
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag  1 november 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  

• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? (deadline 24 nov.) 
• Duurt overlast Zeeburgerpad 22 nog voort? 
• Noodfonds Buurtorganisatie 1018 
 

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

20:20 uur 3. Verslag Eilandenoverleg 20 september 2017 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:25 uur 4.  Speciaal onderwerp: Oostenburg-Noord  
Woningcorporatie Stadgenoot organiseerde op 26 september een 
rondleiding op Oostenburg-Noord. De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord 
zal nu aan de hand van beelden nader ingaan op een aantal punten die 
daarbij onderbelicht bleven en aandachtspunten voor de verdere 
uitwerking. 
Discussiepunt is of en hoe we veranderingen in de plannen teweeg 
kunnen brengen bij Stadgenoot, de ontwikkelaar van het RVOB-terrein en 
de gemeente. 
Alle bewoners van Oostenburg en andere omwonenden zijn welkom!  
 

21:15 uur  P A U Z E  

21:25 uur 5 Standpuntbepaling Eilandenoverleg over ontwikkeling Marineterrein 
Dit wordt toegelicht door het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein. 
 

21:35 uur 
 

6. Stand van zaken lopende projecten: 
1. Second opinion bomenonderzoek Czaar Peterstraat. Zie  

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2017/10/8/slecht-nieuws-over-bomen-czaar-peterstraat  

2. ProRail Omgevingstafel Programma Hoogfrequent spoor: 
meningsvorming over varianten 

3. Werkgroep VOC-kade en procedures rond overlast Roest 
4. Wijziging bestuurlijk stelsel en nieuwe vormen burgerparticipatie 
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21:50 uur 7.  Voorstel vergaderdata in 2018 

Eilandenoverleg: 14 feb, 4 april, 13 juni, 12 september, 31 oktober en 12 
december 
Buurtoverleg: 16 jan, 13 maart, 15 mei, 10 juli, 9 oktober en 20 nov. 
 

21:55 uur 8. Rondvraag 
   
22:00 uur 9. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 13 december 2017 

• Stand van zaken Marineterrein 
• Stand van zaken lopende projecten. 
• Wat nog meer? 
 

22:05 uur Sluiting 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 21 november 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 13 december 20:00 -22:00 uur  Witte Boei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees alle documenten van het Eilandenoverleg op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg  
 
Abonneer je op de Nieuwsbrief van Buurtorganisatie 1018 via 
www.buurtorganisatie1018.nl op de zwarte balk onderaan elke pagina. 
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