale kennis 

gebruikt voor een verbetering van de aanpak. 

 
Stadsdeel Centrum zet in op een veilig ondernemersklimaat, onder andere binnen 

Centrum XL met het project Keurmerk Veilig Ondernemen. In aanvulling op de bestaande 

activiteiten gaat het stadsdeel ondernemers actief informeren over de werkwijze van Live 

View van de politie. De wijze waarop het stadsdeel ondernemers kan helpen Live View te 

gebruiken, zal worden onderzocht. Het stadsdeel sluit daarbij aan op activiteiten elders in 

de gemeente Amsterdam. 

 

4.2  Leefbaarheid 

4.2.1  Jeugdoverlast 

De overlast van jeugdgroepen is de afgelopen jaren verminderd mede dankzij een 

combinatie van verbeterde samenwerking tussen politie en gemeente en een op de 
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individu gerichte aanpak. Hierbij wordt geprobeerd de jongeren niet verder te laten 

afglijden door alternatieven aan te bieden (bijv. passend onderwijs en werkvooruitzicht). 

 

De samenstelling van de bevolking maar ook de ligging van het gebied Oost maakt dat 

aandacht en inzet nodig blijft in gebied Oost.  

 

4.2.2  Stadswerf Oostenburg 

Zoals gezegd gaat Stadswerf Oostenburg van tijdelijke ontwikkeling naar definitieve 

ontwikkeling. Voor de tijdelijke partijen houdt dit in dat zij zich moeten gaan aanpassen 

aan de ontwikkeling. De activiteiten om het terrein op een creatieve en innovatieve manier 

op de kaart te zetten worden ingeperkt. Hiermee wordt de ervaren overlast voor de 

omringende bewoners verminderd. Veiligheid en het beperken van overlast staan hierbij 

voorop. Het overleg met de buurt en de ondernemers wordt voortgezet. Daar waar nodig 

wordt handhavend opgetreden.  

 

4.2.3  Wittenburg en Hortusplantsoen 

Op Wittenburg en rond de fietstunnel bij het Hortusplantsoen is al geruime tijd sprake van 

overlast in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om zowel jongeren, als alcohol en 

drugsoverlast. De in 2014 ingezette toezicht en handhaving, binnen de integrale aanpak, 

wordt voortgezet. Daarnaast worden fysieke maatregelen onderzocht en getroffen om de 

overlast te verminderen. Het alcoholverbod Wittenburgerplein wordt in 2015 geëvalueerd. 

In de buurtgesprekken en de enquête hebben veel bewoners zich uitgesproken voor 

handhaving van het verbod. 

  

4.3  Handhaving 

Een woongebied met relatief weinig economische activiteit wil nog niet zeggen dat 

handhaving in het gebied geen prioriteit heeft. Handhaving speelt juist een grote rol bij het 

in stand houden van de bestaande kwaliteiten en met name het leefklimaat in het gebied.  

Het bieden van ruimte aan ontwikkelingen op Stadswerf Oostenburg en het Roeterseiland 

toont aan dat ontwikkelingen op gespannen voet kunnen staan met de leefbaarheid van 

het gebied. Het vraagt momenteel onevenredig veel repressieve handhavingscapaciteit. 

Het aspect handhaafbaarheid wordt daarom in 2015 nauwer betrokken in het voortraject 

van ontwikkelingen in het gebied. Risico’s en onbedoelde neveneffecten van 

ontwikkelingen vooraf inschatten, vormt de basis om te voorkomen dat extra handhaving 

in de toekomst nodig is. Dit is in 2014 gedaan voor Stadswerf Oostenburg en het 

Marineterrein en krijgt vervolg in 2015. Daarnaast blijft extra alertheid gewenst in de 

openbare ruimte op Wittenburg en rond de fietstunnel bij het Hortusplantsoen en het 

Zeeburgerpad.  

 

4.3.1  Marineterrein 

In 2014 (april-mei) is het gebruik van het oudste gedeelte van het marineterrein (grenzend 

aan het Scheepvaartmuseum) door de huidige eigenaar overgedragen aan de Gemeente 

Amsterdam. Begin 2015 wordt het eerste deel opengesteld. Naar verwachting komt de 

toezicht en handhavende taak bij het stadsdeel te liggen. Door handhaving en 

vergunningverlening een significante rol te geven in het voortraject wordt een basis gelegd 

voor een toekomstige goede handhaafbare situatie.  
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4.3.2  Overlast Horeca 

Het stadsdeel zet regulier in op de handhaving van horecaoverlast. Dit gebeurt naar 

aanleiding van meldingen uit de buurt (die binnenkomen via het Meldpunt Horecaoverlast). 

Bij herhaaldelijke constatering van een overtreding op hetzelfde adres kunnen 

verschillende sancties worden opgelegd aan de horeca-exploitant in kwestie. Op basis 

van meldingen, andere signalen en eigen waarneming door de mensen van handhaving 

wordt bepaald waar de beschikbare capaciteit wordt ingezet. Toezicht in Oost richt zich 

voornamelijk op de Kop Dijksgracht (Hanneke’s Boom) en Stadswerf Oostenburg (Roest). 

 

In gebied Oost is nog ruimte voor horeca. In de uitvoeringsnota horeca is opgenomen 

waar uitbreiding nog mogelijk is. Bij nieuwe initiatieven wordt gelet op de leefbaarheid. 

 

Op de Kop Dijksgracht is samen met bewoners, huidige en nieuwe ondernemers in 2014 

een plan uitgewerkt voor de tijdelijke ontwikkeling tot 2019. Voorwaarde voor meer horeca 

is dat de betrokkenen zelf een beheergroep opzetten waarbij ook overlast zoveel mogelijk 

zelf wordt opgelost.  

 

4.3.3  Aanpak illegale hotels 

De illegale verhuur van woningen aan toeristen vormt vaak een bron van overlast en 

dragen bij aan een gevoel van anonimisering in een buurt. Toeristen die een woning 

huren kennen vaak de regels niet rondom huisvuil e.d. en hebben geen binding met de 

buurt. In 2013 zijn in de binnenstad 129 illegale hotels gesloten en in 2014 wordt dit 

aantal naar verwachting minstens geëvenaard. De aanpak van illegale hotels en 

woonfraude hebben en houden ook in 2015 hoge prioriteit. Meldingen van overlast 

worden geïnventariseerd en projectmatig opgevolgd (zie contactgegevens Meldpunt 

Woonfraude). 

 

Ook een groot aantal woonboten wordt verhuurd als illegaal hotel. Woonbooteigenaren 

die hun boot verhuren als illegaal hotel betalen geen toeristenbelasting en houden zich in 

veel gevallen niet aan de voorschriften voor de exploitatie van toeristisch verblijf. Het 

stadsdeel is daarom met de centrale stad in gesprek om ook deze vorm van woonfraude 

aan te kunnen pakken. 

 

4.4  Sociaal 

Zorg en welzijn speelt in delen van de Oostelijke Binnenstad een grote rol. De Oostelijke 

Eilanden heeft een grote hoeveelheid sociale huurwoningen. Het groen en de ruimte in 

Oost bieden een goede leefomgeving voor jonge gezinnen. Op de Eilanden is sprake van 

een combinatie van een hoog aandeel jongeren, relatief veel armoede en een laag 

opleidingsniveau. Hierdoor is in dit gebied extra aandacht noodzakelijk voor de groep 

sociaal zwakkeren/minder draagkrachtigen en het goede samenleven. In gebied Oost is al 

jaren extra inzet op sociaal gebied, deze extra inzet wordt voortgezet. Meer 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de bewoners (jong en oud), zelforganisatie, 

eigen beheer, sociale activering en initiatief blijven op sociaal gebied de rode draad in 

2015. Kleine organisatorische veranderingen kunnen hier aan bijdragen.  

 

4.4.1  Samenwerking binnen sociaal domein 

Vanaf 2015 worden, door de komst van 3 nieuwe wetten (De herziene Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Wet op de Jeugdzorg), taken 
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en bevoegdheden op het gebied van zorg voor jeugd, ouderen, mensen met een 

beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt overgeheveld naar de gemeente met 

daarbij een bezuinigingsopgave.  

 

Om te voorkomen dat dit tot grote problemen in en druk op de zorg gaat leiden zet de 

gemeente in op het stimuleren en helpen bij initiatieven uit de buurt, die bijdragen aan 

verbinding, elkaar helpen, sociale samenhang etc; de zgn. ‘dragende samenleving’. Het 

Huis van de Buurt “de Witte Boei” kan hierbij helpen.  

 

Onderdeel van de hervorming is dat er een groter beroep wordt gedaan op de bewoners 

en hun netwerk, de dragende samenleving. De gemeente “stuurt” op de samenwerking 

tussen formele en informele organisaties en stimuleert de (vrijwillige) inzet van familie, 

vrienden en buurtbewoners.  

 

Binnen de gemeente Amsterdam zijn afspraken gemaakt over welke voorzieningen in elk 

gebied aanwezig moeten zijn. Deze voorzieningen ondersteunen inwoners bij het (langer) 

zelfstandig wonen en ouders bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. 

 

 
Czaar Peterfestival en muziekfestival jongerencentrum de Clutch 2014 

 

4.4.2  Wittenburg 

De leefbaarheid en de sociale cohesie staan al jaren onder druk op Wittenburg. In 2014 is 

gestart met de Buurtaanpak. Er is samen met de bewoners een analyse gemaakt. Op 

basis van deze analyse wordt de buurtaanpak voortgezet in 2015. Het project richt zich op 

het verbinden van bewoners met elkaar en initiatieven te ondersteunen waardoor de buurt 

meer in zijn eigen kracht komt te staan. Ook de corporaties willen hieraan bijdragen. In 

2014 is ook het project Verbinding Werk en Buurt gestart. Dit project is er op gericht om 
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bewoners met sociaal economische achterstand van de Eilanden mee te laten profiteren 

van de grote ruimtelijke en economische ontwikkelingen die in gebied Oost gaande zijn. 

Uit de eerste inventarisatie is naar voren gekomen dat er kansen zijn: een deel van de 

bewoners wil zich vrijwillig inzetten om andere bewoners te helpen, werkgevers zijn bereid, 

onder voorwaarden, buurtgenoten aan te nemen en leerwerk- en stageplekken aan te 

bieden. Een centraal punt hierin ontbreekt. Dit kan de Witte Boei worden. Vanuit de Witte 

Boei worden diverse activiteiten georganiseerd door, voor en met de wijkbewoners. In 

2015 wordt meer ondersteuning geboden aan de bewoners die een bijdrage willen 

leveren aan versterking van de buurt. Verder blijven de wat minder redzame bewoners 

ondersteund worden. In 2015 wordt de begane grond van de Witte Boei, in samenspraak 

met de bewoners en organisaties, opgefrist waardoor het aantrekkelijker wordt elkaar op 

deze plek te ontmoeten. Vooruitlopend is in 2014 wifi aangelegd waardoor het zzp’ers de 

mogelijkheid biedt om er te werken en elkaar te ontmoeten. Met deze ingrepen biedt de 

Witte Boei dé plek om elkaar te ontmoeten en kan het als vliegwiel werken voor de beide 

projecten. 

Basisschool de Pool wordt uitgedaagd om de verbinding met de buurt te versterken.  

Met de corporaties en de vve’s wordt het gesprek aangegaan om de binnentuinen meer 

een ontmoetingsplek te laten worden waardoor de afstand tussen huurders en eigenaren 

binnen een blok wordt verkleind. Corporaties organiseren activiteiten gericht op het elkaar 

leren kennen (huurders en eigenaren) binnen een woonblok. 

 

4.4.3  Sociaal Wijkteam Oostelijke Binnenstad 

In het Huis van de Buurt “de Witte Boei” wordt samengewerkt door verschillende 

welzijnsorganisaties in een zgn. sociaal wijkteam. De medewerkers van de verschillende 

organisaties hebben hun krachten gebundeld in dit team. Er is extra aandacht voor 

ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners. Krachtige buurtbewoners worden 

gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en om andere minder krachtige buurtbewoners te 

ondersteunen. In 2015 zal het sociaal wijkteam verder doorontwikkeld worden in 

samenhang met de Wijkzorg- en Samen Doenteams. 

4.4.1  Armoede en schulden 

Als gevolg van wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) en een beperking van het 

aantal toeslagenregelingen, worden de mogelijkheden van de gemeente om mensen met 

een minimuminkomen te ondersteunen beperkt. Dit heeft onder meer gevolgen voor de 

Langdurigheidstoeslag, plusvoorziening voor ouderen en de toeslag voor de mensen met 

een chronische ziekte of handicap. Daarnaast wordt in de WWB de toeslag die 

alleenstaande ouders ontvangen afgeschaft. Per 1 januari 2015 krijgt een alleenstaande 

ouder dezelfde uitkering als een alleenstaande zonder thuiswonende kinderen. 

 

Door bezuinigingen en werkeloosheid hebben ook meer inwoners van stadsdeel Centrum 

problematische schulden en doen zij een beroep op schulddienstverlening. Veel mensen 

die gebruik maken van de hulpverlening, waaronder ook jongeren, hebben moeite het 

traject af maken. Er worden daarom in 2015 verbeteringen doorgevoerd die moeten leiden 

tot een effectievere hulp bij schulden.  

 

De Oostelijke Eilanden kent het hoogste aantal mensen uit Centrum dat een beroep doet 

op schuldhulpverlening. Ruim 50 % van de inwoners heeft een inkomen op 

bijstandsniveau. Op de Oostelijke Eilanden is het percentage eenoudergezinnen met 
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schuldhulp met 15% bovengemiddeld. Op de Oostelijke Eilanden leven voorts veel 

minima jongeren. Tot slot valt op dat veel bewoners met schuldhulp hier van niet westerse 

afkomst zijn. In overleg met de aanbieder wordt gekeken hoe de doelgroep nog beter 

bereikt kan worden. 

4.4.2  Vrijwilligers 

Het stadsdeel blijft opdracht geven aan de instellingen die actief zijn om bijzondere 

aandacht te besteden aan de werving en stimulering van vrijwilligers(werk). Het accent ligt 

hierbij op vrijwilligers voor talentontwikkeling jeugdigen en op bestrijden van eenzaamheid 

onder ouderen. Kleinschalige buurtinitiatieven die zijn gericht op vrijwillige inzet van 

bewoners en informele burenhulp worden gefaciliteerd. Meer buurtbewoners ‘mobiliseren’ 

bij de verbetering van hun directe woon- en leefomgeving, de potentie in de buurt daartoe 

weten te ‘verleiden’ en/of daarbij ondersteunen (met trainingsaanbod voor vrijwilligers, 

professionele begeleiding). Daarnaast wordt verder in beeld gebracht wat er in de 

oostelijke binnenstad is aan informele vrijwilligers-/zorgnetwerken. Van daaruit wordt het 

reeds bestaande netwerk verder verbreed. Bepaald wordt of het wenselijk is om een 

matchplek (aanbod en vraag vrijwilligerswerk) specifiek voor de oostelijke binnenstad te 

realiseren. 

4.4.3  Basisonderwijs 

De druk op basisscholen in Centrum neemt toe. Werd er de afgelopen twee jaar vooral bij 

een aantal scholen in gebied West en Zuid geloot, in 2014 is ook op de Dr. 

Boekmanschool in gebied Oost geloot. Er zijn drie basisscholen in gebied Oost. 

Basisschool Oostelijke Eilanden wordt uitgebreid met twee groepen. Op basisschool de 

Pool is nog voldoende plek. 

4.4.4  Jongeren 

Jongeren hebben in het buurtgesprek in het jongerencentrum de Clutch gezegd dat zij 

activiteiten gaan organiseren voor bewoners om elkaar beter te leren kennen. Jongeren 

worden uitgedaagd om zelf activiteiten te bedenken en uit te voeren. Hoe kunnen zij een 

activiteit inzetten voor mensen in de buurt, die wel wat hulp of afleiding kunnen 

gebruiken? Hierin worden zij ondersteund door het jongerenwerk en het Sociaal Wijkteam. 

Daarnaast gaan jongeren en de professionals samen op zoek naar bewoners, die (bij 

voorkeur vrijwillig) trainingen en cursussen willen geven in het jongerencentrum. 

 

4.4.1  Speeltuinen 

Het stadsdeel wil bewoners meer betrekken bij beheer van de openbare ruimte waaronder 

het beheer van speeltuinen. Daarbij wordt in samenwerking met organisaties en bewoners 

in de buurt onderzocht in welke vorm dit het beste gerealiseerd kan worden.  

 

Bij de Oosterspeeltuin is beheer en toezicht door vaste vrijwilligers en de speeltuinleider. 

Dit is een succes maar het is tevens een kwetsbare constructie. In 2015 wordt de 

buurtbetrokkenheid vergroot door de poule van vaste vrijwilligers uit te breiden en meer 

incidentele inzet te genereren. Hiermee kunnen meer activiteiten door de buurt zelf 

georganiseerd gaan worden.  

Bij speeltuin Wittenburg heeft tot nu toe geen georganiseerd buurtoverleg 

plaatsgevonden bij gebrek aan belangstelling uit de buurt. Na de herinrichting is een 

grotere toeloop van bezoekers en is er meer diversiteit ontstaan. Dit geeft een positieve 
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dynamiek en biedt meer basis voor het uitbouwen van een buurtnetwerk. Inzet is een 

levendige speeltuin met een grotere betrokkenheid van de buurt zelf.  

  

4.4.1  Sport 

De mogelijkheden worden onderzocht op welke wijze de samenwerking tussen 

basisscholen en sportverenigingen kan worden geïntensiveerd in het kader van sport in 

de wijk en naschools aanbod. Deze intensieve samenwerking kan er toe leiden dat 

dependances van sportverenigingen, die buiten het stadsdeel gevestigd zijn, worden 

gefaciliteerd. 

 

In 2015 wordt het project ter bestrijding van overgewicht bij leerlingen basisschool De 

Pool gecontinueerd. Dit project “Dikke Pret” vindt na schooltijd plaats. Het betrekken van 

ouders in het stimuleren van beweeggedrag en het wijzigen van eetgewoontes bij hun 

kinderen om overgewicht te bestrijden zijn concrete aandachtspunten. 

In 2015 vindt uitbreiding plaats van outdoorfitness op de Oostelijke Eilanden, de locatie 

wordt in overleg met bewoners en jongeren bepaald. 

 

De bestuurscommissie wil de schaarse sportfaciliteiten in Centrum verbeteren, 

voornamelijk omdat zij vindt dat kinderen in de buurt moeten kunnen sporten. De kwaliteit 

van het kantinegebouw op het Sportpark Parkschouwburg, waarin zich ook opslag en 

kleedkamers bevinden, is naar de mening van de commissie ondermaats. Daarbij draagt 

het gescheiden eigendom van sportveld (gemeente) en kantinegebouw (Swift) niet bij aan 

een optimaal gebruik. In 2015 wil het algemeen bestuur na overleg met Swift, PST en de 

andere gebruikers van het sportveld, laten inventariseren welke mogelijkheden er zijn om 

de faciliteiten en het gebruik te verbeteren, zodat daar aansluitend een besluit over kan 

worden genomen. 

  



 
Definitief Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Centrum December 2014 

  

Jaarplan Gebied Oost 

  
  

 

 

 

 27 
 

5  Burgerparticipatie 

Het bestuur van stadsdeel Centrum vindt het van groot belang dat bewoners, 

ondernemers en instellingen actief betrokken worden bij de ontwikkelingen binnen hun 

leefomgeving. Het is belangrijk dat bewoners en gebruikers van het gebied met elkaar in 

gesprek zijn en elkaar begrijpen. De diversiteit aan kennis en ideeën die zo samenkomt, 

draagt bij aan een betere leefomgeving. 

 

De gebiedscoördinator is samen met het gebiedsteam aanspreekpunt voor alle 

ontwikkelingen in het gebied. Zij dragen er zorg voor dat er op een transparante manier 

over de ontwikkelingen in het gebied gesproken wordt met de buurt. Op basis van alle 

inbreng maakt het stadsdeel, als verantwoordelijke, een belangenafweging en neemt 

uiteindelijk het besluit. Ook is er ruimte voor initiatieven vanuit de buurt. Bewoners en 

ondernemers kunnen zich wenden tot de gebiedscoördinator indien zij ideeën hebben 

waarbij het stadsdeel nodig is (zie contactgegevens op de laatste pagina).  

 

Ideeën en wensen voor het gebied kunnen op verschillende manieren kenbaar gemaakt 

worden. Dat kan door middel van het invullen van de jaarlijkse online enquête, in 

buurtbijeenkomsten of in een individueel gesprek met de gebiedscoördinator. De online 

buurtenquête is vorig jaar door 1.149 bewoners, ondernemers en bezoekers ingevuld. 

Ook kunnen geïnteresseerden de gebieden volgen op Facebook, waar de meest actuele 

informatie kan worden gedeeld. In 2015 willen wij het bereik vergroten. In 2014 hebben 

kinderen van één basisschool gepraat over de buurt en de wensen voor 2015. In 2015 

willen wij alle drie de scholen betrekken. Op Wittenburg is de buurtaanpak, onderdeel 

daarvan is meer met bewoners in gesprek en horen wat leeft in de buurt.  

 

Bij grote ontwikkelingen worden belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken om 

mede vorm te geven (bv Stadswerf Oostenburg) of worden de betrokkenen uitgedaagd 

om zelf aan de slag te gaan (bv. kop Dijksgracht). Er vinden gesprekken plaats in de buurt 

naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen of knelpunten, veelal op verzoek van 

bewoners. Met de bestaande grote buurtoverleggen wordt het gesprek aangegaan om te 

komen tot een andere manier van samenwerking waarbij de buurtoverleggen worden 

uitgedaagd om het stadsdeel te voeden met kennis en behoeften uit de buurt. Onlangs 

hebben actieve bewoners de Buurtorganisatie 1018 opgericht. De komende tijd wordt 

duidelijk welke rol zij gaan spelen in de buurt en hoe de samenwerking met het stadsdeel 

en IJsterk vorm krijgt.  

 

Bewonersinitiatieven worden ondersteund. In 2015 is weer een buurtbudget beschikbaar 

waarop bewoners een beroep kunnen doen voor activiteiten die bijdragen aan de sociale 

cohesie. Bewoners en ondernemers worden opgeroepen om de facebookpagina van het 

gebied te volgen. Hierop wordt informatie geplaatst over projecten en activiteiten. In 2015 

wordt digitale participatie verder ontwikkeld.  
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Bijlage 1  Acties jaarplan per 
deelgebied 
 

Algemeen 

Wonen werken en recreëren 

 Adviseren bij ontwikkeling nieuwe overeenkomst tussen de gemeente, 

Huurdersvereniging Amsterdam en Amsterdams Steunpunt Wonen: Bouwen aan 

de Stad III 

 Organiseren van een thema-avond over de liberalisering van de woningmarkt (in 

samenwerking met buurtbewoners) 

 Onder voorwaarden meewerken aan nieuwe hotelinitiatieven die een positieve 

bijdrage leveren aan de gewenste ontwikkeling van het gebied 

 Onderzoeken naar de mogelijkheid om vrijmarktplekken voor stadspashouders te 

realiseren 

 

Balans, drukte en toerisme 

 Projectmatige aanpak illegale hotels en woonfraude voortzetten 

 Verder verbeteren handhaving op overlast te water in samenwerking met 

Waternet 

 Streven naar een oplossing voor de overlast die wordt veroorzaakt door 

touringcars in stadsdeel Centrum (in gebied Oost op de Kattenburgerstraat); 

hierover wordt gesproken met branche en centrale wethouder 

 Extra bouwtoezicht en handhaving bij grote bouwprojecten 

 

Aanpak knelpunten openbare ruimte  

 Bij herinrichtingen meer ruimte voor voetgangers en fietsers  

 Verwijderen fietswrakken en ongebruikte fietsen met hulp buurtbewoners en 

ondernemers 

 Extra inzet reiniging rondom incidentele afvalpieken, grote evenementen als 

Koningsdag en Gaypride en afvalhotspots (plekken waar vaak veel afval ligt). Per 

kwartaal prioriteiten aangegeven op basis van resultaten schouwen 

 Op basis van continue monitoring beoordelen of afvalbakken moeten worden 

verplaatst of vergroot  

 Mogelijk verbod op snorfietsen op fietspad (afhankelijk van stedelijke regelgeving) 

 Onderzoek naar verschillende locaties die in de buurtgesprekken genoemd zijn 

als gevaarlijke verkeerssituaties, waaronder hoek Sarphatistraat/Roetersstraat, 

hoek Czaar Peterstraat/1
e
 Coehoornstraat, rond basisschool de Pool 

 

Burgerparticipatie 

 Voortzetten werkgroepen en buurtbijeenkomsten 

 Ondersteunen / faciliteren buurtinitiatieven 

 Grotere inzet op digitale betrokkenheid via Facebook en digitale enquêtes 

 Indien nodig en gewenst faciliteren van stadsdorp Centrum Oost 

 

Veiligheid, leefbaarheid en sociaal 

 Blijvend grote aandacht van team veiligheid en politie voor drugsoverlast en 

hangplekken van jongeren, verslaafden en daklozen 
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 Samenwerking tussen verschillende handhavende instanties bevorderen 

 Diverse leefbaarheidsprojecten in samenwerking tussen stadsdeel, politie, 

bewoners en ondernemers, zoals fietsknippen & schouwen 

 Handhaving op horecaoverlast met extra aandacht voor Oostenburg en Kop 

Dijksgracht 

 De gemeente organiseert basisvoorzieningen en stuurt op samenwerking tussen 

formele en informele organisaties en stimuleert inzet familie, vrienden en 

buurtbewoners in diverse taken op gebied van jeugd, ouderen, mensen met een 

beperking en / of afstand tot de arbeidsmarkt 

 Doorontwikkeling sociaal wijkteam in samenhang met de Wijkzorg- en Samen 

Doenteams 

 Onderzoek of de samenwerking tussen basisscholen en sportverenigingen kan 

worden geïntensiveerd 

 Verbeteringen in de schulddienstverlening om effectievere hulp bij schulden te 

kunnen bieden In gesprekken met ontwikkelaars/eigenaars bespreken hoe de 

overlast van bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer zo veel mogelijk kan 

worden beperkt voor omwonenden 

 Ondernemers actief informeren over de werkwijze van Live View 

 

Weesperbuurt 

Bouw- / planontwikkelingen 

 Roeterseiland, ontwikkeling UvA-Campus, doorlopend tot 2018 

 Sarphatistraat 47-55, herontwikkeling hotel, ontwikkeling ligt stil 

 Sarphatistraat 102-104, vm. Emmakinderziekenhuis, herontwikkeling hotel, 

sloop/bouw 2015 

 Weesperstraat 101-105 Metropoolgebouw herontwikkeling hotel, uitvoering 2015 

 Start renovatie metrostation Weesperplein 

 Hersbestemming Voormalige Stadstimmertuin 1-3 en 2 

 Onderzoek naar mogelijkheid om geen shortstay toe te staan in de Wittenberg 

 

Openbare ruimte 

 Amstel, tussen Carré en Sarphatistraat; profielwijziging, uitvoering 2015 

 Groot onderhoud walmuur Nieuwe Prinsengracht tussen de Amstel en de 

Weesperstraat, uitvoering 2015 

 Groot onderhoud walmuur Amstel tussen Sarphatistraat en Korte Amstelstraat, 

uitvoering 2015 

 Voormalige Stadstimmertuin, voorbereiding 2015, uitvoering 2016 

 Weesperplein, voorbereiding 2015, uitvoering 2016 

 Roeterseiland, voorbereiding en start uitvoering 2015 (UVA) 

 Nieuwe Kerkstraat ts Amstel en Weesperstraat, voorbereiding 2015, uitvoering 

2016 

 Professor Tulpplein, garage, planvorming ligt stil 

 

Groenprojecten 2015 

 Weesperstraat: voorbereiding vergroenen 
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Oostelijke Eilanden 

Wonen werken en recreëren 

 Ondersteuning evt. oprichting Bedrijven Investeringszone voor de Czaar 

Peterstraat 

 Ondersteunen van nieuwe initiatieven die een economische impuls aan het 

gebied geven 

 Het vinden van een versterkende functie voor de Oosterkerk 

 

Bouw- / planontwikkelingen 

 Oosterkerk, verbouwing na keuze definitieve invulling 

 Oostenburgergracht 73, herontwikkeling hotel 

 Czaar Peterstraat N42, renovatie 

 N43 “Catherina” – nieuwbouw woningen 

 Stadswerf Oostenburg, Van Gendthallen, verbouw/renovatie. Verder afhankelijk 

van initiatieven en procedures 

 Parelgebouw, aanbrengen zonnepanelen en onderzoek naar verdere 

verduurzaming 

 Wienerterrein – nieuwbouw woningen en parkeergarage 

 Stadswerf Oostenburg, hotel, start planologische procedures 

 

Openbare ruimte 

 Onderhoud Grote Wittenburgerstraat 41 en 43/Wittenburgerkade 77-79 – voorjaar 

2015  

 Onderhoud Kleine Wittenburgerstraat 1 Oosterkerk (voetpad) – voorjaar 2015 

 Onderhoud Oostenburgerpark (voetpad) – voorjaar 2015 

 Onderhoud Windroosplein (voet, fiets, rijweg) – voorjaar 2015 

 Vervangen wegdek Waaigat 1-67 (asfalt vervangen door klinkers) – najaar 2015 

 Onderhoud weg en straatmeubilair Blankenstraat N51 – heel 2015 

 Onderhoud walmuur Dijksgracht tussen Oosterdok en Marinierskade 

(onderloopscherm inclusief herstraten, 2015 en 2016) 

 Klein onderhoud walmuur Oosterdokskade – 2015  

 Dijksgracht oostzijde; uitvoering herinrichting langzaamverkeerroute 2015 

 Omgeving Basisschool Oostelijke Eilanden; voorbereiding en besluitvorming 2015 

 Dijksgracht westzijde: aanleg riolering en onderloopscherm 2015 

 Eilandenboulevard; voorbereiding in 2015 

 Ontwikkeling plan voor kunstroute Blauwe Loper over kop Dijksgracht van de 

Zouthaven naar Oosterdok 

 Oostenburgervoorstraat, voorbereiding, uitvoering 2016-2017 

 Onderzoek naar optimalisering gebruik parkeergarages 

 Stadswerf Oostenburg, opstellen openbare ruimte plan (Stadgenoot) 

 Aanpak hondenpoep; d.m.v. een proef in het kader van gedragsbeïnvloeding en 

een onderzoek naar een uitbreiding van hondenuitlaatstroken op het Funen 

Groenprojecten 2015 

 Kop Dijksgracht: vergroenen (participatie en zelfbeheer) 

 Oostelijke Eilanden: uitbreiding watertuinen/broedplaatsen (zelfbeheer) 

 Grote Wittenburgerstraat: grote zelfbeheertuin 1
e
 fase (participatie en zelfbeheer) 
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Veiligheid, leefbaarheid en sociaal 

 Het betrekken van kinderen van basisschool de Pool bij het schoonhouden van de 

openbare ruimte (in de vorm van voorlichting en helpen op straat) 

 Voortzetting van het project Verbinding Werk en Buurt 

 Continuering Buurtaanpak 

 Extra communicatie (voorlichting) inzetten bij het verkeerd aanbieden van grofvuil 

op de Kattenburgerkade en de Czaar Peterbuurt 

 Uitbreiding aantal (2) groepen op basisschool Oostelijke Eilanden 

 Verwijderen fietswrakken en ongebruikte fietsen met hulp buurtbewoners en 

ondernemers op de Czaar Peterstraat 

 Ondernemers actief informeren over de werkwijze van Live View 

 

Plantagebuurt 

Bouw- / planontwikkelingen 

 Plantage Middenlaan 14, herontwikkeling  

 Plantage Middenlaan 31-35, Hubertushuis, herontwikkeling hotel 

 Hortusplantsoen 4, renovatie en ophoging Hogeschool voor Kunsten 

 Holocaust Namen Monument: afhankelijk van uitkomsten besluitvorming 

 Artis olifantenverblijf, parkeergarage, startdatum nog onbekend 

 Inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de faciliteiten en het gebruik van 

sportpark Schouwburg te verbeteren 

 

Openbare ruimte 

 Plantage Middenlaan; herinrichting, vergroening tussen Wertheimpark en Hortus 

en verbinden Wertheimpark en Sportpark Parkschouwburg. Uitvoering 2015 

 Het knelpunt bij de Anne Frankstraat ter hoogte van de Plantage Parklaan wordt 

meegenomen bij het project Wertheimpark 

 Onderhoud Plantage Muidergracht 1-71(asfalt vervangen door klinkers) – 

uitvoering najaar 2015 

 Onderhoud Plantage Muidergracht 73-95 (voetpad, parkeervakken, rijweg) – 

zomer 2015 

 Onderhoud wegen en straatmeubilair Hortusplantsoen – najaar 2015 

 Voorbereiding aanpak voor het verminderen van het autoverkeer in de ochtend- 

en avondspits door de Plantage Parklaan en sluipverkeer door de aanliggende 

zijstraten 

 Walmuur Plantage Muidergracht tussen brug 264 en 72S (voorbereiding) 

 

Groenprojecten 2015 

 Wertheimpark: voorbereiden groot onderhoud gras, paden en borders 

 Plantage Westermanplantsoen: uitvoering nieuwe inrichting (participatie) 

 

Kadijken 

Bouw- / planontwikkelingen 

 Zeeburgerpad – voorbereiding bestemmingsplan en besluitvorming 

 

Openbare ruimte 

 Onderhoud Kadijksplein/Nieuwe Vaart (rijweg, voetpad, parkeervakken) – 

uitvoering voorjaar 2015 

 Onderhoud Hoogte Kadijk 112-150 (aanpassen voetpad) – voorjaar 2015 
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 Onderhoud Entrepotdok 88-97 (voetpad) – zomer 2015 

 Klein onderhoud walmuur Entrepotdok – 2015 

 Klein onderhoud walmuur Singelgracht 

 Klein onderhoud walmuur Lozingskanaal 

 

Groenprojecten 2015 

 Geschutswerf: pocketpark (participatie en zelfbeheer) 

 Kruithuisstraat; boombakken op kade, vertraagd in 2014, uitvoering 2015 

 Laagte Kadijk inclusief speelplek: nieuwe inrichting 1
e
 fase (participatie en 

zelfbeheer) 

 

Veiligheid, leefbaarheid en sociaal 

 Extra communicatie (voorlichting) inzetten bij het verkeerd aanbieden van grofvuil 

op de Kadijken 

 

Onderhoud groenvoorzieningen in 2015 

 Snoeien bomen: Oostelijke eilanden, Zeeburgerpad en –straat, Kruithuisstraat, 

Entrepotdoksluis, Sarphatistraat, Louise Wentstraat, Plantage Muidergracht 

(deels), Wertheimpark, JW Overloopplantsoen, Hortusplantsoen, Roetersstraat, 

Singelgracht thv Amstelhotel, Weesperstraat, Nieuwe Keizersgracht bij Amstel, 

Nieuwe Achtergracht bij Onbekende gracht 

 Onderhoud groen: 2
e
 Wittenburgerstraat 

 Vervanging groen: Wittenburgerplein (hagen en laag groen) 
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Bijlage 2 Sociale voorzieningen 
 

 

Buurtteam Samen DOEN 

De Gemeente Amsterdam voert met het programma Samen DOEN in de buurt een 

nieuwe werkwijze in voor Amsterdammers met meerdere problemen die een steuntje in de 

rug kunnen gebruiken. Samen met deze huishoudens werken we aan oplossingen die 

meer structuur bieden in hun alledaagse (over)leven. Daarbij kijken we samen in eerste 

instantie naar wat men zelf kan, eventueel met hulp van familie, vrienden, buren en 

vrijwilligers. Kern van deze nieuwe aanpak zijn buurtteams. Deze buurtteams bestaan uit 

gespecialiseerde hulpverleners van gemeentelijke diensten en welzijnsinstellingen. Zij 

werken nauw samen met alle welzijnsinstellingen en andere instanties in Amsterdam.  

 

Contact met en informatie over Buurtteam stadsdeel Centrum  

Telefoon: 256 4800 Judith Batterink (teamassistent)  

E-mail: sociaalloket@centrum.amsterdam.nl 

Website: http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/programma-samen-0/programma-samen/ 

 

Ouder-Kind Centrum Kraijenhoff 

Gebied Oost heeft één Ouder-Kind Centrum (OKC) dat is gevestigd aan de 

Kraijenhoffstraat. Het Ouder- en Kindteam biedt zorg voor alle jeugdigen en hun ouders 

op het brede terrein van jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, 

jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-VB. 

 

Contact met en informatie over OKC Kraijenhoff: 

Kraijenhoffstraat 32 

1018 RL Amsterdam 

Telefoon 020 - 555 5813 

Balie OKC open: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur 

Website: http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/ouder-kindcentrum 

 

Sociaal wijkteam  

Samenwerking van opbouwwerk, welzijn en maatschappelijk werk om 

bewonersparticipatie te stimuleren. Het Sociaal wijkteam opereert vanuit De Witte Boei. 

 

Contact met en informatie over Sociaal Wijkteam: 

De Witte Boei 

Kleine Wittenburgerstraat 201 

1018 LT Amsterdam 

Telefoon 020 - 622 3879 

Website: http://www.sociaalwijkteamamsterdam.nl/ 

 

Jongerencentrum 

De Clutch is een tiener- en jongerencentrum (10-15 en 16+)) waar de nadruk ligt op een 

veilige plek om deel te nemen aan activiteiten en het ontmoeten van  leeftijdgenoten. De 

Clutch heeft inlopen in alle soorten en maten, vaak ook in de weekenden. Regelmatig zijn 

er speciale activiteiten, onder ander tijdens de schoolvakanties. Jongeren kunnen er 

file://basis.lan/amsterdam/sdc/Omgevingsmanagement/Vernieuwing/Geb.coordinatie/jaarplannen%202015/4e%20concepten%202015/sociaalloket@centrum.amsterdam.nl
http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/programma-samen-0/programma-samen/
http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/ouder-kindcentrum
http://www.sociaalwijkteamamsterdam.nl/
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terecht met vragen over school, opleiding, werk, sexualiteit of andere zaken. Voor meiden 

is er een aparte meidenlounge. 

 

Contact met en informatie over jongerencentrum de Clutch: 

2
e
 Leeghwaterstraat 5B 

1018 RA Amsterdam 

Telefoon 020 - 3202583 

Website: http://www.welzijn.ijsterk.nl 

 

Sociaal Loket 

Bewoners kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht bij het 

sociaal loket. De medewerkers van het Sociaal Loket gaan met bewoners in gesprek om 

de vraag helder te krijgen. Soms is dit gesprek voldoende om daarna zelf verdere stappen 

te zetten. Soms is er wat meer hulp nodig om de weg te vinden. De medewerkers van het 

Sociaal Loket wijzen de weg naar de juiste instellingen. Ook kunnen brengen de bewoner 

in contact met vrijwilligerswerk of leuke activiteiten in uw buurt. 

 

Contact met en informatie over Sociaal Loket: 

Stadhuis 

Amstel 1 

1011 PN Amsterdam 

Telefoon 020 - 256 4800 

Open inloopspreekuur: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30-15.00 uur 

   13.00-19.00 uur 

Email: sociaalloket@centrum.amsterdam.nl 

Website: 

http://www.centrum.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/contact/openingstijden/loketten/ 

 

Jeugd en Veiligheid  

Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de aanpak van overlastgevende jongeren en 

groepen in het stadsdeel. Zij voert de regie op de samenwerking van alle partijen op 

straat; o.a. politie, straatcoaches, veldwerk, jongerenwerk en op de individuele 

persoonsgerichte aanpak van deze jongeren.  

 

Contact met en informatie over Jeugd en Veiligheid:  

Stadsdeel Centrum 

Projectleider: Astrid Rinkel van Diepstraten 

Telefoon 14020 

Email: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl 

 

SOOP 

Ontmoetingsplek voor ouderen. 

 

Contact met en informatie over SOOP 

Nieuwe Kerkstraat 124 

1018 VM Amsterdam 

Telefoon 020 422 3152 

Website: www.soopnet.nl   

http://www.welzijn.ijsterk.nl/
mailto:sociaalloket@centrum.amsterdam.nl
http://www.centrum.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/contact/openingstijden/loketten/
mailto:stadsdeel@centrum.amsterdam.nl
http://www.soopnet.nl/
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Contact gebied Oost 

 

Integraal Gebiedscoördinator:  

Roeland Lagendijk  

Tel: 06 5169 4579 

E-mail: r.lagendijk@amsterdam.nl  

 

Senior medewerker: 

Kiki Lauterslager 

Tel. 06 1369 5745 

E-mail: k.lauterslager@amsterdam.nl  

 

Senior Assistent:  

Lucas Jansen 

Tel: 06 19659954 

E-mail: lucas.jansen@amsterdam.nl  

 

Assistent:  

Matthijs Scheffer 

Tel: 06 1094 7111 

E-mail: m.scheffer@amsterdam.nl  

 

Spil/Gebiedsbeheerder:  

Nicky Lina-Hijne 

Tel: 06 5392 8526 

E-mail: n.hijne@amsterdam.nl 

 

Andere belangrijke telefoonnummers 

Algemeen nummer stadsdeel Centrum  

(o.a. loketten Burgerzaken/Vergunningen)  

14 020 (zonder kengetal of voorloopcijfers) 

 

Reiniging/Meldingen Grofvuil en Openbare Ruimte: 020 256 35 55 

Meldingen over Fietsen: 020 256 35 55 

Sociaal Loket: 020 256 48 00  

Steunpunt Huiselijk Geweld: 020 611 60 22  

Meldpunt Horecaoverlast: 020 421 45 67  

Meldpunt Overlast te Water: 0900 93 94  

 

Websites 

www.centrum.amsterdam.nl/gebied-oost 

www.facebook.com/stadsdeelCentrumOost 

 

mailto:r.lagendijk@amsterdam.nl
mailto:k.lauterslager@amsterdam.nl
mailto:lucas.jansen@amsterdam.nl
mailto:m.scheffer@amsterdam.nl
mailto:n.hijne@amsterdam.nl
file://DATA02/Directies$/Omgevingsmanagement/Vernieuwing/Gebiedscoordinatie/jaarplannen%202015/1e%20concepten%20jaarplan%202015/www.centrum.amsterdam.nl/gebied-oost
file://DATA02/Directies$/Omgevingsmanagement/Vernieuwing/Gebiedscoordinatie/jaarplannen%202015/1e%20concepten%20jaarplan%202015/www.facebook.com/stadsdeelCentrumOost

