
 
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 5 APRIL 2017 
 
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Marlies Rouweler en Frans Kraal (beiden voor ag.pt. 
4 ), Vincent Kompier, Kitty Meeth en Frijke Schaafsma (alle drie voor ag.pt. 5), Barbara Kist, 
Heleen Verschuren, Ernest Steens, Gert-Jan van der Weijden, Clemens, Anke Weber (Dock), 
Angelique Wijnberg (Dock), Wim Pelt, André Agterof, Thelma Neleman, Bernard Stolte, Olaf 
Hoonhout, Sybrand Hekking, Thomas van Montfort, Roel Hooiveld, Carolien Parmentier en 
Jeroen Verhulst (verslag).  
Afwezig met bericht: Kees Stoffel, Luud Zonneveld, Jan Roseboom.  
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 
De evaluatie pilot talud Nieuwe Vaart wordt toegevoegd als agendapunten 6a1 en het festival 
100 jaar aardappeloproer als 6e. 
Ingekomen post: brief van bestuurscommissie Centrum in reactie op brief Eilandenoverleg met 
verzoek om een second opinion voor het bomenonderzoek Czaar Peterstraat. Dit wordt aan de 
gemeentelijke bomendeskundige Hans Kaljee overgelaten. 
E-mail over nachtstalling Dijksgracht-Oost komt aan de orde bij 6a2. 
 
2. Wat speelt er in de buurt? 

• Anke Weber maakt melding van een klacht van een bewoner van Het Funen over 
overlast van voetballende kinderen. Deze was abusievelijk in het Buurtspreekuur PWO 
terecht gekomen. Suggestie is om de buurtcoaches daarbij in te schakelen. Thelma stelt 
voor om beplanting aan te brengen tussen grasveld en huizen. 

• De rattenoverlast op Kattenburg duurt voort. Melden is wel zinvol, want dan kan je een 
klacht indienen als er niets mee gedaan wordt. Melden bij 
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ Er zijn handige apps voor 
de smartphone om met foto (vuil)overlast te melden, bijv. ‘Verbeter de buurt’ en 
Beterbuiten. 

 
3. Verslag Eilandenoverleg 15 februari 2017 en actielijst 
Blz. 1 ag.pt. 2, 2e bullet: ‘… onvriendelijk is bejegend …..’wijzigen in: .. is gesommeerd om het 
pand te verlaten ….’ 
Áctielijst:  
1. Oosterkerk kroonjuweel komt alsmaar niet tot besluitvorming. Jeroen gaat informeren bij 
Henk Verhoef. 
2. Uitnodigen ambtenaren Dijksgracht-Oost is gedaan, maar ze komen niet. Zie 6a2. 
3. Excursie komt in het voorjaar. André informeert. 
4 en 6. blijven staan. 5 en 7 zijn gedaan 
 
4. Kennismaking met de Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad  
Frans Kraal en Marlies Rouweler zijn aanwezig namens de Werkgroep Kunst en Cultuur (5 
leden, gerecruteerd uit de diverse deelgebieden). Zij verdelen elk jaar € 23.000 van stadsdeel 
Centrum over de aanvragers uit de Oostelijke Binnenstad. De werkgroep hangt aan Dock als 
rechtspersoon en Dock voert ook de administratie uit. De Werkgroep is nu bezig samen met de 
werkgroepen uit de Oude Stad en Gouden Reael/Jordaan om een gezamenlijke stichting op te 
richten. Het gaat dan om een gezamenlijk subsidiebedrag van € 60.000. 
Vraag: Is de werkgroep ook bedeld om kunstenaars uit de wijk aan werk te helpen? Nee, het 
gaat in de eerste plaats om kunst voor de buurt. De werkgroep subsidieert concerten 
Oosterkerk, festival 100 jaar aardappeloproer, feest Wertheimpark, culturele activiteiten SOOP. 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/
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Tot 1 augustus kunnen aanvragen voor volgend jaar worden ingediend. Volgend jaar wordt het 
mogelijk om korter tevoren aanvragen in te dienen. Nieuwe initiatieven zijn zeer welkom. Ook 
beeldende kunst komt in aanmerking. 
Stadsdeel Centrum heeft nog een apart cultuurbudget waarvoor twee keer per jaar aanvragen 
gedaan kunnen worden. 
 
5. Bewonersgroep PanamaCruquius (Het Funen) in actie tegen hoogbouw Fibonacc 
Namens de bewonersgroep zijn aanwezig: Vincent Kompier, Frijke Schaafsma en Kitty Meeth. 
Ze delen een flyer uit waarin de bezwaren duidelijk worden gemaakt: Fibonacci is een complex 
van meer dan 200 woningen met een toren van 20 verdiepingen, 60 meter hoog. Veel te hoog 
en te grootschalig. Hij komt pal voor de gevel van de Sporenboog aan het Funenpark en zal 
uitzicht wegnemen en zet de Sporenboog ’s ochtends in de schaduw. Het treinlawaai zal door 
weerkaatsing verdubbeld worden. er zal extra verkeersoverlast optreden op het kruispunt 
Panamalaan – Cruquiusweg. 
De bewoners zijn overdonderd door dit plan, maar hebben hun bezwaren wel met kracht naar 
voren kunnen brengen bij de Bestuurscommissie Oost. Maar die blijft positief staan tegenover 
het plan. Wel is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat moet na bespreking in de 
Bestuurscommissie uiteindelijk goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Daartegen 
moeten dan zoveel mogelijk bewoners zienswijzen indienen. Bewoners kunnen zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief via bewonersgroeppanamacruquius@gmail.com Je kunt ook lid worden van 
de Facebookgroep ‘Bewonersgroep Panama-Cruquius’. Suggesties vanuit het Eilandenoverleg: 

• Neem contact op met Sjoerd Soeters, die een alternatief plan heeft gemaakt voor de 
superhoogbouwwijk Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. 

• Vraag advies aan Ton Schaap, ontwerper Oostelijk Havengebied 
• Kaart het ook aan bij stadsdeel Centrum vanwege de effecten op Het Funen. 

 
6. Stand van zaken / lopende projectena1 
 
a 1) (ingelast) evaluatie pilot talud Eilandenboulevard 
Wegens ontbreken van een document wordt besloten om de behandeling door te schuiven naar 
het buurtoverleg van 9 mei 11:30 uur. Het betreft het talud bij Kattenburgergracht 4 en 6. De 
evaluatie is al besproken in de Vereniging De Nieuwe Vaart. Binnenkort zal er ok inspraak 
vanuit het stadsdeel georganiseerd worden. 
 
a 2) Nachtstalling rondvaartboten Dijksgracht-Oost 
De betrokken projectleiders hebben per e-mail laten weten dat ze niet naar het Eilandenoverleg 
willen komen. Zie www.buurtorganisatie1018.nl onder ‘Documenten’. Ze onderzoeken nog of 
bestemmingsplanwijziging wel nodig is. Het participatieniveau wordt nader uitgewerkt in een 
communicatie- en participatieplan. Zeer verontrustend is dat ze schrijven dat het recreatieve 
fiets-/voetpad niet tot de scope van het plan behoort. Daarvoor moeten we ons wenden tot 
Jeroen Dijk, de ambtelijk opdrachtgever. Jeroen heeft dit al gedaan. We wachten het antwoord 
af. 
 
b) Herinrichting Eilandenboulevard 
Het stadsdeel heeft het definitief ontwerp op 14 maart vastgesteld. De twee punten van het 
Eilandenoverleg – herplant bomen voor Oosterkerk en klinkerverharding voet-/fietspad 
waterzijde – hebben het niet gehaald. Er komt nog een bewonersoverleg over de vormgeving 
van het groen op het Kattenburgerplein. 
Voor een verzoek om glasvezel aan te leggen zijn 6000 handtekeningen van bewoners nodig. 
Het definitief ontwerp, het terrassenplan en de meest actuele informatie over de 
Eilandenboulevard kunt u zien op: www.amsterdam.nl/projecten/eilandenboulevard/  
 
c) Oostenburg-Noord 
De Buurtwerkgroep heeft ingesproken in de raadscommissie Wonen om bezwaar te maken 
tegen de overmaat aan kleine woningen in het plan van Stadgenoot. 

mailto:bewonersgroeppanamacruquius@gmail.com
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
http://www.amsterdam.nl/projecten/eilandenboulevard/
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De Buurtorganisatie gaat een bijeenkomst voor ouderen organiseren om de mogelijkheden voor 
ouderenhuisvesting op Oostenburg-Noord toe te lichten. 
 
d) Jongerenwerk 
Dock heeft schriftelijk geantwoord op de brief van het Eilandenoverleg over de achteruitgang 
van het jongerenwerk. 
Intussen is duidelijk geworden dat twee jongerenwerkers de buurt verlaten. Een daarvan wilde 
dat zelf. Het leidt ertoe dat contacten met jongeren en ouders verloren gaan. Er blijft nog maar 
één specifieke jongerenwerker over. De rest van het werk wordt door algemeen inzetbare 
medewerkers gedaan. Het ambulante jongerenwerk is zo goed als afgeschaft en wordt 
overgedaan aan straatcoaches. 
Anke Weber vindt de voorstelling van zaken te negatief. Dock probeert op een creatieve manier 
met de onvermijdelijke bezuinigingen om te gaan. Er staat nog een vacature open voor een 
HBO-er die met jongeren kan werken.  
Is er een vorm van monitoring? Ja, dat staat in de opdrachtformulering. Het Eilandenoverleg wil 
daarvan graag op de hoogte gehouden worden. 
 
e) (ingelast) Festival 100 jaar aardappeloproer 29 juni t/m 2 juli 
Het wordt een groot festival, voor en door buurtbewoners. Alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk.Ze vinden plaats op verschillende locaties.  Er komen affiches. Het verzoek is om 
die voor de ramen te hangen. 
Er komt een voorprogramma met vier lezingen in de Witte Boei. Zie voor voorprogramma en het 
complete festivalprogramma http://www.buurtorganisatie1018.nl/festival-aardappeloproer-100-
jaar/ Er wordt nog gezocht naar mensen die kinderspelletjes willen begeleiden. Aanmelden via 
info@aardappeloproer.nl  
Voor jongeren is er een eigen programma in het Kromhout. De Fietsersbond werkt mee aan de 
Wielerronde van Kattenburg. 
 
7. (Her)benoeming twee leden voor de Commissie van Toezicht Buurtorganisatie 1018 
Het Eilandenoverleg heeft het recht om twee leden te benoemen in de Commissie van Toezicht 
van BO 1018. Dat zijn nu Barbara Kist en Jan Roseboom. Hun zittingstermijn is nu, na twee 
jaar, verlopen. Ze zijn in principe herbenoembaar. Jan Roseboom heeft te kennen gegeven niet 
meer aan het Eilandenoverleg deel te willen nemen en is niet herverkiesbaar. Barbara Kist is 
wel herverkiesbaar. Sybrand Hekking biedt zich aan als opvolger van Jan Roseboom. Beiden 
worden benoemd. 
 
8. Rondvraag. 

• De Groene Straatdag gaat niet door. Het geld kan overgeheveld worden naar een 
ander groen doel. Voorstellen kunnen via Dock naar het stadsdeel. 

• Het voorstel voor de vergroening van de Kattenburgerkade is wat betreft de 
financiering afgekeurd. 

• Op 22 april is er een kofferbakmarkt bij Rosa en Rita, georganiseerd door 
Stadgenoot. Aanmelden via www.oostenbugerrmarkt.nl Er is een paar maanden 
geleden door Stadgenoot gevraagd om contactpersonen uit de weijk. Die zijn 
aangemeld, maar vervolgens hebben ze er geen contact mee gezocht. 

 
9. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 7 juni 2017 

• Vervolg Dijksgracht-Oost: plan nachtstalling rondvaartboten 
• Gesprek met Team Oost over plannen 2018 en onderlinge communicatie 

 
 
  

http://www.buurtorganisatie1018.nl/festival-aardappeloproer-100-jaar/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/festival-aardappeloproer-100-jaar/
mailto:info@aardappeloproer.nl
http://www.oostenbugerrmarkt.nl/
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Actielijst 5 april 2017 
1) Jeroen informeert bij Henk Verhoef naar stand van zaken besluitvorming Oosterkerk 

kroonjuweel.. 
2) Jeroen houdt contact met Jeroen Dijk in verband met Groene route Dijksgracht-Oost. 
3) Projectbureau Marineterrein organiseert buurtexcursie naar duurzame oplossingen 

elders in Amsterdam. André informeert hiernaar bij het Projectbureau. 
4) Agendacommissie maakt informatieblad over wijziging Buurtspreekuur etc. voor balie 

Witte Boei. 
5) Jeroen schrijft brief aan gemeenteraad over overhaaste besluitvorming wijziging 

bestuurlijk stelsel. 
 
 
Volgende Buurtoverleg: dinsdag 9 mei 11.30 – 12:30 u Witte Boei Op agenda: evaluatie pilot 
talud Eilandenboulevard. 
Volgende Eilandenoverleg: woensdag 7 juni 20:00 u Witte Boei 
 
 
 
Vergaderdata in 2017, steeds in De Witte Boei: 
Buurtoverleg   dinsdag  9 mei 11:30 – 12:30 uur 
Eilandenoverleg  woensdag 7 juni 20:00 uur 
Buurtoverleg   dinsdag 4 juli 11:30 – 12:30 uur. Volgende data nog te bepalen. 
 
Eilandenoverleg 2e helft 2017 steeds om 20:00 uur op  
13 september,  
1 november  
20 december 


