
 
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 7 JUNI 2017 
 
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), , Heleen Verschuren, Kees Stoffel, Anke Weber 
(Dock), Wim Pelt, André Agterof, Thelma Neleman, Bernard Stolte, Sybrand Hekking, Carolien 
Parmentier en Jeroen Verhulst (verslag).  
Afwezig met bericht: Barbara Kist, Gert-Jan van der Weijden, Kees Reurekas en Olaf 
Hoonhout.  
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 
Carolien Parmentier is bewoonster van de Oranje Nassaukazerne en houdt zich bezig met de 
verkeersveiligheid van het Alexanderplein na verwijdering van de verkeerslichten.. 
Mededelingen:  
16 juni 11:30 – 13:30 Kartrace op parkeerterrein Oostenburg-Noord ‘Wie is de snelste 
schoonmaker?, georganiseerd door Stadgenoot om bekendheid te geven aan dit gebied in 
ontwikkeling.  
Op 1 oktober 11:00 – 18:00 uur komt er een Pure Markt, zoals op Frankendael. 
N.a.v. vraag  glasvezel: om glasvezel te laten aanleggen zijn 6000 handtekeningen nodig voor 
alleen de Eilanden. De projectleider van de Eilandenboulevard is niet bereid om dat verder te 
onderzoeken in het kader van de herinrichting. André en Sybrand schrijven een brief aan de 
Bestuurscommissie Centrum met het verzoek om dit wel mogelijk te maken. 
 
2. Wat speelt er in de buurt? 

• Sybrand Hekking is bij de werven Albatros en Oostvaarders op Wittenburg geweest in 
verband met de geluidsoverlast. Er zijn goede afspraken gemaakt. Op 1 oktober komt er 
een vervolgoverleg. 

• Cartolien Parmentier meldt dat in oktober de stoplichten op het Alexanderplein zijn 
weggehaald, zonder overleg met de buurt. Het is er erg onveilig, vooral voor 
gehandicapten, mensen met rollator en kinderen. Naar aanleiding daarvan is een 
werkgroep ‘Veilig Alexanderplein’ gevormd dat overlegt met de gemeente over de 
komende herinrichting van het plein. 

• Kees Stoffel meldt dat op vrijdag 9 jun i weer het jaarlijkse Kinderfeestbeest voor 
gehandicapte en zieke kinderen in Artis plaatsvindt.  Vorig jaar duurde het feestje voor 
het personeel tot 0:30 uur met veel geluidsoverlast. Hij heeft hierover een brief aan de 
directeur van Artis geschreven. Het vergunningenbeleid rond Artis is uitermate 
ondoorzichtig. 

• Thelma Neleman heeft geconstateerd dat het groen op het Wittenburgerhoofd kale 
plekken vertoont met alleen gras. Het is in onderhoud bij Wieringen Prins. Thelma en 
Heleen nemen contact op met Ruben Groen om te vragen hoe dit beter kan. 

• Jeroen Verhulst heeft een bijeenkomst van de Bewonerscommissie Zeeburgerpad 
bezocht. De gemeente heeft eerder toegezegd dat niet hoger dan 12 m gebouwd zal 
worden bij de transformatie naar 70 % wonen, maar er zijn andere krachten binnen de 
gemeente die tot 19 m hoog willen bouwen. Ook drie particuliere grondeigenaren laten 
onderzoek doen naar hogere bebouwingsmogelijkheden: Pontmeyer, Van Keulen en 
Appel. Er was ook een bewoonster van de Cruquiuskade aanwezig die klaagde over de 
slechte overlegprocedure wat betreft de begrenzing van de te verplaatsen 
Oosterspeeltuin, die hinder voor hun woningen zou opleveren. 

 
3. Verslag Eilandenoverleg 5 april 2017 en actielijst 
Het verslag is akkoord. Naar aanleiding van de actielijst: 
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1) Jeroen heeft geïnformeerd bij Henk Verhoef, voorzitter bestuur Stichting Oosterkerk, 
naar stand van zaken besluitvorming Oosterkerk kroonjuweel. Het hele 
kroonjuweelverhaal is van de baan. De gemeente is in overleg met Stadsherstel om de 
kerk te verkopen en denkt eind dit jaar een principeakkoord daarover te bereiken. Hij is 
optimistisch dat de gratis concerten en buurtactiviteiten kunnen blijven. Hij zal ons 
waarschuwen als dat in gevaar dreigt te komen. 

2) Jeroen meldt dat tot ieders grote verrassing in het informeel overleg van de 
Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord met Stadgenoot door Paul Stalenberg van de 
gemeente werd gemeld dat de aanleg van het fietspad Dijksgracht-Oost nu is 
opgenomen in de meerjarenplanning van de Voorjaarsnota in de periode 2017-2019 
voor in totaal € 1,1 miljoen. Hij heeft contact met Zeeger Ernsting van GroenLinks 
hierover om te horen of het zin heeft om nog een brief aan de raad te sturen.  

3) Projectbureau Marineterrein organiseert buurtexcursie naar duurzame oplossingen 
elders in Amsterdam. André informeert hiernaar bij het Projectbureau. 

4) De agendacommissie is bezig met een informatieblad over wijziging Buurtspreekuur etc. 
voor balie Witte Boei. 

5) Jeroen ziet af van het schrijven van een brief aan de gemeenteraad over de wijziging 
van het bestuurlijk stelsel omdat nu actie wordt genomen vanuit Buurtorganisatie 1018. 
Zie agendapunt 6. 

 
4. Communicatie van het stadsdeel met de bewoners: wat gaat er mis en wat willen wij? 
De notitie die rondgestuurd is naar de actieve deelnemers van het Eilandenoverleg wordt breed 
ondersteund. Het Petersburgjournaal was tijdelijk en stopt nu. Het is een goed idee om 
stadsdeelpagina’s met informatie (geen sfeerverhalen) herkenbaar op te nemen in 
Buurtmagazine 1018. De agendacommissie zal hierover contact opnemen met de redactie. Het 
stadsdeel overschat de reikwijdte van internet; zo worden mensen uitgesloten. 
André stelt voor om aan het stadsdeel voor te stellen om een gezamenlijk een masterplan 
communicatie op te stellen. Communicatie kan een breekijzer zijn om processen helder te laten 
verlopen.  
Heleen vindt dat daarbij ook betaling van bij de communicatie betrokken bewoners daarbij 
bespreekbaar moet zijn. Maar dat is uitwerking. 
Bij het stadsdeel/de gemeente wordt de communicatie bemoeilijkt doordat vaak onduidelijk is 
wie verantwoordelijk is en wie aanspreekbaar. Een aantal jaren geleden was Annet de Waard 
aanspreekpunt voor de bewoners van gebied 1012 en dat werkte goed. De huidige 
contactpersoon is teveel op ondernemers gericht en niet op de bewoners. 
Thelma wijst er nog eens op dat het verkrijgen van telefonische informatie nooit lukt. 
Actie: De agendacommissie werkt het memo uit tot een discussienotitie voor een gesprek met 
het gebiedsteam Centrum-Oost. Ze worden uitgenodigd voor het Eilandenoverleg van 13 
september. 
 
5. Second opinion en aanvraag kapvergunning bomen Czaar Peterstraat 
Een half jaar geleden verscheen een rapport van de Bomenwacht waaruit naar voren kwam dat 
veel bomen in de Czaar Peterstraat in slechte staat verkeren. Het Eilandenoverleg heeft toen 
per brief bij de Bestuurscommissie aangedrongen om een second opinion van Prohold, het 
boomtechnisch adviesbureau van Gerrit-Jan van Prooijen. Het antwoord gaf daar geen 
duidelijkheid over, maar uiteindelijk bleek toch opdracht aan Prohold te zijn verleend, maar het 
Eilandenoverleg moest daar zelf achter komen. Eerst werd gezegd dat ook de zeven bomen die 
gekapt zouden moeten worden buiten het onderzoek zouden blijven, maar later bleek het 
onderzoek toch alle bomen te betreffen. Toch verscheen tot twee keer toe een officiële 
aankondiging van de kap van zeven bomen. Thelma heeft echter, na eerst een beroep te 
hebben moeten doen op de Wet openbaarheid van bestuur, per e-mail de nadrukkelijke 
bevestiging gekregen dat de kapvergunning van deze bomen wordt opgeschort tot na 
vergelijking van het rapport van de Bomenwacht en de rapportage van Prohold. Uit de 
verkregen informatie bleek wel dat de bomenwacht slechts 22 van de 100 bomen daadwerkelijk 
heeft onderzocht.  
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Het communicatie- en besluitvormingsproces is onnavolgbaar, maar per saldo zien we een 
gunstige ontwikkeling. We wachten de second opinion af. 
Actie: Jeroen plaatst een bericht over de second opinion op www.buurtorganisatie1018.nl  
 
6. Wijziging bestuurlijk stelsel: tekortkomingen in de gemeentelijke voorstellen en ideeen 
hoe het beter kan 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 worden de Bestuurscommissies 
opgeheven. B&W stellen dan per stadsdeel drie portefeuillehouders aan en er komt een 
adviesraad van acht gekozen vertegenwoordigers, zowel individuen als kandidaten van 
politieke partijen. De portefeuillehouders moeten zullen wat B&W van hen vraagt. Zo’n 
adviesraad zonder werkelijke macht kan een schaamlap worden voor bewonersparticipatie. Het 
is het failliet van de democratie. 
Buurtorganisatie 1018 heeft contact gezocht met andere wijkcentra om een gezamenlijk 
standpunt te ontwikkelen. Die verkeren allemaal in heel verschillende stadia van ontmanteling, 
waardoor een gezamenlijk standpunt niet lukte. De Buurtorganisatie heeft een notitie 
geschreven met een aantal voorstellen hoe het beter kan. De kern daarvan is dat de gemeente 
de bestaande bewonersorganisaties als vertrekpunt moet nemen voor bewonersinvloed, hoe 
verschillend ook per wijk en buurt. Het opheffen van de bestuurscommissies levert een grote 
bezuiniging op. Dit geld moet beschikbaar komen voor ondersteuning van bewoners.  
Nadat een samenvatting in het Parool is gepubliceerd komt de notitie op de websites 
http://www.wij-amsterdam.eu/ en www.buurtorganisatie1018.nl De Buurtorganisatie hoopt 
hiermee invloed uit te oefenen op de gemeenteraad, Waar het bestuurlijk stelsel eind juni 
opnieuw aan de orde is. Het verzoek is om deze notitie verder te verspreiden. Iedereen kan 
deze notitie gebruiken bij lobby op politieke partijen. 
 
7. Stand van zaken / lopende projecten 
a) Nachtstalling rondvaartboten en fiets-/voetpoad Dijksgracht-oost 
Zie agendapunt 3 onder actiepunt 2. 
 
b) Nota van antwoord Programma Hoogfrequent spoor.  
Er komt een fly-over achter Oostenburg en er komt 40 % meer treinen. 
De reactie op de inspraak van het Eilandenoverleg is terug te vinden onder ‘Documenten’ op 
www.buurtorganisatie1018.nl/Eilandenoverleg Wat betreft het booggeluid wordt toegezegd dat 
daarnaar gekeken zal worden, maar uit het vervolg blijkt dat daarbij alleen wordt gekeken naar 
de toename van het booggeluid door de treinintensivering. Er wordt niet tegemoet gekomen aan 
het verzoek om de daadwerkelijke geluidsbelasting te meten in plaats van alleen het geluid te 
berekenen. De verzoeken van het Eilandenoverleg om in gesprek te komen met de 
gemeentelijke projectleiders die als gesprekspartner voor Prorail fungeren, hebben niets 
opgeleverd, zelfs niet na verzoeken van gemeenteraadslid Bart Vink aan wethouder Litjens. De 
volgende stap is nu het ontwerp-tracébesluit dat samen met de MER in 2018 zal verschijnen. 
 
c) Jongerenwerk 
Wim Pelt meldt dat na de sluiting van de Clutch het jongerenwerk op een heel klein pije is 
komen te staan. Het is niet gelukt om de totstandkoming van nieuwe voorzieningen in het 
speeltuingebouw te laten aansluiten op de sluiting van de Clutch. Het is nu een rommelhok. 
Daardoor valt nu een gat. Jongeren komen niet meer, ze gaan rondhangen op Het Funen en 
het zal heel moeilijk worden om ze weer terug te krijgen. De verbouwing gaat niet meer voor de 
bouwvakvakantie lukken. 
Het meidenwerk is aangewezen op een te kleine ruimte in De Witte Boei, waardoor ook minder 
meiden komen. 
Wim heeft een brief gestuurd aan portefeuillehouder Rengelink over de zorgelijke situatie, maar 
krijgt geen antwoord. Hij verwijt Dock dat ze niet investeren in het jongerenwerk. Hij constateert 
dat Dock in geen enkele wijk waar ze actief zijn nog specifiek jongerenwerk in stand houdt. 
Yvonne Ristie: Bezig zijn met filmpjes en moderne muziek vinden de jongeren interessant.  
Anke Weber geeft aan dat er binnen Dock over wordt nagedacht hoe het anders en leuker kan. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/
http://www.wij-amsterdam.eu/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/Eilandenoverleg


 4 

Dock heeft per 1 augustus een nieuwe medewerkster aangetrokken. Alle buurtwerkers gaan 
veel meer samenwerken. Zij dringt aan op overleg tussen het eilandenoverleg en Dock. Het 
Eilandenoverleg voelt daar weinig voor, dat is al drie jaar geprobeerd. Het Eilandenoverleg vindt 
dat Dock zijn verantwoordelijkheid moet nemen door nu zo spoedig mogelijk de studio beeld en 
geluid in het speeltuingebouw te installeren en inhoudelijke stappen te zetten: 

- Aansluiting op basisscholen 
- Mentorschap of buddies 
- Bijlessen / huiswerkbegeleiding 

 
d) Rommel rond AH Wittenburg. 
Truus zou hierover actie ondernemen. Komt aan de orde in het Buurtoverleg van 4 juli a.s. 
 
e) Terrassen Czaar Peterbuurt 
Komt ook terug als er meer duidelijkheid is over de eerste ervaringen. 
 
f) Oosterkerk 
Zie agendapunt 3, actiepunt 1. 
 
8. Vaststelling data Buurtoverleg voor de rest van 2017 
De voorgestelde data na het Buurtoverleg van 4 juli 11:30 uur worden goedgekeurd:  
Dinsdag 3 oktober 11:30 – 12:30 uur 
Dinsdag 21 november 11:30 – 12:30 uur 
 
9. Rondvraag. 

• Anke Weber maakt bekend dat zij per 1 augustus met vroegpensioen gaat. Zij neemt 
afscheid op 20 juli 16:00 – 18:00 uur Witte Boei. Haar partner kampt met problemen 
met haar evenwichtsorgaan en beginnende Parkinson. Het gaat nu redelijk goed en 
daarom willen ze meer tijd besteden aan leuke dingen. 

• Heleen: in het Buurtmagazine 1018 dat binnenkort verschijnt is een 
programmaboekje opgenomen van het festival 100 jaar Aardappeloproer van  
Er zijn affiches beschikbaar om voor het raam te hangen. 

 
10. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 13 september 2017 

• Gesprek met Team Oost over communicatie met bewoners en plannen 2018  
 
 

Actielijst 7 juni 2017 
1) André houdt contact met projectbureau Marineterrein over excursie naar duurzame 

oplossingen elders in de stad 
2) Agendacommissie maakt informatieblad over wijziging Buurtspreekuur etc. voor balie 

Witte Boei. 
3) Jeroen houdt contact met Zeeger Ernsting (GL) over Dijksgracht-oost in Voorjaarsnota 

2017. 
4) André en Sybrand schrijven brief aan Bestuurscommissie over glasvezelaanleg 

Eilandenboulevard 
5) Jeroen stuurt notitie Bestuurlijk Stelsel van BO 1018 rond. 
6) Jeroen plaatst bericht over second opinion bomen Czaar Peterstraat op website BO1018 

 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 4 juli 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 13 september 20:00 -22:00 uur Witte Boei 
 
En vervolgens: 
Buurtoverleg:   dinsdag 3 oktober 11:30 – 12:30 uur 
Eilandenoverleg:   woensdag 1 november 20:00 -22:00 uur 
Buurtoverleg:   dinsdag 21 november 11:30 – 12:30 uur 
Eilandenoverleg:   woensdag 20 december 20:00 -22:00 uur 


