
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  14 december 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. Tevoren inloop voor koffie of thee. 
 
Agendavoorstel van de agendacommissie 
   
19:45 uur 
 
20:00 uur 

0. 
 
1. 

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

• Nieuwjaarsreceptie Buurtorganisatie 1018, Dock en Centram 
11 januari 17:00 – 19:00 uur in de Oosterkerk. 

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

20:10 uur 2. Wat speelt er in de buurt? 
Nieuw vast agendapunt bedoeld voor korte signaleringen waarvoor 
bewoners kunnen binnenlopen. 
 

20:20 uur 3. Verslag Eilandenoverleg 9 november 2016 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:30 uur 4.  Uitwerking overgang Buurtspreekuur naar Buurtoverleg  
In het Eilandenoverleg van 9 november is afgesproken dat de 
agendacommissie met een uitwerking komt voor een inloop/overleg 
tussen de tweemaandelijkse vergaderingen van het Eilandenoverleg in. 
Voorstel is om dit ‘Buurtoverleg’ te noemen en te gebruiken voor 
signaleringen wat er speelt in de buurt en bewaken van lopende zaken. 
Voorgestelde data: 17 januari, 14 maart, 9 mei en 4 juli, steeds 11:30 – 
12:30 u. Dit sluit aan op de Buurtsoep. Daarnaast kunnen buurtbewoners 
met vragen en signalen terecht bij 
eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl en in het Eilandenoverleg.  
 

20:45  Stand van zaken jongerenwerk 
Mondelingen toelichting door Wim Pelt. Zie ook zijn inspraak 29/11 in 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg onder ‘Documenten’. 

20:45 uur 5. Voortgang speerpunten Eilandenoverleg bij Gebiedsjaarplan 
Centrum-Oost 2017: nieuwe versie en inbreng in hoorzitting 29 
november  
Zie voor aanpassingen in nieuwe versie Gebiedsjaarplan en verwerking 
speerpunten Eilandenoverleg de drie bovenste documenten onder 
‘Gebiedsvisies en Gebiedsjaarplannen’ in 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenobverleg 
 

21:00 uur  P A U Z E  
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21:10 uur 6 Aanpassingen in definitief ontwerp Eilandenboulevard / 
voorbereiding informatie-avond 21 december 
In een technische sessie Op 8 november voor de Bestuurscommissie 
over de Eilandenboulevard kwamen wijzigingen naar voren ten opzichte 
van het ontwerp waartoe in december 2015 besloten is: 

• Het voetpad langs de huizen wordt uitgevoerd in roodbruine 
klinkers in plaats van tegels 

• De ruimte voor de Oosterkerk wordt tussen kerk en oever geheel 
in klinkers uitgevoerd 

• Roodbruine klinkers i.p.v parkverharding op het Czaar Peterplein 
• Er komen geen plateaus bij de kruisingen behalve bij de 

Oosterkerk, ze komen wel bij de twee duikers 
• Zes bomen, waarvan twee monumentaal, hebben een 

levensverwachting van minder dan vijf jaar en worden daarom 
gekapt in het kader van de herprofilering 

• De twee bomen voor de Oosterkerk die wegens ziekte gekapt zijn, 
worden niet op die plek vervangen maar elders langs de 
Eilandenboulevard. Het Eilandenoverleg heeft hiertegen via een 
brief aan de Bestuurscommissie geprotesteerd 

• Tien bomen, waarvan vijf monumentaal, hebben een 
levensverwachting van minder dan tien jaar en zouden eigenlijk 
gekapt moeten worden. In plaats daarvan wortelbescherming. 

• Er komen ondergronds afvalcontainers in sets van vier: voor glas, 
papier, plastic en restafval. Locaties zijn nog niet precies bekend 

• Er komen fietsnietjes tussen de bomen (even veel als nu) en 
verder fietsvakken 

• De halfverharding op het Kattenburgerplein blijft gehandhaafd, 
maar er  komt wel een trottoir langs de randen met een 
afscheiding met plantenbakken zodat niet dwars over het plein 
gefietst kan worden. Viskraam komt van van Oosterkerk. 

• De Bestuurscommissie heeft in december 2015 bij motie gekozen 
voor halfverharding van het voet-/fietspad langs de oever. Nu blijkt  
leemverharding slecht voor de bomen, zodat alleen halfverharding 
met grind mogelijk is, met hoge beheerkosten. De  keuze ligt nu 
voor tussen halfverharding of klinkers. Bij halfverharding is het 
niet mogelijk om het deel waar gefietst kan worden te markeren. 

Op woensdag 21 december zal een informatie-avond in de buurt 
gehouden worden over het ontwerp en op 28 februari vindt 
besluitvorming plaats in de Bestuurscommissie. 

   
21:35 uur 7. Wil het Eilandenoverleg deelnemen aan WIJ Amsterdam? 

WIJ Amsterdam is een federatie van bewonersgroepen en andere 
groeperingen in Amsterdam die zich richt op tegengaan van de uitwassen 
van toerisme. Zie http://www.wij-amsterdam.eu/  

   
21:40 uur 8. Stand van zaken Oostenburg-Noord en ouderenhuisvesting 

 
21:50 uur 9. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 15 februari 2017 

• Bomenonderzoek Czaar Peterstraat en Groenplan  
• Wat nog meer? 

22:00 uur Sluiting 
 
Volgende Eilandenoverleg:  14 december 2016 20:00 u  

http://www.wij-amsterdam.eu/
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