
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  28 september 2016 van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan jeroen.verhulst@hccnet.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  

• Stichting Meevaart Ontwikkelingsgroep en Gastvrij Oost gaan 
samen met anderen ruimte en begeleiding bieden aan 
vluchtelingen die een eigen onderneming willen starten. 
Zeeburgerdijk 265 zal als bedrijfsverzamelgebouw fungeren. 

• Buurtspreekuur Eilandenoverleg is weer begonnen. Elke dinsdag 
11:30 – 12:30 u 

• Woensdag 12 oktober 20:00 uur Witte Boei: Thema-avond 
zonnepanelen, georganiseerd door Buurtorganisatie 1018 

• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 7/10) 
 

20:15 uur 2. Verslag Eilandenoverleg 6 juli 2016 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:30 uur 3.  Agenda 2016 Duurzaam Kattenburg van het Buurtplatform 
Kattenburg/ Marineterrein (zie bijlage) 
Bespreking in aanwezigheid van projectdirecteur Liesbeth Jansen van het 
Bureau Marineterrein en haar medewerkers Danielle Willemsen en 
Jacqueline Verheugen. 
Zie bijlage. In dit stuk worden kansen benoemd die de ontwikkeling van 
het Marineterrein biedt om te komen tot een duurzame ontwikkeling van 
heel Kattenburg Bijlage 4 is een verkeersplan waarin betere 
verkeersverbindingen tussen het Marineterrein en de rest van Kattenburg 
aan de orde komen en ook verbetering van de verkeersaansluitng van 
het gebied op de rest van de Oostelijke Eilanden en de binnenstad. 
Gevraagd besluit: ondersteunt het Eilandenoverleg dit plan en de verder 
uitwerking ervan? 
 

21:10- uur  P A U Z E  
 

21:15 uur 4. Concept Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 2017 en de speerpunten 
van het Eilandenoverleg  
Het Eilandenoverleg heeft in zijn vergadering van 6 april speerpunten 
voor het Gebiedsjaarplan 2017 opgesteld. Daarop is een schriftelijke 
reactie van het stadsdeel gekomen en op 25 mei heeft het 
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Eilandenoverleg hierover gesproken met gebiedscoördinator Roeland 
Lagendijk. Pas na het Eilandenoverleg van 6 juli verschenen de 
Bouwstenen van het stadsdeel voor het Gebiedsjaarplan. De 
agendacommissie heeft n.a.v. deze Bouwstenen en de reacties op de 
speerpunten een nieuwe versie van de speerpunten gestuurd naar 
ambtenaren en bestuurscommissieleden van het stadsdeel. Die is naar 
jullie gestuurd met het verslag van het Eilandenoverleg van 6 juli. 
Inmiddels hebben de ambtenaren daar weer op gereageerd. Zie bijlage. 
Volgens de planning van het stadsdeel moet op 20 september het eerste 
concept van het Gebiedsjaarplan beschikbaar zijn. Dit wordt nagezonden. 
We bespreken of onze speerpunten hierin voldoende verwerkt zijn en wat 
we vinden van de overige punten in het Gebiedsjaarplan. Dat kan leiden 
tot een schriftelijke reactie en tot inbreng in de bewonersmarkt op 5 
oktober of de informatiebijeenkomst op 6 oktober in het Verzetsmuseum. 
De bijeenkomsten worden georganiseerd door stadsdeel Centrum in het 
kader van de ‘Week van het Gebied’. 

   
21:45 uur 5. Stand van zaken: 

a) Veiligheid in de buurt n.a.v. incident Wittenburgerdwarsstraat 
b) Inrichting Eilandenboulevard: weer uitstel. 
c) Oostenburg-Noord: gemeenteraad heeft besloten: 20 % sociale 

huur 
d) Dijksgracht Oost en –West 
e) VOC-kade 

 
21:55 uur 
 
 
 
 
22:00 uur  

6. 
 

Agendapunten volgende vergadering 9 november en rondvraag 
• Stand van zaken Concept-gebiedsjaarplan 2017  
• Planvorming Zeeburgerpad 
• Wat nog meer? 

 
Sluiting 

 
 
 
 
 
 
Volgende Eilandenoverleg:  9 november 2016 20:00 u  
 
en vervolgens op 14 december 2016. 
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