
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  6 april 2016 van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Witte Boei, bovenzaal, Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
I.v.m. referendum is de grote zaal niet beschikbaar en vergaderen we in de bovenzaal. 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan a.weber@ijsterk.nl   
We starten om 20:00 uur precies en verzoeken 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  

• Groene Straatdag op 30 april 10:00-16:00 u Marie Alterlaarplein; 
• 16 en 17 april Kunstroute Open Oost Oostelijke Eilanden. 

Centrale expositie Jacob Bontiusplaats 9; 
• Ontwikkelingen verenigingsgebouw De Poort, Kattenburg; 
• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 20/5) 

 
20:15 uur 2. Verslag Eilandenoverleg 10 februari 2016 en actielijst (zie bijlage) 

 
20:30 uur 3.  Wat doet Stichting Curinesa?  

Wat zijn de successen? Wat zijn de knelpunten? Hoe het contact 
verbeteren tussen de diverse bevolkingsgroepen? 
Michel Odjo komt dit toelichten. Hij zoekt ook vrijwilligers voor het 
voetbaltoernooi van 5 mei op Wittenburg.  
 

20:45 uur 4 Concept-brief aan Bestuurscommissie Centrum over beleid 
bomenkap  
Het concept wordt nagezonden. 
 

20:55 uur 
 

 P A U Z E 
 

21:05 uur 5. a) Stand van zaken Gebiedsjaarplan 2016 deelgebied Oost. 
Zie voor de definitieve versie van het gebiedsjaarplan 2016  
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/ onder ‘Gebiedsvisies 
en Gebiedsjaarplannen’ 
b) Inbreng Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan 2017 deelgebied 
Oost 
Het stadsdeel houdt de buurtgesprekken en de enquête hiervoor 
waarschijnlijk in mei en voor die tijd is er geen Eilandenoverleg meer, 
zodat we dat nu moeten voorbereiden. Een voorstel hiervoor wordt 
nagezonden. 
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21.40 uur 6. a) Stand van zaken Oostenburg Noord 
Uitkomst besluit 5 april Bestuurscommissie over het bestemmingsplan. 
b) Stand van zaken Buurtspreekuur Eilandenoverleg 
Het Buurtspreekuur Eilandenoverleg wordt sinds 16 februari elke dinsdag 
11:30-12:30 u gehouden in De Witte Boei. 
 

21:55 uur 
 
 
 
 
 
22:00 uur  

7. 
 

Agendapunten volgende vergadering 8 juni en rondvraag 
Als vergaderdata voor de rest van 2016 stellen we voor: 

• 7 september 
• 26 oktober 
• 14 december  

 
Sluiting 

 
 
 
 
 
 
Volgende Eilandenoverleg:  8 juni 2016 20:00 u  
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