
 
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 2 september 2015 
 
Aanwezig: Heleen Verschuren (voorzitter), Ger Berkhout, Olaf Hoonhout, André Agterof, 
Bart Uitdenbogaart, Thelma Neleman, Truus Dekker, Kees Stoffel, Maria Bervoets, Ilona van 
de Kerkhof, Guido Koster (nieuw lid, Bewonerscommissie Oranje Nassaukazerne), Anke 
Weber, Joke Luttmer, Gerrit van Ark, Paul Vierhout, Wim Pelt, Ellen Beffers, Luud 
Zonneveld, Peter Anink (PWO), Ergül Kaygun (IJsterk, gast) en Jeroen Verhulst (verslag).  
 
1. Opening, agenda en mededelingen 
Bij agendapunt 4 wordt kapvergunning boom voor Oosterkerk toegevoegd en bij punt 5 de 
vergroening van de Kattenburgerkade. 
Mededelingen: 

• Ada van Wermeskerken is overleden. Op 18 augustus is een indrukwekkende 
afscheidsdienst gehouden in de Oosterkerk. Zij heeft veel betekend voor de 
Oosterkerk en de buurt, o.a. als initiatiefneemster voor de nieuwe inrichting van het 
Wittenburgerplein. 

• 12 september 15:00 – 22:00 uur: Patatatoe-optocht vanaf Oosterkerk en aansluitend 
feest en maaltijd tot 22:00 uur. 

• 23 september 19:30 uur in de Witte Boei: verduurzaming Kattenburg en 
Marineterrein. Daarbij komen ook zonnepanelen op daken aan de orde in het bijzijn 
van De Key. Toehoorders van buiten Kattenburg zijn welkom. Het besprokene kan 
een rol spelen bij het opstarten van  een werkgroep ‘zonnepanelen op daken’ voor 
een groter gebied. 

• N.a.v. de brief met opmerkingen van het Eilandenoverleg over de notitie 
Burgerparticipatie is de concept-beantwoording van het stadsdeel binnengekomen. 
Jeroen zendt die rond. Op 15 september wordt het antwoord besproken in de 
Bestuurscommissie. Daaraan voorafgaand, om 19:00 uur, wordt de 
Bestuurscommissie geïnformeerd over de uitkomsten van de buurtgesprekken en wat 
er mee gedaan is. 

• De gebiedsagenda van het stadsdeel wordt uitgebreid met een paragraaf over Kunst 
en Cultuur. 

• De brief van het Eilandenoverleg over de enquête Eilandenboulevard is naar de 
Bestuurscommissie verwezen voor behandeling van het antwoord. Datum 
behandeling nog niet bekend. 

 
Ergün Gaykun, samen met Jan Holman tijdelijk vervanger van Joke Westerhof bij 
IJsterk/Witte Boei, is gekomen om zich voor te stellen en de plannen van IJsterk toe te 
lichten. Zij is strategisch manager wijk- en welzijnstaken bij IJsterk en als zodanig geeft zij 
leiding aan een aantal teamleiders, waarvan Jan Holman er één is. 
IJsterk bestaat bij de gratie van de omgeving: enerzijds het stadsdeel, anderzijds de 
mensen. IJsterk wil graag de behoefte van bewoners centraal stellen en hen faciliteren en 
ondersteunen, maar het stadsdeel eist allerlei dingen. Het stadsdeel wil in de eerste plaats 
preventie van problemen van kwetsbare groepen, armoedebestrijding en zorg. Anderzijds 
ondersteunt IJsterk ook actieve groepen die niet speciaal op zorg gericht zijn. In dat kader wil 
IJsterk groepen ondersteunen, de openingstijden verruimen en de indeling en inrichting van 
de Witte Boei verbeteren. Er ontstaat discussie of IJsterk die taak wel kan waarmaken, 
waarbij als voorbeeld de werkgroep Groen en Milieu wordt genoemd, die geen geld en te 
weinig ondersteuning krijgt. Ergün wijst op het beleid van het stadsdeel dat actieve groepen 
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rechtstreeks bij het stadsdeel geld moeten aanvragen voor hun projecten. Ze moeten 
daarvoor een begroting indienen. Voor IJsterk is het eindbeeld dat bewoners hun 
opdrachtgevers zijn. Vanuit het Eilandenoverleg wordt gereageerd met: “daar hadden we 
vroeger het Wijkcentrum voor”. Hert stadsdeel heeft de burgerparticipatie helemaal naar zich 
toe getrokken en biedt weinig ruimte voor initiatieven en kritiek van groepen. Toch zit er wel 
beweging is. De ambtelijke reorganisatie heeft tot een behoorlijke chaos geleid, maar biedt 
ook kansen voor verandering. Zij raadt aan dit door onderlinge contacten verder te 
ontwikkelen. 
 
2. Verslag Eilandenoverleg 24 juni en actielijst 
Correctie bij punt 4, zonnepanelen: de postcoderoos is geen regeling van De Key, maar 
vloeit voort uit een wettelijke regeling. Het verslag is verder akkoord. 
Actielijst:  
Actie 1 blijft staan (stukje voor Eilander over milieumeetpunten door Sybrand) 
2) Jeroen vraagt Douwe Veltheer naar stand van zaken geluidsmeetpunten. 
3) ProRail is nu wel bereid tot een gesprek, maar afspraak komt moeizaam tot stand. 
4) André heeft met stadsdeel en IJsterk gesproken over groene opbouwwerker, maar ze zijn 
er nog niet uit. 
5) Jeroen heeft wens openstelling Oosterkerk doorgegeven aan bestuursvoorzitter Henk 
Verhoef. 
6) Jeroen heeft twee keer afspraak gemaakt met hotelontwikkelaar oostenburg-Noord, maar 
ze gingen allebei op het laatste moment niet door. Wordt vervolgd. 
7) Werkgroep zonnepanelen starten na 23 september blijft staan. 
8) Kattenburgerkruisstraat: blijft staan. 
 
3. Stand van zaken lopende projecten 
Eilandenboulevard: zie de rondgezonden schriftelijk inspraakreactie van het Eilandenoverleg. 
De werkgroep heeft een brief aan het stadsdeel geschreven over de buurtenquête, die 
tendentieus en onhelder is. Op 2 september – vanavond – krijgt de Bestuurscommissie 
technische informatie over de Eilandenboulevard. De besluitvorming kan nog wel twee 
maanden op zich laten wachten. Jeroen zal de deelnemers van het Eilandenoverleg 
informeren zodra de datum van behandeling bekend is, met het verzoek om naar de 
behandeling .op het stadhuis te komen. 
 
Bestemmingsplan Oostenburg-Noord: de behandeling in de Bestuurscommissie is opnieuw 
uitgesteld, waarschijnlijk zelfs voor enkele maanden. Jeroen zal de deelnemers informeren 
zodra de datum bekend is, met het verzoek om de Bestuurscommissievergadering bij te 
wonen en de inspraakreactie van de Buurtwerkgroep te ondersteunen. Intussen probeert de 
Buurtwerkgroep in gesprek te komen over de voorbereiding van het eerste deelproject 
‘Lijnbaan’, dat grenst aan de Czaar Peterbuurt.  
 
Nieuwe inrichting Dijksgracht-west 
Van de Dijksgracht is helaas niemand aanwezig. Thelma heeft gehoord dat het geplande 
overleg met het stadsdeel niet doorgegaan is. De bewoners hebben zelf een inrichtingsplan 
gemaakt en gaan een contra-expertise maken tegen de kap van bomen aan de waterzijde. 
Het plan voor een brede rijweg lijkt van de baan. 
 
Oosterkerk 
Het raadsadres van het Eilandenoverleg met het verzoek de kerk (‘kroonjuweel’) niet te 
verkopen, is nog niet in de gemeenteraad aan de orde geweest. Jeroen heeft de wens van 
het Eilandenoverleg om de Oosterkerk weer overdag toegankelijk te maken doorgegeven 
aan bestuursvoorzitter Henk Verhoef. De Stichting heeft daar nu geen geld voor, behalve als 
het gaat om specifieke betaalde activiteiten/tentoonstellingen. Het Eilandenoverleg wil 
daarvoor wel bij de gemeente lobbyen, maar eerst moet de beslissing over al dan niet 
verkopen afgewacht worden. 
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4. Wat heeft het Eilandenoverleg nodig van Buurtorganisatie 1018? 
Op 10 september 20:00 uur zijn de actieve leden van het Eilandenoverleg uitgenodigd voor 
een netwerkbijeenkomst van Buurtorganisatie 1018 in de Witte Boei. Daar is kort de 
gelegenheid om aan te geven wat de activiteiten en plannen zijn van het Eilandenoverleg en 
wat wij nodig hebben van de Buurtorganisatie, ook wat betreft faciliteiten die met IJsterk 
afgesproken moeten worden. 
In het algemeen gaat het om ondersteuning door IJsterk bij organisatorische zaken en 
notuleren. Er is geld nodig voor deskundigheidsbevordering. Het is een groot probleem dat 
het stadsdeel noch via IJsterk noch via de Buurtorganisatie subsidie beschikbaar wil stellen 
voor drukken en distributie van folders in het kader van burgerparticipatie, omdat het 
stadsdeel dat helemaal zelf wil organiseren. En evenmin voor juridische ondersteuning. 
Buurtorganisatie 1018 heeft het plan om via crowdfunding een fonds daarvoor te vormen, 
maar dat is er nog niet. Thelma heeft waarschijnlijk op korte termijn € 240 nodig voor contra-
expertise van een boomonderzoek van een grote iep voor de Oosterkerk, waarvoor het 
staddeel een kapvergunning heeft aangevraagd op basis van een discutabel onderzoek van 
de Bomenwacht. 
Ellen Beffers biedt spontaan financiële steun aan uit een noodfonds waarover zij beschikt. 
Besluit: Zodra duidelijk is dat het idee van een contra-expertise wordt gedragen door de hele 
Werkgroep Groen en Milieu, gaan we op zoek naar een persoon of instantie die garant staat 
voor het hele bedrag, zodat het onderzoek snel kan starten, en verzamelen dan zoveel 
mogelijk bijdragen via crowdfunding. Paul Vierhout biedt technische hulp aan (website). 
Naar aanleiding van deze casus komen nog een paar wensen naar voren: 

1) Meer ondersteuning voor opstellen van projectbegrotingen van actieve groepen. 
Zolang het stadsdeel alleen rechtstreeks aan bewonersgroepen projectsubsidies 
geeft, hebben zij behoefte aan ondersteuning door de Buurtorganisatie bij het 
opstellen van een begroting en het indienen van een aanvraag. Concreet wordt 
afgesproken dat André de Werkgroep Groen en Milieu ondersteunt bij het opstellen 
van een begroting ten behoeve van het vergroeningsproject van de 
Kattenburgerkade.(in te huren professionals? deskundige bewoners? 
gemeenteambtenaren?). 

2) Inzicht proberen te krijgen in de middelen die IJsterk via stadsdeelsubsidies (los van 
projecten) ontvangt voor de Werkgroep Kunst en Cultuur en de Werkgroep Groen en 
Milieu. De Buurtorganisatie vraagt al een jaar bij IJsterk om inzicht in wat zij 
aanvragen en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, maar krijgt nog geen 
duidelijk antwoord. Werkgroepen weten nu niet waar zij op kunnen rekenen. 

3) De procedure van bekendmaking bij vergunningaanvragen en – verlening is 
verslechterd omdat onderliggende documenten niet beschikbaar zijn. De 
Buurtorganisatie moet lobbyen om die procedure te verbeteren (digitale 
openbaarheid).  

4) De Buurtorganisatie moet lobbyen bij het stadsdeel om middelen en deskundige 
mensen beschikbaar te stellen voor ondersteuning en versterking burgerparticipatie 
van onderop.  

 
5. Inventarisatie buurtwensen voor het gebiedsjaarplan 2016 van stadsdeel Centrum 
In september werkt het gebiedsteam van het stadsdeel aan het gebiedsjaarplan 2016. Op 
7 oktober kunnen we een concept daarvan bespreken in het Voortgangsoverleg. Het 
Eilandenoverleg hoopt meer te bereiken door in een eerder stadium zijn wensen aan te 
reiken. Op basis van de documenten die in de agenda zijn genoemd, heeft de 
agendacommissie een concept daarvoor opgesteld dat kan worden aangevuld en gewijzigd. 
Dit wordt uitgedeeld. 
Peter Anink van het PWO meldt dat het PWO 17 probleempunten in een raadsadres naar de 
gemeenteraad heeft gestuurd naar aanleiding van de nota ‘Stad in Balans’ van de centrale 
stad. Dit heeft geleid tot de toezegging dat die punten betrokken worden bij het opstellen van 
het gebiedsplan. Na enige discussie concluderen we dat het verstandig is om op alle bellen 
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te drukken, maar dat er wel een concrete aanleiding of besluitvorming moet zijn om een 
bepaald punt ook bij de gemeenteraad aan te kaarten. Maar ook bij zaken waar de centrale 
stad over gaat, kan beïnvloeding van het stadsdeel nuttig zijn, omdat het stadsdeel in een 
aantal gevallen adviseert aan de centrale stad. 
Aanvullingen en wijzigingen op het uitgedeelde voorstel: 

• In plaats van een gezamenlijke bijeenkomst van bewoners en stadsdeel over het 
verlies van sociale huur formuleren we als wens  het behoud van sociale huur en 
vragen hoe het stadsdeel invulling gaat geven aan de gebiedsgerichte uitwerking die 
volgens de nieuwe prestatieovereenkomst met de corporaties binnen een jaar moet 
plaatsvinden. 

• Er is een hondenuitlaatstrook aangelegd in de groenstrook langs de Sarphatistraat, 
maar voor onderhoud is geen geld. Dat moet er wel komen, anders werkt het niet. 

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

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

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

• Opnieuw aandringen dat het stadsdeel actiever de planvorming voor het 
Texacoterrein, de Keuringsdienst van Waren en het GEB-gebouw moet aanjagen 
door een verkennend onderzoek uit te voeren naar het mogelijk gebruik van deze 
locatie(s), in overleg met bewoners. 

• Behalve aandringen op ‘geen verkoop Oosterkerk’ ook aandringen op een plan voor 
het gebruik van de Oosterkerk, in overleg met de Stichting Oosterkerk, zodanig dat 
dagelijkse openstelling weer mogelijk is. 

• Vergroening van de kale Kattenburgerkade in overleg met de Werkgroep Groen en 
Milieu.. 

• De vraag over de stand van zaken wat betreft de verbinding werk en buurt koppelen 
aan het geringe aantal van 350 arbeidsplaatsen. 

• Vragen naar stand van zaken parkeergarage en uitbreiding Artis. 
Kees Stoffel vraagt zich af of de problemen rond Artis ook in het Eilandenoverleg thuis horen 
omdat het gebied valt onder PWO, maar in het uitzicht van Eilandbewoners ligt.. We spreken 
af dat hij contact zoekt met het PWO en de mensen die van daaruit bezig zijn met Artis en 
met bewoners waterzijde Entrepotdok. 
 
6. Evaluatie Sail 2015: wegens tijdgebrek niet besproken. 
 
7. Rondvraag 

• Guido Koster vraagt aandacht voor het cross-over concert op zaterdag 19 juni 20:00 
uur in de Oosterkerk. Wie mee wil doen kan zich melden bij Yvonne Ristie,  
tel. 06-44578282. 

• Bart Uitdenbogaart wijst op de plannen voor een nieuwe inrichting van De Witte Boei. 
Afgesproken is dat actieve groepen daarbij worden betrokken. Volgens Anke Weber 
gaat dat nog gebeuren. 

• Joke Luttmer vindt het erg dat de Bridgeclub in de Witte Boei niet meer doorgaat, 
omdat er geen geld meer voor is. 

 
Volgende vergaderingen Eilandenoverleg in 2015: 
7 oktober  Voortgangsoverleg 
11 november Eilandenoverleg 
16 december Eilandenoverleg  


