
 
 
 
VRAGEN AAN DE KANDIDAAT-LEDEN CENTRUM-OOST VOOR DE 
STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM 
 
Onderstaande vragen komen aan de orde in het Eilandenoverleg van 14 februari 2018 
vanaf 20:30 uur in Buurthuis De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. 
Om te voorkomen dat niet alle vragen aan bod komen, vragen we de kandidaten die op een 
lijst staan om per vraag één woordvoerder een reactie te laten geven. 
De vragen zullen in de bijeenkomst worden toegelicht vanuit het Eilandenoverleg. 
 
Voorafgaand aan het gesprek over de vragen krijgen de kandidaten de gelegenheid om zich 
voor te stellen en kan per lijst één woordvoerder toelichten waar de lijst voor staat en wat de 
voornaamste speerpunten zijn. Na behandeling van de vragen is er gelegenheid voor  
discussie met de zaal. 
 
1. Het Eilandenoverleg als adviesorgaan 
Om ook andere belangenverenigingen en adviesorganen die actief (willen) zijn in de stadsdelen 
de ruimte te bieden heeft de gemeente in de verordening op het lokaal bestuur stelsel 
geëxpliciteerd dat het dagelijks bestuur ook nog andere adviesorganen voor haar stadsdeel mag 
instellen. Dit in reactie op de inspraak van o.a. de Dorpenraad Noord. Als het Eilandenoverleg 
hiervoor een verzoek zou indienen, zou u dat dan steunen?  
 
2. Investeren in jongerenwerk 
Het Eilandenoverleg heeft zich al twee jaar verzet tegen de bezuinigingen op het 
jongerenwerk. De noodzaak van goed jongerenwerk is de afgelopen periode op dramatische 
wijze aan het licht gekomen.  
Bent u bereid om ons pleidooi voor het opnieuw inrichten van een volwaardig 
jongerencentrum te steunen en de meer capaciteit in te zetten voor specialistisch 
jongerenwerk? 
 
3. Stop uitverkoop sociale huur; ook sociale huur voor gezinnen en ouderen 
Stadgenoot bouwt op Oostenburg-Noord 1500 woningen, waarvan slechts 380 sociale 
huurwoningen. Daarvan wordt 70 % als studio van 35-45 m2 gebrouwd voor jongeren met 5-
jaarscontracten en 30 % als ouderenwoning van maximaal 50 m2 , maar geen enkele 
woning die geschikt is voor gezinnen.  
De meeste bestaande corporatiewoningen op de Oostelijke Eilanden worden verhuurd door 
De Key. De Key heeft aangekondigd zich voortaan alleen op starters te richten, wat betekent 
dat bestaande grote woningen verhuurd worden aan meerdere jongeren en dat ook 
galerijwoningen met lift en begane grondwoningen aan jongeren worden verhuurd en niet 
aan ouderen. De Key wil ook meer woningen omzetten naar vrijesectorhuur.  
Bent u bereid om het stadsdeel te laten inzetten op overleg met de woningcorporaties en de 
centrale stad om deze ontwikkelingen te keren? 
 
4. Ontwikkeling Marineterrein als stadspark en meer sociale huur in de nieuwbouw. 
Belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Marineterrein zijn voor het 
Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein en het Eilandenoverleg: 

a. Ontwikkeling tot stadspark, dus naast verbouw en nieuwbouw behoud van bestaande 
groenvoorzieningen  



b. Behoud van bestaande sportvelden en tennisbanen, ook als sportvoorziening voor de 
buurt. 

c. Opname van sociale huurwoningen. Niet alleen starterswoningen, maar ook 
woningen voor ouderen en gezinnen. 

Bent u bereid om die uitgangspunten over te nemen in adviezen van het stadsdeel aan de 
centrale stad? 
 
5. Inzet buurtbudget 
Het College van B&W schrijft in de Nota van Beantwoording naar aanleiding van de inspraak 
over het bestuurlijk stelsel “dat voor stadsdelen buurtbudget mogelijk wordt gemaakt om flexibel 
en snel met bewoners, belangenverenigingen en ondernemers te kunnen schakelen . Als het 
gaat om de inzet van buurtbudget en subsidies neemt het dagelijks bestuur hierover zelf 
beslissingen en maakt hierover nadere afspraken met de stadsdeelcommissie.” 
Hoe denkt u invulling te geven aan buurtbudgetten? 


