
 
 
ADRES AAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM 
inzake de Oosterkerk als Kroonjuweel 
 
Datum: 24 juni 2015 
 
Geachte Raad, 
 
Het Eilandenoverleg is een platform van actieve bewoners(groepen) op de Oostelijke 
Eilanden. Wij hebben al acht jaar onzekerheid en zorgen achter de rug over de toekomst van 
het beheer en gebruik van de Oosterkerk 
 
De gemeente inventariseert nu haar vastgoedbezit en u gaat na de zomer beslissen welk 
bezit behouden moet blijven en wat moet worden afgestoten in verband met bezuinigingen.  
 
Stadsdeel Centrum is al acht jaar tevergeefs op zoek geweest naar een andere bestemming 
c.q. eigenaar voor de Oosterkerk. Al een aantal keren dacht het stadsdeel dichtbij een 
oplossing te zijn, maar ging dit uiteindelijk niet door. Nog in januari van dit jaar ging een 
voorgenomen overdracht wegens financiële geschilpunten op het laatste nippertje niet door. 
 
Het Eilandenoverleg heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat het stadsdeel/de 
gemeente moet accepteren dat het geld wat nodig is om het monument te onderhouden 
nooit terugverdiend kan worden uit de exploitatie. Ingrijpende verbouwingen maken de 
exploitatiekosten alleen maar duurder. 
 
De Stichting Oosterkerk beheert op vrijwillige basis de Oosterkerk en verzorgt voor 
belangstellenden van binnen en buiten de buurt laagdrempelige concerten en 
tentoonstellingen. Bestuur en vrijwilligers zetten zich geheel onbetaald in; goedkoper kan het 
niet. Wij willen die situatie graag continueren en staan tegelijkertijd open voor uitbreiding met 
ander gebruik. De Stichting is de laatste jaren ernstig in haar functioneren belemmerd door 
de voortdurende onzekerheid over eigendom en bestemming. Daaraan moet een einde 
komen. 
 
Graag sluiten wij ons aan bij het pleidooi dat architect Sjoerd Soeters hield in Het Parool van 
25 mei naar aanleiding van de inventarisatie van de gemeentelijke dienst Vastgoed. Hij wil 
het pand ‘Living Tomorrow ‘in Zuidoost zo snel mogelijk verkopen. Hij zeg ook:  
"De zeventiende eeuwse Zuiderkerk en Oosterkerk zijn daarentegen van onschatbare 
waarde voor Amsterdam. Het zijn markeringspunten, ze symboliseren het vroegere leven in 
de stad. Hoewel het buitengewoon lastig zal zijn deze monumentale kerken een nieuwe 
bestemming te geven, moet je dat als Amsterdam ook helemaal niet willen." 
 
Wij verzoeken u om de Oosterkerk niet langer als te verkopen object te beschouwen en het 
te behouden als gemeentelijk kroonjuweel. Ook verzoeken wij u te bewaken dat voor de 
buurt toegankelijke culturele activiteiten ook in de toekomst mogelijk blijven in de Oosterkerk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Eilandenoverleg, 

 
Heleen Verschuren,  
voorzitter. 


