
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  10 februari 2016 van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Witte Boei, grote zaal, Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan a.weber@ijsterk.nl   
In verband met de volle agenda starten we om 20:00 uur precies en verzoeken we jullie om 
je van koffie of thee te voorzien tijdens de voorafgaande inloop. 
 
 
Agendavoorstel van de agendacommissie 
 
19:45 uur 
 
20:00 uur 

 
0. 
 
1. 

 
Inloop met koffie en thee 
 
Opening, voorstelronde, vaststellen agenda, mededelingen/post  

• Buurtspreekuur Eilandenoverleg start 16 februari 11:30 – 12:30 
uur. Elke dinsdag, in samenwerking met wijkagent en IJsterk 

• Reactie stadsdeel op raadsadres procedure vergunningen (zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/  onder 
‘Actuele aandachtspunten’) 

• Reactie stadsdeel op suggestie Eilandenoverleg om gebouw 
Keuringsdienst van Waren tijdelijk te bestemmen voor 
vluchtelingenopvang: het gebouw is al betrokken bij de zoektocht 
naar locaties. 

• IJsterk is van plan om het welzijnswerk en jongerenwerk over te 
dragen aan de stichting Dock Amstel en Zaan. 

• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 18/3) 
 

20:20 uur 2. Verslag Eilandenoverleg 16 december 2015 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:30 uur 3.  Bewonerscommissie Czaar Peterbuurt: ervaringen, stand van zaken 
en knelpunten 
Halima Belkassem en Sophia Ploos van der Amstel zijn namens de 
bewonerscommissie aanwezig van de panden Blankenstraat 137 t/m 
149,Tweede Leegwaterstraat 1 t/m 3 en Czaar Peterstraat 136 t/m 148.. 
Het blok is eigendom van een particulier.  

 
21:00 uur 
 

 P A U Z E 
 

21:10 uur 4. Stand van zaken Oostenburg Noord 
Op 3 februari heeft een overleg plaatsgevonden tussen de 
Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord , ambtenaren van het stadsdeel en 
Stadgenoot over de voorgenomen wijzigingen in het ontwerp-
bestemmingsplan en de planning van de besluitvorming. Wat is daar 
uitgekomen en wat is de inzet en strategie? 
 

21.25 uur 5. Stand van zaken Kattenburg/Marineterrein 
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21.40 uur 6. Beroepsprocedure kapvergunning boom Oosterkerk 

Mondelinge toelichting door Thelma Neleman 
 

21:45 uur  Concept-raadsadres Eilandenoverleg over invulling 
belanghebbenbegrip bij bezwaarprocedures 
Zie bijlage. 
 

21:50 uur 7. Stand van zaken lopende projecten 
• Uitkomst besluitvorming straatprofiel Dijksgracht-West 

 
  I 
21:55 uur 
 
 
22:00 uur  

8. 
 

Agendapunten volgende vergadering 6 april (Voortgangsoverleg?) 
en rondvraag 
 
Sluiting 

 
 
 
 
 
 
Volgende Eilandenoverleggen:  6 april 2016 20 u Voortgangsoverleg? 
    8 juni 2016 20:00 u  
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