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Deelgebied Oost 

Deelgebied Oost beslaat het gebied tussen de Amstel, 

Nieuwe Herengracht, Piet Heinkade en de Mauritskade. 

Het gebied is onderverdeeld in de Oostelijke Eilanden, 

Kadijken, Plantagebuurt en de Weesperbuurt. Het is 

een gebied dat de komende jaren flink gaat 

veranderen. Door de tranformatie naar woon-

werkgebied van stadswerf Oostenburg, het 

Zeeburgerpad en het Marineterrein neemt het aantal 

bewoners en arbeidsplaatsen de komende jaren fors 

toe. De Universiteit van Amsterdam bouwt al jaren aan 

een campus en in stadsdeel Oost, aan de Wibautstraat 

wordt ook een campus door de Hogeschool van 

Amsterdam gebouwd. Vanaf 2018 studeren er dan ook 

zo’n 30.000 extra studenten. Er ontstaat dan een grote 

druk op de openbare ruimte, en dan met name rondom 

het Weesperplein. Grote projecten in de openbare 

ruimte, zoals de herinrichting van de Eilandenboulevard 

dragen bij aan de economische ontwikkeling van het 

gebied. De economische groei moet ook ten goede 

komen aan de bewoners uit het gebied. Vooral aan die 

van de Oostelijke Eilanden, waar de sociale en 

economische achterstanden het grootst is, in 

vergelijking met de rest van stadsdeel Centrum. 

 

Gebiedsgericht werken 

Sinds 2012 wordt er in stadsdeel Centrum 

gebiedsgericht gewerkt. Het stadsdeel is bij deze 

aanpak verdeeld in vijf deelgebieden (1011, 1012, West, 

Zuid en Oost).  In elk gebied werkt een team onder 

leiding van een gebiedscoördinator. De 

gebiedscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor 

bewoners en ondernemers, bij initiatieven, 

veranderopgaven en nieuwe projecten. Hij of zij is ook 

verantwoordelijk voor het gebiedsplan, het bewaken 

van samenhang in de ontwikkelingen en regie voeren 

op complexe opgaven. Bij ontwikkelingen in een 

deelgebied staat de opgave van het gebied en het 

evenwicht tussen wonen, werken en recreëren altijd 

centraal.  

 

Totstandkoming gebiedsplan 

Voor ieder deelgebied in stadsdeel Centrum wordt 

ieder jaar een gebiedsplan opgesteld. De activiteiten uit 

het gebiedsplan vormen een concrete uitwerking van 

de voorgenomen koers en ontwikkelingen die in de 

gebiedsagenda voor Centrum-Oost staan omschreven. 

Het gebiedsplan wordt in overleg met bewoners, 

ondernemers en instellingen in het deelgebied 

opgesteld. 

 

Naast de politieke agenda en input van het 

gebiedsteam vormen de uitkomsten van in het voorjaar 

gehouden buurtgesprekken, een voor de Oostelijke 

Eilanden/Kadijken en een voor de Plantage- 

Weesperbuurt, en de uitkomst van een online 

buurtenquete belangrijke bronnen voor het 

gebiedsplan. De online buurtenquête is door 2.877 

bewoners, ondernemers en bezoekers van stadsdeel 

Centrum ingevuld, waarvan 517 uit deelgebied Oost.  

 

Leeswijzer 

Het gebiedsplan volgt de opbouw van de 

Gebiedsagenda. Aan de hand van de vastgestelde 

prioriteiten is aangegeven wat de gemeente in 2016 

gaat ondernemen om deze ambities te verwezenlijken. 

De prioriteiten voor deelgebied Oost zijn: 

- Prioriteit 1: Transformatie Marineterrein, 

Zeeburgerpad, Roeterseiland en Kop 

Dijksgracht 

- Prioriteit 2: Aanpak van de openbare ruimte ter 

versterking en ondersteuning van de grote 

ontwikkelingen 

- Prioriteit 3: Bewaken van de balans tussen 

wonen, werken en recreëren 

- Prioriteit 4: Verbinding werk en buurt 

- Prioriteit 5: Versterken sociale cohesie 

Oostelijke Eilanden 

- Prioriteit 6: Stimuleren van sport en bestrijden 

van obesitas onder jongeren. 

 

Wat doen we nog meer? De overige activiteiten - die 

niet onder één van de zes  prioriteiten te vatten zijn – 

worden in dit hoofdstuk opgesomd aan de hand van de 

volgende thema’s: 

- Wonen, werken en recreëren; 

- Openbare ruimte; 

- Veiligheid en sociaal; 

- Participatie; 

- Wat doen we niet in 2016 en waarom? 

 

Het  gebiedsjaarplan sluit af met  de contactgegevens 

van gebiedsteam Oost en een overzicht van de 

belangrijkste meldpunten. 

https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsagenda-2016/
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Prioriteit 1  
Transformatie Marineterrein, Stadswerf 
Oostenburg, Roeterseiland, Zeeburgerpad 
en Kop Dijksgracht 
 
In deelgebied Oost is een aantal grote ontwikkelingen 
gaande. Stadswerf Oostenburg, het Marineterrein en 
het Zeeburgerpad veranderen in woon-werkgebieden 
en ook de bouw van de campus van de Universiteit van 
Amsterdam op Roeterseiland en de aanpak van de 
Dijksgracht zijn grote projecten die deelgebied Oost 
gaan veranderen.  
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Marineterrein 

Het Rijk draagt tot in 2018 het Marineterrein stapgewijs 

over aan de gemeente Amsterdam. De ontwikkeling 

vindt de komende 10 jaar geleidelijk plaats. De 

voorwerf  is in 2015 publiek toegankelijk geworden. In 

2016 wordt een groter gedeelte publiek toegankelijk 

door onder andere de aanleg van de tijdelijke brug naar 

de kop Dijksgracht, de aanleg van een voet- en fietspad 

over het marineterrein van de brug naar de 

Kattenburgerstraat en de in gebruikname van 

gebouwen. Er wordt op dit moment gewerkt aan het 

mogelijk maken van medegebruik van het sportterrein 

en het conferentiecentrum vanaf medio 2016. 

Voor de exploitatie en ontwikkeling van het terrein is 

door de gemeente en het rijk Bureau Marineterrein 

opgericht. Bureau Marineterrein is ook 

verantwoordelijk voor het op juiste wijze betrekken van 

de omgeving. De rol van het stadsdeel in het 

ontwikkelproces is faciliterend en adviserend.  

 

Het eerste half jaar van 2016 vindt het Europees 

Voorzitterschap plaats op het afgesloten gedeelte van 

het Marineterrein. Een groot deel van deze periode 

worden er ambtelijke vergaderingen gehouden. 

Driemaal twee weken vindt er ministrieel overleg 

plaats. Tijdens deze periode is de voorwerf  minder of 

niet toegankelijk voor  publiek. Het stadsdeel zet extra 

handhaving en reiniging in tijdens het EU-

Voorzitterschap. 

 

Stadswerf Oostenburg 

Het terrein is in bezit van Stadgenoot, het 

Rijksvastgoedbedrijf en de Van Gendthallen BV. Over 

de werkspoorhallen wordt eind 2015 een besluit 

genomen. De gemeenteraad stelt het 

bestemmingsplan ‘Stadswerf Oostenburg’  naar 

verwachting in het voorjaar 2016 vast. Vervolgens 

worden op basis van initiatieven uitwerkingsplannen 

opgesteld, waarop bezwaar en beroep mogelijk is. 

Paralel aan het bestemmingsplanproces vindt ook 

besluitvorming plaats over de inrichting van de 

openbare ruimte. In 2016 start de renovatie van de Van 

Gendthallen.  

 

Roeterseiland  

Op het Roeterseiland wordt tot 2018 de campus van de 

Universiteit van Amsterdam verbouwd. Het gebied 

wordt meer dan nu onderdeel van de stad en er komen 

ongeveer 15.000 studenten bij. De Universiteit van 

Amsterdam zoekt aansluiting bij de omgeving door het 

terrein opnieuw in te richten, nieuwe functies toe te 

voegen en nieuwe relaties met bewoners(groepen), 

ondernemers en instellingen aan te gaan. De 

herinrichting van het terrein is naar verwachting begin 

2017 gerealiseerd. De campus heeft ook invloed op het 

Weesperplein. Het stadsdeel zet extra regie en 

coördinatie in op de ontwikkeling van de UVA-campus, 

alsmede op de bouw in de directe omgeving: het Hyatt 

hotel in de Sarphatistraat en de aanpassingen in de 

Roetersstraat bij de Boekmanschool. 

 

Kop Dijksgracht  

De Kop Dijksgracht heeft een tijdelijke invulling tot eind 

2018; Dijkspark. Bewoners, ondernemers en gemeente 

trekken hierbij gezamenlijk op. De bewoners en 

ondernemers hebben een beheerconvenant afgesloten 

om onder andere het risico op overlast te beperken. Er 

is een gebruikersoverleg opgestart waarbij het 

stadsdeel ook in 2016 participeert. De gemeente start 

met onderzoek naar de mogelijkheden van een 

definitieve invulling van dit gebied na 2018 en start 

aansluitend (2017) de procedure voor een nieuw 

bestemmingsplan. In 2016 wordt het keerscherm 

vernieuwd en vindt groot onderhoud plaats aan de weg 

en  walmuur.  Riolering wordt aangelegd ten behoeve 

van de woonboten. De looproute van de kop 

Dijksgracht naar de Zouthaven wordt in 2015 

aangepakt. In 2016 worden nog kleine maatregelen 

genomen om deze route verder te verbeteren. 

 

Zeeburgerpad e.o. 

In de structuurvisie 2040 is opgenomen dat het 

Zeeburgerpad ontwikkeld kan worden tot een woon- 

werkgebied. Het stadsdeel wil deze ontwikkeling 

mogelijk maken door het opstellen van een 

bestemmingsplan. In 2015 is toestemming aan de 

verantwoordelijk wethouder gevraagd voor het 

opstarten van het proces. Als er een akkoord is dan 

wordt in 2016 in samenwerking met de 

belanghebbenden een bestemmingsplan opgesteld. 

Indien er geen akkoord is, dan wordt gezocht naar 

andere mogelijkheden om de gewenste ontwikkeling 

toch mogelijk te maken. Het stadsdeel blijft hierover in 

overleg met de buurtcommissie.  
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Prioriteit 2  
Aanpak van de openbare ruimte ter 
versterking en ondersteuning van de grote 
ontwikkelingen.  

Naast de grote ontwikkelingen in deelgebied Oost 
draagt de aanpak van de openbare ruimte bij in de 
versterking van de gewenste verandering van een 
gebied.
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Weesperplein en omgeving 

De uitvoering van de herinrichting van het 

Weesperplein start medio 2016. Het betreft, als gevolg 

van de bezuiniging, een beperkte aanpak onder regie 

van de gemeente. De aanpak bevat de uitvoering van 

een groot aantal verkeerskundige verbeteringen en het 

maken van voldoende fietsparkeerplekken op het 

maaiveld. Daarnaast wordt onderzocht of de huidige 

ondergrondse fietsenstalling kan worden uitgebreid. 

Aanvullend wordt een aantal alternatieve 

inrichtingsplannen ontwikkelt die het verblijfklimaat en 

het functioneren van het plein verbeteren. Eind 

2015/begin 2016 wordt duidelijk of hiervoor politiek 

draagvlak is. De herinrichting van de Weesperstraat is 

uitgesteld tot naar verwachting 2025. 

 

Vanaf eind 2015 zet het stadsdeel extra capaciteit in 

voor regie en coördinatie van alle plannen en 

activiteiten op en rond het Weesperplein. Naast de 

verkeerskundige aanpak van het plein (eind 2016) 

wordt het metrostation aangepakt (2017). Eind 2015 

start het vernieuwen van de gevel van de GGD en in 

2016 een ingrijpende verbouwing van de Diamantbeurs. 

De Voormalige Stadstimmertuinen krijgt in 2016 een 

opknapbeurt en twee grote voormalige ROC-panden 

worden verbouwd. Daarnaast wordt ook ingezet op een 

onderzoek naar de problemen met het profiel van de 

Amstel tussen de Korte Amstelstraat en de 

Sarphatistraat, en op de vergroening van de 

Weesperstaat. 

 

De Knowledge Mile is een project waarin onderzoekers, 

studenten en bedrijven de handen ineen slaan om 

grootstedelijke problemen aan te pakken. Stadsdelen 

Oost en Centrum hebben zich bij het project 

aangesloten. Een van de onderwerpen die kan worden 

opgepakt  is de vergroening van de Weesperstraat waar 

stadsdeel Centrum budget voor beschikbaar heeft. 

 

Eilandenboulevard 

In 2015 is naar verwachting een besluit genomen over 

de herinrichting van het maaiveld van de 

Eilandenboulevard zodat de uitvoering eind 2016 kan 

starten. De 800 meter lange straat moet veranderen 

van verkeersgebied in een aantrekkelijk verblijfsgebied. 

Ook de inrichting van de oever en het water gaat 

wijzigen. In 2016 wordt in nauwe samenwerking met de 

omgeving de planvorming voortgezet zodat hierover in 

2016 een besluit kan worden genomen. Grenzend aan 

de Eilandenboulevard, in de Oostenburgervoorstraat, 

wordt in 2016 het Wienercomplex opgeleverd. Direct 

daarna start de herinrichting van de openbare ruimte 

waarbij het parkeerteerein  naast Wienercomplex tot 

groengebied wordt ingericht.  

 

Naast de aanpak van de openbare ruimte dragen grote 

panden  bij in de gewenste verandering. Het stadsdeel 

ziet graag dat de Oosterkerk een belangrijke rol zal 

vervullen bij de omvorming van de Eilandenboulvard 

tot verblijfsgebied. Ook de verandering van de functie 

van het voormalig Werkteater draagt hier aan bij. In dit 

rijksmonument gaat ruimte geboden worden aan de 

creatieve industrie met horeca op de begane grond. Op 

de kop van de Czaar Peterstraat wordt begin 2016 het 

complex Katharina opgeleverd. Aansluitend wordt de 

openbare ruimte, gelijk aan die tussen gebouw De 

Keyzer en het Funenpark, opnieuw ingericht (autovrij). 

Dit ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen van 

de Basischool Oostelijke Eilanden. In 2016 krijgt de 

Oosterspeeltuin zijn definitieve plek in het Funenpark 

naast Katharina. 

 

Wertheimpark e.o. 

Eind 2015 is de nieuwe groene, autovrije inrichting van 

de Plantage Middenlaan tussen het Wertheimpark en 

de Hortus opgeleverd. In 2016 wordt de planvorming 

voor de aanpak van het park en het sportpark Park 

Schouwburg voortgezet. De inzet is in 2016 een besluit 

te nemen over de definitieve inrichting. Mogelijk 

worden het park en het sportpark vergroot door de 

Plantage Parklaan te versmallen. Hiermee wordt het 

groengebied groter en het doorgaande autoverkeer in 

de Plantage Parklaan teruggedrongen. Begin 2016 

wordt een besluit verwacht over het wel of niet 

verlenen van medewerking aan de plaatsing van een 

holocaust namenmonument in het park. 

 

Artis e.o. 

Artis is bezig met een ingrijpende verbouwing van de 

dierentuin, de uitvoering van het masterplan. In 2016 

start de bouw van een nieuw olifantenverblijf aan het 

Entrepotdok. Of en wanneer wordt gestart met de 

bouw van de geplande parkeergarage is nog steeds niet 

bekend. De bouw van de garage is mede bepalend voor 

de start van een herinrichting van de Plantage 

Kerklaan. In 2o16 wordt mogelijk wel gestart met het 

wijzigen van de tramhalte Plantage Middenlaan. Dit 

betreft het verplaatsen van de halte voor de 

Hollandsche Schouwburg naar de andere kant van de 

kruising en het verbreden van de perrons.
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Prioriteit 3  
Bewaken van de balans tussen wonen, 
werken en recreëren 
 
Deelgebied Oost ontwikkelt zich en profiteert van de  
economische ontwikkeling. Wij moeten bewaken dat 
het een prettig gebied blijft voor bewoners, werkenden, 
studerenden en bezoekers.
 

 

 

 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPT8rKausMcCFUwKGgod5joJfA&url=https://timvandelaar.wordpress.com/2012/04/10/kwaliteit-stedelijke-bouwprojecten-verbetert-door-innovatiegericht-inkopen/&ei=OfTRVbT8AcyUaOb1pOAH&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEncar0sQHv0XdjnRNi27cUdwb4yA&ust=1439909300315657
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Hotels en short stay 

De illegale verhuur van wonigen aan toeristen zorgt in 

veel buurten voor overlast. De aanpak van illegale 

hotels (inclusief boten) hebben en houden ook in 2016 

hoge prioriteit. Bewoners kunnen illegale hotels 

melden bij het Meldpunt Woonfraude en de gemeente 

Amsterdam (zie contactgegevens). Daarnaast  wordt er 

in deelgebied Oost geen medewerking meer verleend 

aan nieuwe short stay- en hotelinitiatieven, tenzij het 

voldoet aan het aangescherpte beleid en de reeds 

genoemde initiatieven in ‘Grenzen aan het hotelbeleid’. 

In maart 2016 wordt het hotelbeleid herijkt. Op het 

moment van schrijven is het nog niet duidelijk of het 

beleid veel wijzigt ten opzichte van het beleid dat in 

stadsdeel Centrum van kracht is. Het stadsdeel zet in 

op het continueren van dit beleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horeca en evenementen  

Om overlast van horeca en evenementen te beperken 

maakt het stadsdeel  afspraken met de ondernemers en 

bewoners over onder andere de geluidsnormen en het 

maximaal aantal evenementen. Op de Kop Dijksgracht 

zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen bewoners 

en ondernemers en is maandelijks overleg hierover. 

Stadswerf Oostenburg gaat de definitieve 

ontwikkelingsfase in. Het gebruik voor feesten in de 

Van Gendthallen is niet meer toegestaan na het in 

werking treden van het nieuwe bestemmingsplan. 

Overlast kan gemeld worden bij de gemeente (zie 

contactgegevens). Bij constateringvan overtredingen 

door handhaving  kunnen maatregelen worden 

opgelegd.  
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Prioriteit 4 
Verbinding werk en buurt: bewoners met 
sociaal economische achterstanden laten 
profiteren van de economische ontwikkeling 
van het deelgebied. 
 
Een relatief grote groep bewoners van de Oostelijke 
Eilanden staat op sociaal-economische achterstand. De 
economische ontwikkeling van het gebied biedt kansen. 
Deze kansen wil het stadsdeel samen met ondernemers 
en bewoners pakken om mensen door vrijwiligerswerk, 
werkervaring en stages, uiteindelijk aan het werk te 
krijgen.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfI556rsMcCFULTGgodmUQDVQ&url=http://www.wspgrootamsterdam.nl/2014/01/wethouder-andree-van-es-start-westpoort-werkt-2-0/&ei=A_HRVde6N8Kma5mJjagF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNE5O6mwWhaxlK4FhOib4HVDFXQKSA&ust=1439908476988953
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Verbinden werk en buurt (bewoners en lokale 
ondernemers)/ activering en participatie  

Met het project ‘Verbinding werk en buurt’ wil het 

stadsdeel samen met ondernemers en bewoners de 

economische ontwikkeling als kans pakken. Bewoners 

die geen werk of dagbesteding hebben, worden nieuwe 

perspectieven aangeboden.   

 

Ondernemers 

Het stadsdeel gaat in 2016 in gesprek met grote 

ondernemers in het gebied om de mogelijkheden te 

bespreken voor stages, werkervaringsplekken en werk. 

Daarnaast gaat het stadsdeel op zoek naar een manier 

om de bewoners die behoefte hebben aan dit soort 

plekken te verbinden aan de ondernemers. Dit doet het 

stadsdeel niet alleen maar samen met bewoners, 

welzijns- en vrijwilligersorganisaties  en  organisatie-

onderdelen van de gemeente.  

In 2016 organiseert het stadsdeel eenmaal de  

netwerkborrel ‘PrOost!’ voor ondernemers en culturele 

instellingen. Doel van de bijeenkomst is om 

ondernemers en culturele instellingen op een informele 

manier kennis te laten maken met elkaar en om 

informatie uit te wisselen over toekomstplannen en 

ambities. PrOost! wordt ook gebruikt om de 

ondernemers en culturele instellingen te betrekken en 

op de hoogte te houden van het project ‘Verbinding 

werk en buurt’. 

 

Stagestraten en Sociale ondernemingen 

Een eerste stap is om jongeren uit de buurt te 

begeleiden naar de stagestraten die in 2016 worden 

opgestart in het stadsdeel. Het voornemen is om in de 

Weesperstraat en de Plantagebuurt een stagestraat te 

starten. Om jeugdwerkeloosheid terug te dringen zijn 

in de stad al diverse stagestraten ontstaan. In de 

stagestraat  werken ondernemers, werkzoekenden en 

gemeenten direct met elkaar samen. In de stagestraat 

bieden detaillisten, horecaondernemers en 

dienstverleners uit één straat of winkelgebied, werkloze 

jongeren werkervaringsplaatsen aan. Daarnaast neemt 

het stadsdeel het initiatief om een nieuwe 

ondernemingsvereniging te starten.  

 

Sociale ondernemingen spelen een belangrijke rol in 

het aan het werk helpen van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Deze ondernemingen zijn door 

hun afhankelijkheid van een diversiteit aan 

financieringsstromen (deels subsidies) kwetsbaar. Waar 

mogelijk worden zij vanuit de gemeente ondersteund. 

 

Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt 

In het deelgebied woont ook een relatief grote groep 

mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, de 

zogenoemde trede 1 en 2 cliënten. De gemeente gaat 

een aantal van deze mensen toeleiden naar 

vrijwilligerswerk. De samenwerking van diverse 

samenwerkingsverbanden voor cliënten in trede 1 en 2 

(grote afstand tot de arbeidsmarkt) wordt 

geoptimaliseerd. 

 

Voor GGZ-cliënten is veel dagbesteding opgehouden te 

bestaan. Het stadsdeel probeert in samenwerking met 

de verschillende organisaties in de Witte Boei deze 

doelgroep te betrekken bij activiteiten. 

 

De gemeente gaat samen met de Regenbooggroep 

‘eigen-krachttrainingen’ organiseren voor bewoners 

met GGZ-problematiek. 

 

Armoede 

In deelgebied Oost wordt met name op de Oostelijke 

Eilanden vaak een beroep gedaan op 

schulddienstverlening. Het zijn vooral alleenstaanden 

en eenoudergezinnen die schuldhulp vragen. Op dit 

moment ontvangt het stadsdeel signalen dat in 

deelgebied Oost sprake is van groeiende verborgen 

armoede (met name onder zzp-ers).  Bij grote 

buurtbijeenkomsten  wordt daarom de ‘flying squad’ 

ingezet om informatie te geven over voorzieningen 

voor minima. Ook is op Wittenburg het Sociaal 

Wijkteam actief dat zicht richt op het verminderen van 

armoede en eenzaamheid. Met het jongerenwerk gaan 

we in overleg over participatie bevordering van 

jongeren die met schulden hebben te maken. 

 

Bij Czaar51 gaat een laagdrempelig spreekuur van start. 

Bewoners kunnen er terecht voor informatie en advies 

en voor actieve doorverwijzing als blijkt dat zij 

onvoldoende gebruik maken van bestaande 

voorzieningen.  

 

De Protestantse Diaconie wil een sociale kruidenier 

openen, dit als aanvulling op de Voedselbank. Op 

Wittenburg wordt een briefkaartenactie georganiseerd. 

Met verspreiden van huis-aan-huis antwoordkaarten 

worden bewoners met een krappe beurs uitgenodigd 

om een afspraak te maken met een professional voor 

een budgetadvies op maat. 
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Prioriteit 5 
Versterken sociale cohesie Oostelijke 
Eilanden: door de verbinding te versterken 
tussen de kwetsbare bewoners en de ‘sterke’ 
bewoners. 
 
De Oostelijke Eilanden worden steeds gemengder, 
nieuwe buurtbewoners en oud-eilanders, jong en oud, 
arm en draagkrachtig, kwetsbaar en sterk. 
Verschillende groepen bewoners leven langs elkaar 
heen. De diversiteit biedt kansen, de verschillende 
groepen hebben elkaar veel te bieden. Het stadsdeel zet 
zich in om deze bewoners met elkaar te verbinden. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJakwpW0sMcCFcguGgod74cCMQ&url=http://peakdevelopment.nl/herontwikkeling/van-gendthallen-amsterdam/&ei=YPrRVZb0FMjdaO-PiogD&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNH9xn_7Ah4iRj3X5DUo9OwwcWy4Kw&ust=1439910635938796
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Verbinden bewonersgroepen Oostelijke Eilanden  

Het stadsdeel zet zich in om verschillende groepen 

bewoners met elkaar te verbinden. Naast wat het 

stadsdeel zelf doet krijgt het Sociaal Wijkteam hiervoor 

een opdracht. Iedereen, óf hij of zij nu arm, jong of oud 

is, heeft iets te bieden, namelijk tijd, kennis, kunde of 

energie. Het streven is dat bewoners meer voor en met 

elkaar kunnen doen en daarmee de wijk versterken. 

 

De Witte Boei speelt hierbij een belangrijke rol. In 2016 

wordt de Witte Boei, in overleg met bewoners en 

gebruikers, verbouwd. Hierdoor ontstaat  meer ruimte 

voor ontmoeting voor alle bewoners  in een 

aantrekkelijke omgeving. De Witte Boei wordt meer 

opengesteld voor bewonersinitiatieven. 

Het stadsdeel gaat informele netwerken en 

organisaties met elkaar in contact brengen zodat zij 

elkaar kennen en ontdekken wat zij voor elkaar kunnen 

betekenen. Om actieve bewoners en organisaties met 

elkaar te vinden wordt in 2016 eenmaal een 

netwerkbijeenkomst  ‘Actieve bewoners en 

organisaties’ georganiseerd. De projecten van het  

Sociaal Wijkteam, tegen armoede en voor het 

bevorderen van langer zelfstandig wonen worden 

voortgezet en doorontwikkeld. Er wordt 

geinventariseerd of er voldoende 

ondersteuningsmogelijkheden zijn, zoals 

woningaanpassingen, hulp bij verhuizen en 

klussenhulp. Ook zullen sportactiviteiten in de buurt 

worden ingezet om bewoners met elkaar te verbinden 

(zie prioriteit 6). 

 

Vrijwilligers 

Naast het verbinden van bewoners en organisaties gaat 

het stadsdeel samen met welzijnspartners het netwerk 

van vrijwilligers proberen uit te breiden voor projecten 

in de buurt. 

 

Stadsdeel Centrum biedt (zorg-) vrijwilligers die zijn 

aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie 

ondersteuning met cursussen en trainingen. In 2016 is 

er ruimte om vrijwilligers die niet zijn aangesloten bij 

een vrijwilligersorganisatie ook deze cursussen en 

trainingen aan te bieden. De Vrijwilligers Centrale 

Amsterdam is een doelgroep gerichte campagne 

gestart om meer vrijwilligers te werven en door te 

verwijzen naar vrijwilligerswerk in de buurt. Ook vinden 

diverse maatjeskoppelingen plaats waarbij een 

vrijwilliger gekoppeld wordt aan een kwetsbare burger 

met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. 

Stadsdeel Centrum waardeert de belangeloze inzet van 

vrijwilligers en mantelzorgers enorm. In 2016 wordt 

weer een couponboekje ontwikkeld met diverse 

activiteiten waar vrijwilligers en mantelzorgers 

eenmalig gratis aan mogen deelnemen. 

 

Naast het verbinden van bewoners en organisaties gaat 

het stadsdeel samen met welzijnspartners het netwerk 

van vrijwilligers proberen uit te breiden voor projecten 

in de buurt. 

 

Speeltuinen 

Speeltuinen zijn bij uitstek een plek om elkaar te 

ontmoeten. Het stadsdeel gaat gebruikers en bewoners 

meer betrekken bij het beheer van de Oosterspeeltuin 

en speeltuin Wittenburg. Hiervoor organiseert het 

stadsdeel samen met IJsterk bijeenkomsten. De 

Oosterspeeltuin wordt samen met de kinderen van de 

BOE school en de andere gebruikers opnieuw ingericht. 

De speelplek in de Voormalige Stadstimmertuinen 

wordt in 2016 meegenomen bij de herinrichting.  
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Prioriteit 6 
Stimuleren van sport en bestrijden van 
obesitas onder jongeren  
 
Sporten verbetert de gezondheid en is een belangrijk 
wapen in de strijd tegen overgewicht. Het draagt bij   
aan het sociale contact tussen de Amsterdammers en 
het versterken daarvan. Het is een belangrijke vorm van 
recreatie. Daarom investeert het stadsdeel in het 
aanbod van sportstimulering. 
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Sportstimulering 

Het obesitasprogramma ‘ Dikke Pret’ wordt in 2016 

voortgezet. Dit betekent dat twee keer per week 

buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd voor 

leerlingen van de bassischool de Pool die overgewicht 

hebben. Deze activiteit vindt plaats op hun eigen 

school. Naast het bewegen leren de kinderen - maar 

ook de ouders - hoe zij gezonder kunnen eten.  

 

Sciandri organiseert in opdracht van het stadsdeel  

grote sportevenementen. Voor ouderen  wordt er in 

samenwerking met ouderencentrum de Keijzer een 

sportevenement georganiseerd, voor jongeren een 

groot voetbaltoernooi en er wordt gekeken of de 

jaarlijkse ‘Uitblaasdag’ voor groepen acht van de 

basisscholen in het Centrum ook in 2016 georganiseerd 

kan worden. Dit is een evenement dat jaarlijks plaats 

vindt op het Marineterrein. Door het EU-

voorzitterschap is dat in 2016 niet mogelijk. Gezocht 

wordt naar een alternatieve locatie. 

 

Voor kinderen tussen vier en acht jaar zijn er aanvullend 

een keer per week, anderhalf uur, allerlei verschillende 

sportactiveiten. Dit vindt over het algemeen plaats in 

de gymlokalen van de basisscholen en soms in sporthal 

Oostenburg. Daarnaast worden er één keer per week,  

vier uur, sportactiviteiten georganiseerd in een van de 

twee speeltuinen.  

 

Ook voor volwassen, ouderen en mensen met een 

groot gezondheidsrisico worden er sportactiviteiten 

georganiseerd. Deze vinden plaats in het 

Marnixsportcomplex en in sporthal Oostenburg.  

 

Bij de outdoor fitnesstoestellen in deelgebied Oost 

wordt een keer per week buitenactiviteiten 

aangeboden.  

 

Het stadsdeel gaat onderzoeken welke mogelijkheden 

er zijn om de sportfaciliteiten en het gebruik van 

sportpark Park Schouwburg te verbeteren. 

 

Het is de wens van de bewoners om het groene 

karakter en de sportvoorzieningen op het Marineterrein 

te behouden. De bewoners zien graag dat de 

sportvoorzieningen gebruikt kunnen worden door 

kinderen, scholen en sportverenigingen in de buurt. 

Ook ideeën als een stadspark, markt, buurtcamping, 

openluchtbioscoop, beachvolley en 

watersportactiviteiten zijn genoemd en worden door 

het Bureau Marineterrein meegenomen bij de 

inventarisatie over het toekomstig gebruik.  
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Wat doen we nog meer? 
 
Naast de activiteiten die onder de eerder genoemde 
prioriteiten vallen van deelgebied Oost, zijn er nog meer 
activiteiten die het stadsdeel uitvoert in 2016. Deze 
activiteiten in het deelgebied zijn onderverdeeld in vier 
thema’s: (1) wonen, werken en recreëren; (2) openbare 
ruimte en groen; (3) veilig en sociaal en (4) participatie. 
Tot slot wordt onder het kopje ‘Wat doen we niet in 
2016 en waarom?’ toegelicht welke activiteiten niet 
(kunnen) worden uitgevoerd in 2016. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM703f3hsscCFQG2FAod_JEA6w&url=http://www.straathofmakelaars.nl/html/showluchtfoto.asp?foto=artis&ei=2TbTVY6kO4HsUvyjgtgO&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNEVpHBwMny29nxqqa73LE55G1qtQg&ust=1439991888335134
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1. Wonen, werken en recreëren 
 

Wonen  

Stadsdeel Centrum vindt net als de bewoners en 

ondernemers een gemengde binnenstad van groot 

belang. De gemeente heeft met de corporaties 

afspraken gemaakt dat de komende jaren minder 

sociale huurwoningen worden verkocht of 

geliberaliseerd. Ook zijn afspraken gemaakt om 

voorzieningen te realiseren, zodat ouderen langer 

zelfstandig kunnen blijven wonen. Gemeente en 

corporaties hebben een minimumpercentage 

afgesproken van vrije sector woningen die in het 

middensegment huur worden aangeboden. Het  

ouderen- en zorgcentrum Sint Jacob wordt  in 2016 

gesloopt om vervolgens plaats te maken voor zo’n 350 

ouderenwoningen, gekoppeld aan zorg en die  tevens 

levensloopbestendig zijn. De verwachte oplevering is 

2019. Het vm. verpleegtehuis de Wittenberg wordt in 

2016 getransformeerd. Een besluit over de toekomstige 

invulling van het gebouw moet nog worden genomen. 

 

Bouwen 

In 2016 wordt veel verbouwd en gebouwd in het 

gebied. Bij nieuwe bouwinitiatieven waarbij de functie 

van het gebouw wijzigt, houdt het stadsdeel rekening 

met de gevolgen voor de omgeving. Bij langdurig en 

ingrijpende bouwprojecten probeert het stadsdeel 

bouwoverlast te voorkomen en te bestrijden door 

tijdens de eerste contactmomenten met de 

ontwikkelende partij hier aandacht voor te vragen. 

Indien nodig wordt gehandhaafd om overtredingen te 

beëindigen dan wel nieuwe overtredingen te 

voorkomen. De gemeente doet onderzoek naar de 

transformatiemogelijkheden rondom het gebied van 

Energetica,  het voormalig gebouw van de Voedsel en 

Warenautoriteiten en tankstation Texaco. 

 

Werken 

De ondernemersvereniging Czaar Peter en 

Eilandenboulevard is in 2015 een BIZ (Bedrijven 

Investerings Zone) geworden. Dit maakt dat de 

ondernemers gezamenlijk meer kunnen bereiken. Het 

stadsdeel ondersteunt en faciliteert de BIZ. Samen met 

de ondernemers worden activiteiten uitgevoerd ter 

versterking van de winkelstraat. Het stadsdeel gaat 

samen met de ondernemers een beheerovereenkomst 

sluiten. Daarnaast onderzoekt het stadsdeel de 

mogelijkheid om een proef te houden met minder 

regels voor deze ondernemers ter versterking van de 

winkelstraat. In 2016 wordt hierover een besluit 

genomen en zo mogelijk wordt de proef gestart. Eind 

2015 vindt een veiligheidsscan plaats bij de 

ondernemers in de Czaar Peterstraat. Op basis van de 

uitkomsten brengen de ondernemers verbeteringen 

aan, het stadsdeel ondersteunt waar nodig. Het 

stadsdeel blijft in overleg met de ondernemers en 

brengt waar nodig en mogelijk (kleine) aanpassingen 

aan in de openbare ruimte ter verbetering van de 

zichtbaarheid van de winkels. Eind 2015 wordt een 

lichtschouw gehouden in de Czaar Peterstraat, indien 

nodig worden aanpassing aangebracht in 2016. 

 

Duurzaamheid 

Kattenburgbewoners zijn een initiatief gestart voor de 

verduurzaming van hun buurt waarbij ze ook een 

koppeling leggen met de herontwikkeling van het nabij 

gelegen Marineterrein. De gemeente ondersteunt de 

bewoners hierbij.  

 

Ondernemers op de kop Dijksgracht onderzoeken de 

mogelijkheid van stadsdistributie over het water met 

het doel om het aantal verkeersbewegingen over de 

weg te verminderen. De gemeente ondersteunt de 

realisatie van dit initiatief. 

 

De gemeente biedt woningeigenaren (vaak verenigd in 

een VvE)  ondersteuning wanneer ze hun gebouw willen 

verduurzamen. Dit  kan onder andere door het 

aanleggen van zonnepanelen of door verbetering van 

de isolatie (zie bijlage contactgegevens). Culturele 

instellingen in de Plantagebuurt werken samen op het 

gebied van duurzaamheid. De Hortus Botanicus en 

Hermitage Amsterdam zijn gestart met een project op 

het gebied van warmte en koude opslag. Hiermee 

wordt het warmte overschot van de Hermitage ingezet 

voor de verwarming van de kassen van de Hortus.  

 

De luchtkwaliteit staat onder druk in de Weesperstraat. 

Het is één van de locaties waar de Europese normen 

voor luchtkwaliteit wordt overschreden. Initiatieven om 
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de omgeving, gevels en daken langs de Weesperstraat 

te vergroenen worden ondersteund.  

De herinrichting Eilandenboulevard heeft mogelijk 

effect op het aantal verkeersbewegingen op de 

Kattenburgerstraat. Ook andere toekomstige 

ontwikkelingen in de stad zijn van invloed op de 

verkeersintensiteit. De luchtkwaliteit op de 

Kattenburgerstraat wordt gemonitord. Mocht de 

luchtkwaliteit verslechteren dan wordt onderzocht 

welke maatregelen nodig zijn. 

 

2. Openbare ruimte en groen  

 

Verkeer en parkeren  

Het opheffen van parkeerplaatsen gaat onverminderd 

door om meer fietsparkeerplaatsen te maken. 

Ontwikkelaars worden gestimuleerd, en indien 

mogelijk gedwongen, voldoende inpandige 

voorzieningen te maken voor de gebruikers van het 

gebouw. Het optimaliseren van het gebruik van 

bestaande autogarages wordt onderzocht. Het beleid 

om touringcars uit het Centrum te weren wordt 

voortgezet en naar verwachting verder aangescherpt. 

Specifiek geldt dit bij de Kattenburgerstraat. De  

overlast van taxi’s bij Carré wordt aangepakt. 

 

Elke straat wordt minimaal een keer per jaar bezocht 

door het fietsknipteam om fietswrakken weg te halen. 

In 2016 wordt  op signalen uit de buurt  op nog te 

bepalen  locaties  sticker- en verwijderacies uitgevoerd. 

Alle fietsen in een straat krijgen eerst een sticker. 

Eigenaren  krijgen zes weken de tijd om de fiets te 

gebruiken.Ongebruikte fietsen worden na zes weken  

verwijderd. 

 

De gemeente heeft in 2015 de Uitvoeringsagenda 

Mobiliteit vastgesteld 

(https://www.amsterdam.nl/parkeren-

verkeer/uitvoeringsagenda/). Specifiek voor gebied 

Oost staan drie maatregelen gepland. 

‘Boulevard naar Artis’: in de Plantage Middelaan 

wringen fietsers en auto’s zich langs geparkeerde auto’s 

en is er op de stoepen weinig ruimte voor voetgangers 

en terrassen. Daarom wordt een garage gezocht om de 

parkeerplekken van de straat naar de garage te 

verplaatsen. ‘Binnenring voor OV en fietscorridor’: de 

Binnenring wordt stap voor stap getransformeerd naar 

een hoogwaardige OV- en fietsroute. Hiervoor zal in de 

Sarphatistraat een pilot worden gehouden. 

Maatregelen route tram 9 worden voorbereid. Het gaat 

om de tramhaltes om de Plantage Middenlaan ter 

hoogte van de Plantage Kerklaan en Plantage 

Lepellaan. 

 

Schoon 

De inzet van Workforce, dak- en thuislozen maken 

extra schoon, wordt voortgezet. Zij worden o.a. ingezet 

op het Wittenburgerplein, omgeving Hermitage, 

Hortustunnel, Weesperplein en Roeterseiland. 

Op het Bijltjespad is overlast van te vroeg en slecht 

aangeboden afval. Voor de korte termijn worden 

maatregelen genomen en voor de lange termijn wordt 

een plan gemaakt om het afval op een andere plek, 

deels ondergronds, te gaan inzamelen. De bewoners 

van het Bijltjespad en die rond een aantal andere 

probleemlocaties worden vanaf 2016 periodiek 

geïnformeerd over de juiste wijze van aanbieden van 

afval. Naast de reguliere handhaving op afval en 

vervuiling  wordt onder andere op het 

Wittenburgerplein, Kattenburgerkade en 

Oostenburgervoorstraat extra toezicht ingezet op 

illegaal huishoudelijk, bedrijfs- en grofafval. Onderzoek 

moet uitwijzen of  het nodig is om afvalbakken te 

verplaatsen of te vergroten. Op basis van dit onderzoek 

worden verplaatsingen dan wel vergrotingen  

uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt gekeken of het 

mogelijk is ondergrondse afvalbakken op de Oostelijke 

Eilanden te realiseren. Bij nieuwbouw-projecten wordt 

hier bij aanvang direct rekening mee gehouden. 

 

In stadsdeel 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 zij een boete. De 

vliegende brigade werkt op basis van meldingen die 

online of telefonisch bij het stadsdeel gedaan worden 

(zie contactgegevens). Echter gaat het vervuilen van de 

stad op een aantal locaties sneller dan het 

schoonmaken. Voor de reiniging is in 2016 niet meer 

budget beschikbaar. De binnenstad moet 

schoongehouden worden met dezelfde capaciteit maar 

met een intensiever gebruik van de openbare ruimte. 

Daarom wordt al extra ingezet op drukke locaties en op 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/uitvoeringsagenda/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/uitvoeringsagenda/
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afvalpieken zoals grote evenemenenten als Koningsdag 

en het Europees Voorzitterschap. Hierdoor kan het 

stadsdeel niet (altijd) op alle locaties in de binnenstad 

dezelfde (hoge) schoonheidsgraden behalen. 

 

Groen 

Bij de voorbereiding en uitvoering van de 

groenprojecten 2015 is sprake van vertraging. In 2016 

wordt die achterstand in gelopen (zie bijlage 

groenprojecten). De nieuwe groenprojecten worden in 

nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers 

opgesteld. In de Czaar Peterstraat is de worteldruk van 

de bomen zodanig dat de bestrating niet meer goed te 

herstellen is, daarom vindt in 2016 een 

bomenonderzoek plaats. Het Tulpenfestival wordt weer 

georganiseerd i.s.m. diverse culturele instellingen.  

 

Tot slot wordt In 2016 een watertappunt “happertje” op 

het Kazerneterrein gerealiseerd. 

 

3. Veilig en sociaal  

Naast de benoemde prioriteiten doet het stadsdeel 

meer op het gebied van veilig en sociaal. Het gaat 

hierbij ondermeer om het versterken van de “dragende 

samenleving”, het versterken van de sociale 

infrastructuur en het ondersteunen van bewoners. 

 

Veiligheid en overlast 

De aanpak op structurele alcohol- en drugsgerelateerde 

en jeugd- overlast, wordt voortgezet. Bekende locaties 

zijn o.a.Hortustunnel en -plantsoen, Weesperstraat en 

Wittenburgerplein. Eind 2015 wordt een besluit 

genomen over het wel of niet opheffen van het 

alcoholverbod op het Wittenburgerplein. Indien het 

verbod wordt opgeheven dan wordt de situatie in de 

gaten gehouden en indien nodig wordt het verbod 

opnieuw ingesteld. Woninginbraak wordt preventief 

bestreden door actief te informeren.  

 

‘De dragende samenleving’ 

Met de invoering van drie nieuwe wetten in 2015 zijn 

taken 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. De bedoeling is dat burgers meer dan 

voorheen zelf, op eigen kracht of met inzet van hun 

netwerk, problemen oplossen. We hebben het dan over 

de 'dragende samenleving'. 

Het stadsdeel  ondersteunt in 2016 de dragende 

samenleving waardoor het inzetten van duurdere zorg 

voorkomen kan worden. Het gaat hierbij om het geven 

van informatie en advies over zorg,  welzijnsvoor-

zieningen en wonen, het ondersteunen van vrijwilligers 

en mantelzorgers en het bieden van mogelijkheden om 

actief deel te nemen aan de maatschappij. 

 

De voorlichtingscampagne over de veranderingen in de 

zorg wordt voortgezet en aanvullende 

communicatiemiddelen worden ingezet om de 

informatievoorziening over zorg aan bewoners te 

verbeteren.  

 

Daar waar zorg nodig is, zorgt de gemeente dat deze 

vanuit verschillende wijkteams wordt gecoördineerd. In 

het Ouder-Kind Team, het Team Activering, het Samen 

Doen Buurtteam en de Wijkzorgnetwerken werken 

professionals uit verschillende organisaties samen.  

Belangrijke prioriteit voor 2016 is het verbinden van 

formele en informele zorgnetwerken.  

 

Een mantelzorger is iemand die langdurig zorgt voor 

een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders 

in zijn/haar directe omgeving die een beperking heeft 

of chronisch ziek is. Mantelzorgers kunnen hulp en 

ondersteuning vragen om hun vaak zware taak uit te 

voeren. Er wordt  in samenwerking met stichting 

Markant  informatie en advies, respijtzorg, trainingen, 

cursussen of voorlichtingsbijeenkomsten geboden. 

Veel mantelzorgers zijn onder de 25 jaar, deze groep 

wordt in 2016 met extra activiteiten ondersteund. 

 

Ouderen worden geïnformeerd over de 

verhuismogelijkheden met ondersteuning van een 

wooncoach.  

In de Plantagebuurt is het Sociaal Wijkteam actief dat 

erop gericht is om ouderen bewust te maken welke 

stappen ze kunnen ondernemen om langer zelfstandig 

te kunnen wonen.  

Het stadsdeel blijft in gesprek met het Stadsdorp en 

ondersteunt waar nodig. 
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Maatschappelijke opvang 

De gemeente heeft regie op de opvang van dak- en 

thuislozen in Amsterdam, de zogeheten 

Maatschappelijke Opvang. Twee van de doelstellingen, 

waarbij het stadsdeel een belangrijke rol speelt bij de 

realisatie, zijn het voorkomen van instroom in de 

Maatschappelijke Opvang en het verbeteren van de 

uitstroom. Het gebied maakt afspraken met o.a. 

welzijnspartners om het aanbod aan 

basisvoorzieningen voor deze doelgroep te verbeteren. 

Zo kan instroom in de Maatschappelijk Opvang worden 

voorkomen en kunnen mensen succesvol(ler) 

uitstromen en (begeleid) zelfstandig wonen.  Deze 

basisvoorzieningen bestaan o.a. uit schulddienst-

verlening, maatschappelijke dienstverlening en 

deelname aan activiteiten/dagbesteding. 

 

Onderwijs 

De Boekmanschool heeft in 2015 een tijdelijke 

uitbreiding gerealiseerd en gaat in 2016 een definitieve 

uitbreiding realiseren. Dit is nodig om het groeiend 

aantal leerlingen te kunnen huisvesten.  

 

4. Participatie 
 
Bewoners, ondernemers en instellingen in deelgebied 

Oost  worden actief betrokken bij ontwikkelingen 

binnen hun gebied.  

 

Bewoners / ondernemers betrekken bij gebiedsplan 

Als basis voor de gebiedsplannen wordt op allerlei 

manieren informatie over de buurt verzameld en op een 

rij gezet, zodat de prioriteiten in beeld zijn en de 

gemeente schaarse middelen gericht kan inzetten. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

buurtbijeenkomsten, gesprekken met kinderen, een 

buurtspecifieke enquête en buurtpeilingen en 

themabijeenkomsten om gerichte informatie over 

onderwerpen te verzamelen. Meer diversiteit van de 

deelnemers blijft punt van aandacht. Deze 

bijeenkomsten worden onder de aandacht gebracht via 

website, gemeentekrant, Facebook, Twitter en 

mailinglijsten. In 2016 wordt dit voortgezet. 

 

Overleggen bewoners/ondernemers 

Het gebruikersoverleg Dijkspark  met bewoners en 

ondernemers wordt voortgezet in 2016. Tijdens dit 

overleg wordt de stand van zaken van de diverse 

projecten op de Dijksgracht besproken. De bewoners 

en ondernemers kunnen tijdens dit overleg hun wensen 

en ideeën voor het deelgebied kenbaar maken. Het 

stadsdeel blijft regelmatig in contact met de 

ondernemersvereniging en de straatmanager om te 

horen wat de wensen en ideeën zijn voor de 

winkelstraten. 

 

Faciliteren buurtinitiatieven / experimenten 

Bewoners en ondernemers worden uitgedaagd meer 

zelf initiatieven te ontplooien die bijdragen aan een 

betere buurt. Initiatieven uit de buurt voor bijvoorbeeld 

experimenten worden zo veel mogelijk ondersteund.  

Hiervoor is een aantal budgetten beschikbaar.  

 

Bewoners met initiatieven voor bijeenkomsten of 

activiteiten gericht op elkaar (duurzaam)  leren kennen, 

kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit het 

buurtbudget.  Ook voor andere initiatieven kunnen 

bewoners contact opnemen met het gebiedsteam, daar 

waar mogelijk ondersteunt het stadsdeel met budget of 

advies. 

 

In deelgebied Oost zijn veel openbare plekken die 

beheerd worden door bewoners. Hiermee komt er 

meer gevarieerd groen  en kunnen bewoners elkaar 

beter leren kennen tijdens het tuinieren. Ook bestaat 

de mogelijkheid om buurtmoestuinen/stadslandbouw 

op te starten. Het stadsdeel ondersteunt deze 

bewoners met een vergoeding van de kosten voor het 

onderhoud. Bewoners die zelf een stuk openbare 

ruimte willen beheren kunnen hierover contact 

opnemen met het gebiedsteam. 

Daarnaast is er een budget voor groen activiteiten in de 

buurt, hieronder valt een bijdrage voor de werkgroep 

groen en milieu, de groene straatdag, ondersteuning 

zelfbeheerders en buurtfeesten. Bewoners kunnen 

hiervoor contact opnemen met de Witte Boei. 

 

Tweemaal per jaar kunnen voorstellen worden 

ingediend bij het stadsdeel voor een subsidie Kunst en 

Cultuur. Vanaf 2016 moeten de voorstellen gericht zijn 

op één van de prioriteiten uit het gebied. Hierover 

wordt tijdig via de website en Facebook 

gecommuniceerd. De werkgroep Kunst en Cultuur in de 

Witte Boei krijgt jaarlijks een budget voor kunst- en 
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cultuuractiviteiten waaronder activiteiten Oosterkerk  

en grote buurtfeesten zoals Patatatoe en 

Wertheimpark.  Bewoners kunnen hiervoor contact 

opnemen met de werkgroep in de Witte Boei. 

 

Schouwen 

In 2016 worden schouwen gehouden voorafgaand aan 

grote projecten. Hiermee wordt waardevolle informatie 

verkregen die de leefbaarheid ten goede komen. 

 

Communicatie  

Het stadsdeel wil transparant zijn naar de bewoners, 

ondernemers en instellingen. Een goede communicatie 

over de activiteiten van de gemeente horen daar bij. Via 

de website, Facebook en Twitter geven wij aan wat wij 

doen, maar ook wat wij niet kunnen doen. 

 

Apps 

Een flink deel van de gemeentelijke inzet gebeurt op 

basis van meldingen en klachten. Door flexibele teams 

in te zetten, kan de inzet worden geleverd, waar deze 

op dit moment het hardst nodig is. Het doen van 

meldingen kan telefonisch en via de website, maar ook 

gemakkelijk via apps als ‘Opgeruimd’ en ‘Verbeter de 

buurt’. De gemeente gaat het gebruik van deze apps 

verder stimuleren door actieve promotie. 

 

5. Wat doen we niet in 2016 en waarom? 
 
Onbeperkt inzet handhaving 

Vanuit de buurt komen doorgaans meer 

handhavingsverzoeken dan kan worden opgevolgd. De 

urgentie in andere delen van het Centrum is vaak hoger 

dan in deelgebied Oost. Binnen het stadsdeel vindt 

prioritering plaats en worden afspraken gemaakt over 

de daarop volgende acties.  

 

Aanpak hondenpoep 

Op een aantal locaties is door bewoners aangegeven 

overlast te ondervinden van hondenpoep. Er komt geen 

extra inzet in verband met beperkte capaciteit 

handhaving en de vele prioriteiten in het Centrum. 

 

Extra inzet handhaving Kop Dijksgracht 

Buiten de reguliere inzet van handhaving wordt geen 

extra inzet gedaan. Er is beperkte capaciteit en veel 

prioriteit in het hele Centrum.  

Versmalling Weesperstraat 

De gemeenteraad heeft het besluit over versmalling 

naar 2x1 rijbanen verschoven tot na 2025. 

 

Plaatsing van extra prullenbakken 

Het stadsdeel heeft besloten in principe geen extra 

prullenbakken meer te plaatsen. Wel is het mogelijk, op 

basis van onderzoek, prullenbakken te vergroten en/of 

te verplaatsen. 

 

Fietsstickeren met burgerparticipatie 

Op basis van de evaluatie is eind 2015 besloten de 

werkwijze te wijzigen. Een reden hiervoor is dat de 

bewoners die meehielpen in de praktijk slechts 

beperkte kennis bleken te hebben van de geparkeerde 

fietsen in een klein deel van hun straat. Per 2016 is 

besloten tot een andere werkwijze, zie hiervoor het 

stukje over fietsparkeren, onder ‘Openbare ruimte en 

groen’. 

 

Herprofilering Kattenburgerkruisstraat 

Het Eilandenoverleg heeft gevraagd de 

Kattenburgerkruisstraat te herprofileren. Het stadsdeel 

maakt keuzes op basis van budget, levensduur, 

buurtoverleg  en mogelijkheden. De 

Kattenburgerkruisstraat is deels toe aan vervanging 

maar het ontbreekt op dit moment aan budget. 

 

Overleg Eilandenoverleg over procedure gebiedsplan 

2017 

Voor de totstandkoming heeft het stadsdeel 

verschillende methodes om informatie op te halen uit 

de buurt. Deze staan open voor alle bewoners en 

ondernemers van het gebied. Voor het Eilandenoverleg 

wordt geen aparte procedure gevolgd. 

 

Herinrichting Hoogte Kadijk 

Het Eilandenoverleg heeft verzocht om herinrichting 

van de Hoogte Kadijk om meer plaats te maken voor 

voetgangers. Een deel van de Hoogte Kadijk wordt in 

2016 herstraat na werkzaamheden, dit betreft het 

bredere gedeelte van de straat. In het smallere deel is 

en wordt door kleine maatregelen meer ruimte 

gecreeërd. Voor een gehele herinrichting ontbreken de 

financiele middelen. 
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Handhaving op het water 

Waternet  handhaaft op het water, hierbij wordt gelet 

op geluidsoverlast en het verkeerd afmeren dit speelt 

met name op de vaarroute Dijksgracht – 

Oostenburgereiland. Er is beperkt capaciteit 

beschikbaar. De urgentie in het Centrum ligt niet in 

gebied Oost.  

Aanleg  fiets- en voetpad Dijksgracht-Oost 

De aanleg van de langzaamverkeersroute Dijksgracht-

Oost is gekoppeld aan de besluitvorming van de 

nachtstalling rondvaartboten en zal dus daarna 

plaatsvinden. 
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BIJLAGE 1: Projecten openbare ruimte en bouwprojecten in 2016 
 

Oostelijke Eilanden 

 

Projecten openbare ruimte – herinrichting en groot onderhoud 

- Czaar Peterstraat kop: aanleg nieuwe openbare ruimte en herinrichting 

Van het gebied tussen gebouw de Keyzer en het Funenpark: uitvoering 2016 

- Dijksgracht oostzijde: aanleg langzaamverkeerroute 2016/2018 

- Dijksgracht westzijde: groot onderhoud met beperkte herinrichting 2016/2017 

- Eilandenboulevard: uitvoering maaiveld en besluit over oever en water 2016-2017 

- Speeltuin Oostenburg verplaatsing naar definitieve plek naast Catharina 2016 

- Stadswerf Oostenburg, opstellen en besluit over openbare ruimte plan 2016 

 

Projecten Heel – uitvoering 2016 

- Cruquiuskade 45 t/m 309: herstraten voetpad 

- Czaar Peterstraat: drainage goot reinigen 

- Grote Wittenburgerstraat 41 t/m 43 en trap: herstraten voetpad vanwege bomenwortelopdruk ( in het vervolg 

BWO genoemd) 

- Grote Wittenburgerstraat 250 t/m 358: herstraten voetpad plus parkeerstraat (BWO) 

- Jan Witheijnstraat 4 en 66, 3 en 65: herstraten voetpad, parkeerstrook en rijweg (BWO)  

- Kleine Wittenburgerstraat 100: voetpad aanpassing nabij school 

- Oostenburgerpad: herstraten voetpad (BWO) 

- Windroosplein 70 t/m 110: herstraten voetpad 

 

Waterbouw – uitvoering 2016 

- Dijksgracht: onderhoud walmuur  

- Kattenburgervaart: onderhoud walmuur  

- Oostenburgerdwarsstraat/Wittenburgervaart: onderhoud brug  

 

Groen – uitvoering 2016 

- Czaar Peterstraat: onderzoek bomen  

- Geschutswerf: vergroenen stenen plein 

- Grote Wittenburgerstraat: zelfbeheerlocatie 

- Grote en Kleine Wittenburgerstraat: renovatie groen 

 

Bouw- / planontwikkeling 

- Czaar Peterstraat, Catharina: woningen/bedrijfsruimten/supermarkt/prkergrage, oplevering begin 2016 

- Marineterrein: transformatie tot woon-werkgebied, 2016-2025 

- Oostenburgergracht Vrm.  Werkteater: bedrijfsruimten met horeca, start verbouwing in 2016 

- Oostenburgervoorstraat, Wiener: woningen/bedrijfsruimten/parkeergarage, oplevering begin 2016 

- Stadswerf Oostenburg: tranformatie tot woon-werkgebied, doorgaand in 2016 en verder 

- Wittenburgergracht, Oosterkerk: nieuwe functie, besluit voorjaar 2016 

- Zeeburgerpad: nieuw bestemmingsplan tbv transformatie, start proces in 2016 (ovb) 

 
  



Gebiedsplan 2016 deelgebied Oost 

26 

 

Kadijken 

 

Projecten Heel – uitvoering 2016 

- Ir. Jacoba Mulderplein 41 t/m 75 & 40 t/m 78: herstraten voetpad (BWO)  

- Laagte Kadijk 1 t/m 37:herstraten voetpad  

- Sarphatistraat 600 t/m 660 en poort naar Louise Wentstraat: herstraten voetpad 

 

Waterbouw – uitvoering 2016 

- Oud Entrepotdok/Entrepotdoksluis: onderhoud brug  

 

Groen – uitvoering 2016 

- Kruithuisstraat: boombakken op kade 

 

Plantagebuurt 

 

Projecten openbare ruimte – herinrichting en groot onderhoud 

- Wertheimpark e.o: planvorming en besluit herinrichting 2016 

 

Projecten Heel – uitvoering 2016 

- Plantage Badlaan 1 t/m 21 & 2 t/m 26: herstraten voetpad (BWO)  

- Plantage Middenlaan 52: herstraten voetpad (BWO) 

- Plantage Middenlaan 72 t/m 88: herstraten voetpad, fietspad en parkeerstrook 

- Plantage Parklaan 21 t/m 31: Herstraten voetpad en parkeerstrook (BWO)  

 

Waterbouw – uitvoering 2016 

- Plantage Muidergracht: onderhoud walmuur  

 

Groen – uitvoering 2016 

- Hortusplantsoen: extra groen  

- Plantage Westermanplantsoen: verbeteren inrichting   

- Wertheimpark : groot onderhoud gras, borders en paden 

 

Bouw- / planontwikkeling 

- Artis: uitvoering masterplan, doorgaand in 2016 en verder 

- Plantage Middenlaan St .Jacob: ouderenwoningen/zorgvoorzieningen/parkeergarage, start sloop in 2016 

 

Weesperbuurt 

 

Projecten openbare ruimte – herinrichting en groot onderhoud 

- Nieuwe Kerkstraat: planvorming/besluit/uitvoering 2016/2018 

- Nieuwe Kerkstraat tussen Amstel en Weesperplein: besluit/ uitvoering 2016/2018 

- Voormalig Stadstimmertuin: uitvoering 2016/2017 

- Weesperplein: uitvoering 2016/2017 

 

Projecten Heel – uitvoering 2016 

- Alexanderplein 2 t/m 6: herstraten voetpad, parkeerstrook en rijweg (BWO) 

- Alexanderkade 1 t/m 6: herstraten voetpad, parkeerstrook en rijweg (BWO)  

- Amstel: waarborging kwaliteit van de rakken tussen de zijstraten  

- Nieuwe Prinsengracht 1 t/m 71: herstraten voetpad, parkeerstrook en rijweg (BWO)  

- Nieuwe Prinsengracht vanaf Weesperstraat tot 87: herstraten voetpad, parkeerstrook en rijweg (BWO) 
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- Sarphatistraat vanaf Valckenierstraat tot Plantage Middenlaan: herstraten voetpad  

- Sarphatistraat 474 t/m 498: herstraten voetpad (BWO)  

 

Waterbouw – uitvoering 2016 

- Nieuwe Achtergracht en Nieuwe Keizergacht: onderhoud walmuur  

- Nieuwe Keizergracht/Hortusplantsoen: onderhoud brug 

- Singelgracht: onderhoud walmuur  

 

Groen – uitvoering 2016   

- Weesperstraat: vergroening    

 

Bouw- / planontwikkeling 

- Nwe Kerkstraat, De Wittenberg: verbouwing tbv  short stay of andere functie, start 2016 

- Roeterseiland: herontwikkeling UVA-campus, doorgaand in 2016 t/m 2018 

- Sarphatistraat 102-104: Hyatt hotel, oplevering begin 2016 

- Vrm. Stadstimmertuinen 2: verbouwing tot wooncomplex, start in 2016 

- Vrm. Stadstimmertuinen 1-3: verbouwing tot kinderdagverblijf/kantoor, start in 2015/2016 

- Weesperplein Diamantbeurs: creatieve industrie en horeca, start in 2016 

- Weesperplein GGD: gevelrenovatie, start2015/2016 

- Weesperplein metrostation: renovatie, start 2017 
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BIJLAGE 2: Sociale voorzieningen 
 

Samen Doen Buurtteam 

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: 14020 

E-mail: samendoen.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 31 

1018 RL Amsterdam 

Telefoon 020 - 555 5813 

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

E-mail: centrumoost@oktamsterdam.nl 

Website: www.oktamsterdam.nl 

 

Huis van de Buurt De Witte Boei 

Bewoners kunnen in eerste instantie terecht bij de Witte Boei. Er zijn nog 2 andere locaties in het Centrum, de 

Boomsspijker en het Claverhuis. In het Huis van de Buurt zijn professionals en vrijwilligers actief in het bieden van 

informatie en advies, hulp en ondersteuning en activerende en verbindende activiteiten. De deur staat open voor een kop 

koffie en voor alle buurtbewoners die een steentje aan de buurt willen bijdragen.  

 

Contact met en informatie over de Witte Boei: 

Kleine Wittenburgerstraat 201 

1018 LT Amsterdam 

Telefoon 020 - 622 3879 

Website: http://www.ijsterk.nl 

 

mailto:samendoen.centrum@amsterdam.nl
http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/programma-samen-0/programma-samen/
mailto:centrumoost@oktamsterdam.nl
http://www.ijsterk.nl/
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Sociaal wijkteam  

Samenwerking van opbouwwerk, welzijn en maatschappelijk werk om bewonersparticipatie te stimuleren. Het Sociaal 

wijkteam opereert vanuit De Witte Boei en organiseert daar o.a. Pluspunt spreekuren (informatie en advies). 

 

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 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: 

2e 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.  

 

Contact met en informatie over Sociaal Loket: 

Stadhuis, Amstel 1 

1011 PN Amsterdam 

Telefoon 14020 maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur 

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

   donderdag 13.00-18.00 uur 

Email: sociaalloket@centrum.amsterdam.nl 

Website: https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/wmo/sociale-loketten-en/sociaal-loket/ 

 

Wijkzorgnetwerk 

Het Wijkzorgnetwerk is een netwerk waarin professionals van zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties vormgeven aan 

verbetering van de zorg aan bewoners met een hulpvraag. Gemeentelijke kwartiermakers hebben een coördinerende rol in 

het vormgeven aan dit netwerk.Belangrijke toegangspoorten zijn het Sociaal Loket en het Sociaal Wijkteam. 

 
  

http://www.sociaalwijkteamamsterdam.nl/
http://www.welzijn.ijsterk.nl/
mailto:sociaalloket@centrum.amsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/wmo/sociale-loketten-en/sociaal-loket/
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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 hs 

1018 VM Amsterdam 

Telefoon 020 422 3152 

Website: www.soopnet.nl  

 

Buurtorganisatie 1018 

Voor ondersteuning bewonersgroepen PC 1018 en stimulering betrokkenheid. 

Contact met en informatie over BO1018 

Email: info@buurtorganisatie1018.nl 

Website: www.buurtorganisatie1018.nl  
  

mailto:stadsdeel@centrum.amsterdam.nl
http://www.soopnet.nl/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
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CONTACTGEGEVENS (Medewerkers gebiedsteams en overige contactgegevens) 

 

Gebiedscoördinator: Roeland Lagendijk 

T: 06 51 69 4579   E: r.lagendijk@amsterdam.nl 

 

Gebiedsmakelaar: Kiki Lauterslager 

T: 06 13 69 5745   E: k.lauterslager@amsterdam.nl 

 

Gebiedsmakelaar: Gerben Kossen 
T: 06 1235 4538             E: g.kossen@amsterdam.nl 

 

Gebiedsmedewerker sociaal: Elise Kleisen 

T: 06 1053 1536   E: e.kleisen@amsterdam.nl 

 

Gebiedsmedewerker openbare ruimte: Ruben Groen 

T: 06 1012 5932   E: ruben.groen@amsterdam.nl 

 

Gebiedsbeheerder/spil openbare ruimte: Nicky Lina-Hijne 

T: 06 5392 8526   E: n.hijne@amsterdam.nl 

 

Omgevingsmanager Weesperplein e.o.: Ramon Bodrij 

T: 06 1093 3782   E: r.bodrij@amsterdam.nl 

 

 

Andere belangrijke telefoonnummers  

Algemeen nummer stadsdeel Centrum: 14020 (ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur) 

 

Meldingen Openbare Ruimte/reiniging/fietsen: 14 020 

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ of via de apps ‘Opgeruimd’ en ‘Verbeter de buurt’  

 

Meldingen woonfraude (/illegale hotels): 14 020  

www.amsterdam.nl/zoeklicht  

 

Veilig Thuis (voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld): 0800-2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week) 

 

Meldpunt Horecaoverlast: 14 020 

https://formulieren.amsterdam.nl/tripleforms/loketamsterdam/formulier/nl-

NL/evAmsterdam/scStadsbreedHOTMKL.aspx/fMorStadsbreed   

 

Meldpunt Overlast te water: 0900 93 94  

https://www.waternet.nl/klantenservice/meldingen-storingen/overlast-op-het-water/  

 

Websites  

www. amsterdam.nl/centrum-gebied-oost 

www.facebook.com/stadsdeelCentrumOost 
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