
 
 

Gebiedsplan Centrum Oost 2017 
 

Speerpunten van het Eilandenoverleg 
 
 
1. Het Marineterrein op Kattenburg moet een duurzaam Stadspark worden. 
 
Reactie: Groen, dus positief. Wens wordt betrokken bij de planvorming door Bureau 
Marineterrein. 
EO: we willen dat het stadsdeel zich ook achter die wens zet in het gebiedsplan, 
want zij adviseren de gemeente. Bestemmingsplan is publiekrechtelijke taak. 
 
2. De groene fiets- en wandelroute Dijksgracht-Oost is ons al in het Gebiedsplan 
2015 beloofd, nu zouden we moeten wachten op het plan voor een nachtstalling van 
rondvaartboten. Het een heeft niks met het ander te maken. 
 
Reactie: Is opgenomen in gebiedplan. Zie nieuwe activiteit 2.1.5. op blz. 12: start 
bestemmingsplan in 2017 met nachtstalling. Aanleg in 2020. 
EO: absoluut onnodig om op nieuw bestemmingsplan te wachten voor aanleg pad. 
 
3. Groene geluidsschermen langs het spoor van Oosterdokstoegang tot 
Zeeburgerpad zijn noodzakelijk om de geluidsoverlast van de treinen tot een 
dragelijk niveau te brengen. 
 
Reactie: wordt door onderzocht. Geen actie in 2017. 
EO: wat is weggevallen achter ‘door’? We verwachten wel actie van de gemeente, nl. 
bepleiten schermen bij ministerie en Prorail. 
 
4. Ondersteuning van bewoners die zonnepanelen willen plaatsen. 
Er staat geen woord over zonne-energie in het Gebiedsplan 2017. Gerichte actie 
naar woningcorporaties is gewenst. 
 
Reactie: rood, dus negatief. “Maar wel onderdeel Green Knowledge Mile” 
EO: Green Knowledge Mile heeft zich ondanks uitnodiging niet laten zien bij thema-
avond zonnepanelen 1018. Wat hebben wij daaraan? 
 
5. Oversteek Kattenburgerstraat, zowel bij de Voorwerf als bij de hoofdingang van 
het Marineterrein. In het Gebiedsplan is alleen een ‘veiligere oversteek’ bij de 
hoofdingang opgenomen.  
 
Reactie: groen, dus opgenomen in gebiedsplan. Zie activiteit 3.6.4.  
EO: Compliment. Deze wens is overgenomen. 
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6. Parkeeronderzoek garages Kattenburg. 
Er komt een onderzoek. We wachten al jaren op resultaat. 
 
EO: geen reactie gevonden. (3.6.7. p. 29 is ongewijzigd) 
 
7. Onderzoek naar de mogelijkheid van ondertunneling van een deel van de 
Kattenburgerstraat om het Marineterrein te verbinden met de rest van Kattenburg..  
 
EO: geen reactie gevonden 
 
8. Behoud sociale huurwoningen, dus geen verkoop en geen overheveling naar de 
vrije sector. Bij nieuwbouw zijn meer sociale huurwoningen nodig voor ouderen en 
gezinnen.  
 
Reactie: op diverse plaatsen n.a.v. reacties opgenomen in overzicht antwoorden.  In 
het gebiedsplan zelf is alleen een nieuwe tweede alinea toegevoegd op blz. 11, 
waarin staat dat daarover overleg zal plaatsvinden in 2017in het kader van uitwerking 
van de 35 % afspraak 
EO: Dit is al beter dan niets, maar we verwachten een standpuntbepaling. Die is er 
niet. 
 
9. Bezuinig niet op jongerenwerk. De voorgenomen sluiting van de Clutch  is een 
aanslag op het jongerenwerk op de Oostelijk Eilanden. Ambulante werkers en een 
jeugdhonk moeten voorkomen dat er nog meer jongeren gaan hangen, met het 
gevaar af te glijden in de criminaliteit.  
 
Reactie: groen, dus overnemen. Erachter staat: Nog niet bekend welke maatregelen 
genomen worden in het kader van de sluiting. 
EO: We verwachten een uitspraak dat inzet nodig blijft. 
 
 
Verder is opgenomen onder 3.4.4. Aanpak overlast ratten op Kattenburg (blz. 26) JV: 
is snoeien wel de juiste maatregel? 
 
N.a.v. algemene opmerking ‘Oost: Verbeteren communicatie tussen stadsdeel en 
buurt’: ondanks toezeggingen van het gebiedsteam staat er niets over in het 
gebiedsplan.  
Reactie: rood, dus negatief. “Maar heeft wel de aandacht” 
EO: wat hebben we hieraan? 
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