
 
 
31 oktober 2015 
 
Aan de deelnemers en geïnteresseerden van het Eilandenoverleg. 
 
Het voor woensdag 11 november geplande Eilandenoverleg gaat niet door. Er waren 
onvoldoende hoofdpunten om te bespreken. De agendacommissie wil geen vergadering 
beleggen alleen om de voortgang van een aantal projecten te bespreken. Dat doen we nu 
schriftelijk hieronder. 
 
Het volgende Eilandenoverleg vindt plaats op woensdag 16 december in De Witte Boei. 
Dan zullen we in elk geval spreken over de voorbereiding van acties in verband met de 
bestuurlijke behandeling van het bestemmingsplan Oostenburg-Noord. 
 
Stand van zaken verduurzaming Kattenburg / Marineterrein 
Op 23 september heeft het Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein een buurtbijeenkomst 
georganiseerd in het kader van zijn ambitie om te komen tot een energiezuiniger eiland. Een 
aantal bewoners heeft zich op 23 september uitgesproken voor zonnepanelen op de daken 
van de woonblokken; de Vereniging van Eigenaren (VvE) is nu aan zet. Bekeken wordt of 
het technisch haalbaar is, of het dak nog de nodige jaren meegaat. De daken van de 400 
studentenkamers worden in dit onderzoek betrokken. 
De VvE heeft al een succesje geboekt: door overal LED-verlichting aan te brengen op de 
gaanderijen is de energierekening al teruggelopen.  
Het Buurtplatform streeft naar oprichting van een coöperatie Energie Kattenburg waarin ook 
verdere maatregelen kunnen worden ondergebracht, zoals groene daken en windenergie. 
Studenten landschapsarchitectuur van de Universiteit Wageningen gaan vanaf november tot 
januari onderzoek doen naar mogelijk maatregelen die verdere verduurzaming mogelijk 
maken. 
Het Stadsdeel Centrum ondersteunt de ambitie van bewoners en gaat zich inzetten voor 
verdere verduurzaming van de Oostelijke Eilanden. 
Zonnepanelen op daken kunnen ook voor bewoners van corporatiewoningen elders in 
postcodegebied 1018 een interessant optie zijn. Zie https://prezi.com/2xkgtw4wodje/op-naar-
de-zon/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  
 
Stand van zaken Eilandenboulevard 
Brieven van Vereniging De Nieuwe Vaart en het Eilandenoverleg over de tekortkomingen 
van de buurtenquête over de Eilandenboulevard zijn op 27 oktober besproken in de 
Bestuurscommissie Centrum. Dat heeft er in elk geval toe geleid dat de fracties het belang 
van deze enquête relativeren. Het blijft uitermate onduidelijk wanneer de inhoudelijke 
behandeling van de herinrichting gaat plaatsvinden. In de termijnagenda komt die nog niet 
voor. 
 
Stand van zaken ontwerp-bestemmingsplan Oostenburg-Noord 
De bestuurlijke behandeling is maanden uitgesteld, in afwachting van de besluitvorming over 
de monumentenstatus van de Langhouthallen. De behandeling daarvan in de 
Bestuurscommissie zal in december plaatsvinden op basis van een rapport van de TU-Delft 
dat nog niet openbaar is. Afhankelijk daarvan zal Stadgenoot de anterieure overeenkomst 
tekenen waarin allerlei grondkosten worden verrekend met de gemeente. En pas daarna kan 
besloten worden over het bestemmingsplan. Waarschijnlijk in januari door de 

https://prezi.com/2xkgtw4wodje/op-naar-de-zon/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/2xkgtw4wodje/op-naar-de-zon/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


2 
 

Bestuurscommissie als advies aan de gemeenteraad en enkele maanden laten door de 
gemeenteraad.  
De Buurtwerkgroep houdt de vinger aan de pols, ook wat betreft de verder ontwikkeling van 
deelplannen en het plan voor de openbare ruimte. Op 4 november maakt de Buurtwerkgroep 
kennis met Sabine Renders, de nieuwe projectleider van Stadgenoot.  
Pas twee weken voor de behandeling in de Bestuurscommissie zullen de wijzigingen in het 
bestemmingsplan en de verwerking van de zienswijzen duidelijk zijn. In een korte periode 
zullen intensieve gesprekken met de bestuurscommissieleden moeten plaatsvinden.  
Zie voor meer informatie http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord/  
 
Stand van zaken bezwaarprocedure iep voor de Oosterkerk 
De crowdfundingsactie van de Werkgroep Groen en Milieu om de betaling te organiseren 
van een contra-expertise door een professionele boomdeskundige is geslaagd. Uit de 
contra-expertise komt naar voren dat op basis van een andere meetmethode de boom niet 
gekapt hoeft te worden. Op vrijdag 6 november om 10:00 uur vindt de openbare hoorzitting 
plaats over de bezwaren op het stadhuis, zaal 0235. Er wordt nu geld ingezameld om de 
deskundige te kunnen betalen om daarbij aanwezig te zijn en daarvoor zijn nog enkele 
tientjes tekort. Wil je bijdrage, neem dan contact op met Thelma Neleman, 
t.neleman6@upcmail.nl of tel. 020-6946862. 
 
Herinrichting De Witte Boei 
IJsterk wil de gebruikers bij de planvorming betrekken. Binnenkort start het overleg over de 
verbouwing/herinrichting. Wie niet zelf kan komen, maar toch ideeën wil doorgeven, mail die 
dan naar jeroen.verhulst@hccnet.nl  
 
Gebiedsjaarplan stadsdeel Centrum voor deelgebied Oost 
Op 3 november is de voorbereidende bespreking in de Bestuurscommissie. Dan zal ook de 
rondgezonden reactie van het Eilandenoverleg op het uitstel van het fiets-/voetpad langs de 
Dijksgracht-Oost aan de orde komen. Op 1 december zal de Bestuurscommissie de plannen 
definitief vaststellen. 
Niet alle vragen van het Eilandenoverleg zijn schriftelijk of in het voortgangsoverleg van 7 
oktober behandeld. De resterende vragen worden door de agendacommissie van het 
Eilandenoverleg schriftelijk voorgelegd aan het gebiedsteam Oost. 
 
Stand van zaken definitief ontwerp openbare ruimte Dijksgracht-West 
Op 10 november vindt een niet-openbare bijeenkomst van de Bestuurscommissie plaats 
over dit onderwerp, op 1 december is de voorbereidende bespreking en nog onbekend is 
wanneer de definitieve besluitvorming plaatsvindt. 
 
Behandeling raadsadres van het Eilandenoverleg aan de Bestuurscommissie 
stadsdeel Centrum over de tervisielegging van dossiers bij aanvragen voor 
omgevingsvergunningen 
Zie voor het raadsadres ‘actuele aandachtspunten’ op de website 
www.buurtorganisatie.nl/eilandenoverleg  
De beantwoording ligt op 1 december voor in de Bestuurscommisie als ter kennisnamestuk. 
De inhoud is nog niet bekend.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de agendacommissie, 
 
Jeroen Verhulst 
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