
 

  
  
VERSLAG EILANDENOVERLEG 20 september 2017  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Wim Pelt, André Agterof, Hans Molenaar, Yvonne 
Ristie, Manon van de Pavert (Dock), Roeland Lagendijk (gebiedscoördinator Centrum), Eveline 
Papa (Communicatie-adviseur Centrum) en Jeroen Verhulst (verslag).   
Afwezig met bericht: Kiki Lauterslager, Heleen Verschuren, Kees Stoffel, Gert-Jan van der 
Weijden, Maria Bervoets, Bernard Stolte, Sybrand Hekking en Olaf Hoonhout.   
  
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen  
Hans Molenaar stelt zich voor. Hij is bewoner van het Catharinacomplex en betrokken bij café 
Daan en Daan. 
Eveline Papa is adviseur Communicatie bij stadsdeel Centrum. 

• Uitstel ‘stand van zaken’-punten naar volgend overleg. 
• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine? Jeroen n.a.v. overleg over communicatie 

en input Gebiedsplan (deadline 13 okt.) 
• Themabijeenkomst van BO 1018 over ouderenhuisvesting 19 september was met 50 

personen zeer goed bezocht en bood interessante informatie. 
• Rondleiding Stadgenoot Oostenburg-Noord dinsdag 26 september 19:30 u vanaf entree 

INIT-gebouw, Bontiusplaats 9. 
• 4 oktober vanaf 16:30 – 19:00 uur feestelijke inwijding van de verbouwde Witte Boei 
• Prorail vormt ‘omgevingstafel’ (=klankbordgroep) spoorplannen. Eerste bijeenkomst 2 

oktober. Jeroen gaat erheen. 
• Willem Meijer, 25 jaar intensief betrokken bij de Oosterkerk, is overleden. 
• Bart Meijer, bekend van de buurtsoep, is overleden. 
• Op 3 oktober 20:00 uur organiseert het Platform Kattenburg-Marineterrein een 

bijeenkomst over de toekomst van het Marineterrein met GL-raadslid Jorrit Nuijens. Hij 
heeft een initiatiefvoorstel ingediend over het Marineterrein. 

• De organisatoren van de Festival 110 jaar Aardappeloproer zijn tevreden. Er zijn 115 
vrijwilligers actief geweest. 
 

2. Wat speelt er in de buurt?  
• Ontwikkelingen jongerenwerk: Wim Pelt meldt dat de verbouwing van het rommelhok 

van de speeltuin een mooie lichte ruimte heeft gemaakt. De geluidsstudio is ruimer dan 
die van De Clutch. De keuken is nog niet klaar en de studio is nog niet ingericht. 
Inmiddels staan de computers opgesteld en is Playstation aangeschaft. Men denkt 
daarmee jongeren binnen te krijgen. Sinds de sluiting van De Clutch hangen de 
jongeren maar wat rond. Op 1 september is er een barbecue geweest, waaraan zo’n 20-
30 jongeren deelnamen. De disco kwam niet van de grond, maar een halalburger ging 
er wel in.  
Voor het meidenwerk is in De Witte Boei een meidenlounge ingericht. Het nadeel 
daarvan is dat de activiteiten voor jongens op een andere locatie plaatsvinden. Behalve 
Playstation en Vriendenkringen (voor jongens met een beperking) is er vooralsnog 
weinig te doen voor jongens. Vrijwilliger Houari geeft kickboxraining aan wie wil. Ook 
mensen met een beperking zijn welkom. 
Tot nu toe komt er een tiental jongens, waaronder drie van Vriendenkringen. In De Witte 
Boei is de huiswerkbegeleiding weer gestart. Vorig schooljaar waren dat voornamelijk 
meiden. Activiteiten voor jongeren moeten van de grond af worden opgebouwd. 
Het speeltuingebouwtje leent zich voor gemengde activiteiten, zoals Afrodance 
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workshops en DJ-avonden. Er is een groepje dat nu vaak in een hoekje staat te dansen. 
Daar zitten tieners bij die met wat ondersteuning leiding kunnen geven. Voor DJ-
avonden zou een beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers zoals de buurtvaders. 
Er zijn dus mogelijkheden, maar die moeten wel opgepikt en gefaciliteerd worden. 
Manon van de Pavert van Dock merkt op dat er ook circa 50 % jongens bij de 
huiswerkbegeleiding meedoet. 

• Hans Molenaar heeft vragen aan Roeland Lagendijk inzake de drukte met boten rond de 
aanlegplaats bij de Funenmolen. 
Kan er een urinoir geplaatst worden; nu wordt er veel tegen de molen geplast. Roeland: 
ja, waarschijnlijk lukt dat wel. 
Kan er een grote afvalbak geplaatst worden? Mensen eten en drinken er en laten nu 
veel rommel achter. Roeland: ja. 

• Kunnen er bankjes geplaatst worden in het Funenpark? Roeland: dat is een moeilijke 
afweging omdat ze vaak overlast veroorzaken. 

• Bij de VOMAR en in de parkeergarage ligt altijd veel zwerfvuil. Kan er vaker geveegd 
worden en een afvalbak worden geplaatst? Reactie Roeland: ja. 

• Bart hoort signalen over wildgroei aan onkruid en meer zwerfvuil op Wittenburg. 
Roeland: er komt 11 miljoen bij voor de reiniging omdat de gemeente terugkomt op 
eerder beleid van minder prullenbakken en reiniging. 

• André dringt aan op betere handhaving op het water. Veel partyboten hebben geen 
naam en zijn dus waarschijnlijk illegaal. Ze brengen veel overlast. Roeland: de 
problematiek is bekend, maar dat valt niet onder stadsdeel Centrum. 

• Manon vraagt om verlenging van het alcoholverbod op et Wittenburgerplein na volgend 
jaar mei. Roeland zegt dit toe. 

• Hans Molenaar: Kan er iets gedaan worden aan de grote plassen op het 
Kattenburgerplein. Roeland: stuur zelf een email aan r.groen@amsterdam.nl  

• Hans Molenaar: beneden onder aan de trap naar de onderdoorgang onder de 
Kattenburgerbrug is het erg vies en het stinkt. Roeland zal ernaar laten kijken. 

 
3. Verslag Eilandenoverleg 7 juni 2017 en actielijst  
Pagina 3 agendapunt 7c. er staat nu dat Wim Pelt heeft gezegd dat Dock in geen enkele wijk 
specifiek jongerenwerk in stand houdt. Dat is niet juist. Hij heeft gezegd dat Dock nergens 
specifieke jongerencentra runt. Maar misschien komt daar nu verandering in. Verder is het 
verslag akkoord.  
Naar aanleiding van punt 5 second opinion kapvergunning Czaar Peterstraat vraagt Jeroen aan 
Roeland of het rapport voor de buurt beschikbaar is. Roeland: Kiki zal het opsturen zodra het 
behandeld is. Zie ook het artikel in het nieuwe Petersburgjournaal. 
Naar aanleiding van de actielijst:  
Ad 1) Excursie Marineterrein wordt op voorstel van André van de actielijst afgevoerd. 
Ad 4) Actie Sybrand en André inzake brief glasvezelnet: blijft staan. 
De overige acties zijn uitgevoerd. 
 
4. Gesprek met Roeland Lagendijk en Eveline Papa van gebiedsteam Centrum-Oost  
4a) Communicatie van het stadsdeel met de bewoners: wat gaat er mis en wat willen wij?  
Ter bespreking staat de rondgestuurde notitie van het Eilandenoverleg.  
N.a.v. de lijst tekortkomingen: 
Ad 1`) Geen stadsdeel krant? Er verschijnt 8x per jaar een stadsdeelpagina (gaat dus over het 
hele Centrum), ingestoken in de stedelijke krant. 
De Facebookpagina over Centrum-Oost wordt te duur omdat Facebook meer geld vraagt. Dat 
wordt waarschijnlijk een Facebookpagina voor het hele Centrum. Niet iedereen krijgt de 
berichten meer op zijn tijdlijn. 
Ad 2) Petersburgjournaal. Het Petersburgjournaal verschijnt 4x per jaar en wordt verspreid in de 
Czaar Peterbuurt en de Oostelijke Eilanden. Op de Kadijken alleen t/m de Hoogte Kadijk, dus 

mailto:r.groen@amsterdam.nl
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niet op het Entrepotdok. Verder alleen in Buurthuis De Witte Boei en bij AH. Anders wordt het te 
duur. Het Petersburgjournaal is een tijdelijke uitgave n.a.v. herinrichting Eilandenboulevard. 
Volgens Roeland is het een vereiste dat in elke uitgave ook meningen en initiatieven van 
bewoners worden opgenomen. Jeroen: we willen toch meer praktische informatie in de vorm 
van kaartjes e.d. in plaats van al die foto’s van personen. En verwijzingen naar webpagina’s 
waar meer info te vinden is en namen van contactpersonen 
Ad 3) Webpagina’s gebied Oost en projecten moeilijk te vinden. Eveline: De inrichting van de 
website vindt centraal plaats en wordt getest met panels van bewoners. Op dit moment vindt 
een grote opschoonactie plaats. Het stadsdeel stuurt dit niet aan. 
Ad 4) Onduidelijk verspreiding brieven over informatie- en inspraakavonden. Eveline: alle 
brieven komen ook op de website van stadsdeel Centrum.  
Ad 5) Om stukken in te kunnen zien moet soms een afspraak gemaakt worden en dat staat niet 
altijd duidelijk in de bekendmaking. Als je dan aan het loket komt, zijn de stukken er niet altijd. 
We spreken af om voorbeelden hiervan te verzamelen. 
Ad 6) Geen geregeld overleg met Eilandenoverleg. Roeland: iedereen weet mij toch wel te 
vinden. Dat klopt niet volgens het Eilandenoverleg. Ook wil men kunnen overleggen over 
wensen, bijvoorbeeld in het kader van het Gebiedsjaarplan. Daarvoor ontbreekt nu ook een 
procedure. Met geregeld overleg bedoelt het Eilandenoverleg niet elke maand, maar een vast 
moment. Roeland geeft toe dat een procedure ontbreekt en zal zich hierop bezinnen. Het 
Eilandenoverleg wil daar graag bij betrokken worden. 
 
De suggesties voor verbetering komen niet allemaal afzonderlijk aan de orde. Hierop zal nog 
schriftelijk gereageerd worden. Wel zeggen Roeland en Eveline toe dat Buurtorganisatie 1018 
voortaan alle bewonersbrieven en aankondigingen zal ontvangen van het stadsdeel, zodat ze 
die op hun website kunnen zetten. 
Het Eilandenoverleg stelt vast dat de communicatie tussen stadsdeel en bewoners vroeger via 
het Wijkcentrum verliep. Maar met de komst van de deelraden zijn de Wijkcentra de nek 
omgedraaid en zei de gemeente dat ze de communicatie zelf wel zou doen. Nu zijn ook de 
deelraden de nek omgedraaid en functioneert de communicatie gebrekkig. De communicatie 
zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid van buurt en gemeente moeten zijn. Nu krijgt de 
Buurtorganisatie geen financiële middelen en is de organisatie kwetsbaar omdat alles door 
vrijwilligers gedaan moet worden. We vragen daarom professionele ondersteuning bij die taak. 
 
4b) Input Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan. 
Jeroen geeft aan dat de inventarisatie van wensen gebrekkig is geweest omdat er geen overleg 
meer was nadat Roeland in juli had bericht dat indienen van wensen mogelijk was. Dat had 
eerder aangekondigd moeten worden.  
Wegens tijdgebrek wordt dit maar kort besproken. Roeland zal nog schriftelijk reageren. 
Ad 1) Marineterrein Stadspark: geen item voor Gebiedsjaarplan. Het is een zaak van de politiek. 
Ad 2) Jordaanregime voor terrassen VOC-kade: geen item voor Gebiedsplan. 
Ad 3) Inspraak fietsroute Dijksgracht-Oost: dit volgt de normale procedure van de 
Omgevingsvergunning. 
Ad 4 en 5) Nachtstalling rondvaartboten en Paerlduiker: verhoging duikers is geschrapt in kader 
herinrichting Eilandenboulevard, maar de wens komt nu terug in kader Programma Varen. Bij 
de nachtstalling komen geen op- en afstapvoorzieningen, geen laden en lossen en geen 
parkeren. 
Ad 6)  Inzet stadsdeel voor geluidsschermen bij Prorail: het stadsdeel is in gesprek met Prorail. 
Jeroen zegt dat hij geen contact kan krijgen met de ambtenaren van de centrale stad hierover. 
Dat moet hij navragen bij Kiki. 
Ad 7) Overlast Hop on- Hop off bussen: het stadsdeel is ermee bezig. 
Ad 8) Prijsvraag verbinding Kattenburg Marineterrein visualiseren in Kattenburgerstraat. 
Roeland ziet hierin geen taak van het stadsdeel. Het is een stedelijke opgave. 
Ad 9) Verkeerscirculatieplan ontlasting Kattenburgerstraat: niet besproken. 
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Ad 10) Overleg over voetgangersoversteken Kattenburgerstraat. Dat is volgens Roeland een 
puur technische kwestie. Hij wil wel het ontwerp opsturen. 
Ad 11) Anti-touringcarplantenbakken: Ja, dat moet beter. 
Ad 12) Vergroenen Kattenburgerstraat: Kom maar met voorstellen. 
Ad 13) Zwemtrappen haven Marineterrein: dat is een zaak voor projectbureau Marineterrein. 
Ad 14) Behoud sociale huurwoningen: dat is geen stadsdeelzaak. 
Ad 15) Plan van aanpak ondergrondse afvalcontainers. Eind 2017 ligt het er. 
Ad 16) Onkruidbestrijding: het signaal wordt meegenomen. 
Ad 17: Betere communicatie tussen stadsdeel en buurt: zie 4a) 
 
5. Standpuntbepaling Eilandenoverleg over principebesluit Marineterrein 
Het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein zet in op drie zaken: 
1) Het Marineterrein moet een Stadspark worden, dus meer groen. 
2) Het moet duurzamer ontwikkeld worden, in samenhang met Kattenburg. 
3) Er moet ingezet worden op nauwere verbindingen tussen Marineterrein en Kattenburg, 

zodat het één geheel wordt. 
Het Eilandenoverleg deelt deze standpunten. Eerder heeft het Eilandenoverleg al de agenda 
van het Buurtplatform onderschreven. Het begrip ecosysteem wordt ingevuld als economisch 
systeem in plaats van hoofduitgangspunt voor de ontwikkeling. Uit een oogpunt van 
duurzaamheid is een nachtstalling voor rondvaartboten die op diesel varen in de Dijksgracht bij 
Wittenburg/Oostenburg een slecht idee; het is logischer om die aan de kade bij het 
Marineterrein te maken.  
Jeroen dringt aan om ook in te zetten op meer sociale huurwoningen en ouderenwoningen. In 
de Principenota van B&W ontbreekt dit geheel als uitgangspunt. 
Op 3 oktober 20:00 uur organiseert het Platform Kattenburg-Marineterrein een bijeenkomst over 
de toekomst van het Marineterrein met GL-raadslid Jorrit Nuijens. Hij heeft een initiatiefvoorstel 
ingediend over het Marineterrein. Daarin staat – net als in het principebesluit dat 50 % 
bebouwing het uitgangspunt is. Dat is nog steeds te veel om tot een stadspark te komen. Na 
inspraak in de Bestuurscommissie Centrum gaat die nu 50 % groen adviseren. Dat is beter 
omdat daarmee ook het verhard oppervlak erbuiten blijft. Ook adviseert de Bestuurscommissie 
om de sportvelden te behouden; dat was in de Principenota van B&W onduidelijk. 
Het Buurtplatform gaat een gesprek voeren met twee ambtenaren duurzaamheid van de 
gemeente. 
De voortgang in het kader van de op te stellen Nota van Uitgangspunten komt terug in het 
volgende Eilandenoverleg in november. 
 
6. Wijziging bestuurlijk stelsel: tekortkomingen in de gemeentelijke voorstellen en ideeen 
hoe het beter kan  
Gisteren was de eerste van drie bijeenkomsten die de gemeente organiseert over participatieve 
democratie. André was daar namens BO 1018. De volgende bijeenkomsten zijn op 19 oktober 
en 13 november. Als we met wethouder Choho over de stelselwijziging willen praten, moeten 
we een e-mail sturen. 
Niemand ziet veel heil in de stadsdeelcommissie. De feitelijke macht berust bij de drie 
portefeuillehouders en die worden niet gekozen, maar door B&W aangesteld. 
 
De Buurtorganisatie dringt er in haar inspraakreacties op aan 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 door organisaties 
zoals de Buurtorganisatie en bewonersloketten van de gemeente met ambtenaren die burgers 
de weg wijzen en hun belangen verdedigen. De gemeente stelt nu voor 22 wijken een miljoen 
Euro beschikbaar. Dat is veel te weinig. 
‘Wij Amsterdam’ heeft het voorstel gedaan om bewonerseffectrapportages (BER) te laten 
maken bij belangrijke beslissingen die hen aan gaan.  
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In november gaat de besluitvorming in de gemeenteraad verder en volgen antwoorden op de 
inspraakreacties . 
Op 16 november heeft Dock een themabijeenkomst gepland die in overleg met de 
Buurtorganisatie gebruikt kan worden om een bijeenkomst over de stelselwijziging en 
bewonersparticipatie te houden waarvoor de leden van PWO en Eilandenoverleg en andere 
geïnteresseerden uitgenodigd worden. 
 
7. Rondvraag 
Wim Pelt attendeert op de  Burendag op 24 september. 
 
9. Agendapunten volgende Eilandenoverleg 1 november 2017  

• Oostenburg-Noord en uitwerkingsplannen 
• Marineterrein ontwikkeling Nota van uitgangspunten.  

  
  
 
 

Actielijst 20 september 2017  
1) André en Sybrand schrijven brief aan Bestuurscommissie over glasvezelaanleg 

Eilandenboulevard  
2) Jeroen vraagt rapport second opinion op bij Kiki Lauterslager. 
3) Allen: voorbeelden verzamelen van gevallen waarbij stukken die ter inzage liggen niet 

aan het loket beschikbaar zijn en ook niet duidelijk is hoe en met wie een afspraak 
gemaakt kan worden 

4) Buurtorganisatie 1018 organiseert in november een themabijeenkomst in overleg met 
Dock over de stelselwijziging en bewonersparticipatie.   

 
 
 
Volgende Buurtoverleg:    dinsdag 3 oktober 11:30 – 12:30 uur Witte Boei  
Volgende Eilandenoverleg: woensdag 1 november 20:00 -22:00 uur Witte Boei  
  
En vervolgens:    

Buurtoverleg:     dinsdag 21 november 11:30 – 12:30 uur  
Eilandenoverleg:     woensdag 20 december 20:00 -22:00 uur  
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