
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  25 mei 2016 van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
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  

• Jeroen heeft gesprek gehad met Buurtcommissie Zeeburgerpad. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/bewonerscommissie-
zeeburgerpad/  

• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 12/8) 
 

20:15 uur 2. Verslag Eilandenoverleg 16 april 2016 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:30 uur 3.  Vragen Eilandenoverleg aan Gebiedsteam Centrum-Oost over stand 
van zaken Gebiedsjaarplan 2016. Gesprek met Roeland Lagendijk, 
gebiedscoördinator Centrum-Oost 
Wie de definitieve versie van het gebiedsjaarplan 2016 wil inzien, kan 
deze vinden op  http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/ 
onder ‘Gebiedsvisies en Gebiedsjaarplannen’. 
Bijgaand de vragen van het Eilandenoverleg. Roeland Lagendijk heeft 
toegezegd de vragen tevoren schriftelijk te zullen beantwoorden. Zijn 
antwoorden worden nagezonden. Het gesprek kan vervolgens gaan over 
verheldering van de antwoorden en overblijvende vragen. 
Een extra vraag betreft de voortgang en planning van weg en oever 
Eilandenboulevard. 
 

20:50 uur 4 Speerpunten Eilandenoverleg voor het Gebiedsjaarplan Centrum-
Oost 2017.   
Naar aanleiding van binnengekomen reacties zijn de speerpunten 
aangepast. Zie bijlage. Reactie Roeland Lagendijk of de speerpunten al 
dan niet kunnen worden overgenomen. Eventueel nadere toelichting van 
de speerpunten vanuit het Eilandenoverleg.  
 

  Zo mogelijk 10 minuten P A U Z E rond 21:00 uur 
 

21:30 uur 5. Wat is het stadsdeel nog meer van plan om op te nemen in het 
gebiedsjaarplan 2017? 
Toelichting door Roeland Lagendijk. In hoeverre kunnen de speerpunten 
van de buurt en de plannen van het stadsdeel optimaal op elkaar 
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afgesteld worden? 
 

21.40 uur 6. Voorstel wijziging vergaderdata Eilandenoverleg 2016 
Het stadsdeel houdt dit jaar geen buurtgesprekken voor het 
gebiedsjaarplan 2017.  
Op 5 juli komen bouwstenen in de openbaarheid. 
Van 3 t/m 7 oktober wordt de ‘week van het gebied’ gehouden over de 
concept-gebiedsplannen met een bewonersmarkt en workshops. 
Op 15 november vindt een hoorzitting plaats over de gebiedsplannen, 
waarbij de Bestuurscommissie direct in gesprek gaat met de insprekers. 
Om hierop beter te kunnen inspelen stellen wij andere vergaderdata voor: 

• woensdag 6 juli . Daarmee vervalt woensdag 8 juni 
• woensdag 28 september. Daarmee vervalt 7 september 
• woensdag 9 november. Daarmee vervalt 26 oktober 
• woensdag 14 december blijft gehandhaafd. 

 
21:45 uur 
 
 
 
 
22:00 uur  

7. 
 

Agendapunten volgende vergadering 6 juli en rondvraag 
• Bouwstenen voor het gebiedsjaarplan 2017 
• Agenda 2016 Buurtplatform Kattenburg 
• Wat nog meer? 

 
Sluiting 

 
 
 
 
 
 
Volgende Eilandenoverleg:  6 juli 2016 20:00 u  
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