
 

  
  
VERSLAG EILANDENOVERLEG 20 december 2017  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Wim Pelt, André Agterof, Moon Rijven, Yvonne 
Ristie, Heleen Verschuren, Gert-Jan van der Weijden, Maarten, Michel Odjo, El Mustafa 
Selman (buurtvader), Brahim Cherghai (buurtvader), Said Hader (jongerenwerker Dock), Manon 
van de Pavert (Dock), Jan Postma, Barbara Kist, Maria Geijsel, Luud Zonneveld, Rob van Dijk, 
Lex Grundeman, Marca Wolterbeek, Anne Blankert en Jeroen Verhulst (verslag).   
Afwezig met bericht: Kees Reurekas. 
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen  
De buurtvaders El Mustafa Selman en Brahim Cherghai stellen zich voor.  

• Heleen schrijft een stukje voor 1018 Magazine. Deadline 19 januari.  
• Nieuwjaarsreceptie Buurtorganisatie 1018, DOCK, Centram en Stichting Oosterkerk 9 

december 17:00 – 19:00 uur in de Oosterkerk. Alle buurtbewoners zijn welkom. 
• Wiener & CO wint Zuiderkerkprijs 2017 voor beste nieuwbouwplan. Zie 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/12/6/wiener-co-winnaar-
zuiderkerkprijs-2017  

• Kapvergunning twee bomen Bijltjespad ingetrokken na buurtbezwaar 
• Oosterkerk: CRC-kerk weg wegens homo-discriminatie. Zie 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/11/28/christian-reviaval-
church-crc-weg-uit-oosterkerk-wegens-homo-discriminatie 

• Noodfonds Buurtorganisatie 1018. Zie folder. 
 

2. Onrust in de buurt na dodelijke schietpartij Kattenburgerkade 
Zie voor een korte beschrijving  http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2017/12/2/verdriet-om-ayman-en-zijn-vrienden  
De schietpartij op de Kattenburgerkade speelde zich af ’s nachts om 0.45 uur, toen vijf jongens 
verhaal gingen halen over een gestolen scooter bij een verwarde man die in een berging leefde 
op Kattenburg. Hij kwam hen met een wapen achterna, schoot de 19-jarige Ayman dood. Twee 
andere jongens raakten zwaar gewond.  
Het Parool publiceerde een artikel waaruit dit als een afrekening in het criminele milieu naar 
voren kwam, maar dat was het helemaal niet. Dat is nooit gecorrigeerd. 
Een aantal betrokkenen werd hierna uitgenodigd in de Stopera voor een gesprek met 
Boudewijn Oranje en Roeland Rengelink. Roeland Rengelink zei daar: “Ik stel alles ter 
discussie wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Er werden geen concrete voorstellen 
ontwikkeld met betrekking tot jongeren. 
Daarna volgde nog een gesprek in De Witte Boei van welzijnswerkers met de politie.  
Zondag 17 december was er een stille tocht ter herdenking van Ayman, waarbij witte ballonnen 
werden opgelaten. Hierover was door het stadsdeel een brief in de buurt verspreid, maar lang 
niet overal en ook niet naar BO 1018, ondanks de afspraak dat BO1018 alle bewonersbrieven 
van het stadsdeel zou ontvangen. (Actie: Jeroen vraagt bij het stadsdeel na wat het 
verspreidingsgebied was van de brief).  
Er waren relatief weinig witte Nederlanders bij de stille tocht. 
De reactie van de buurt – en ook van de politie – is meer wegkijken dan elkaar steunen. Het 
ontbreekt aan solidariteit bij de verwerking van dit drama. 
De vraag is wat we kunnen doen om dit soort incidenten te voorkomen en de onderlinge 
cohesie te verbeteren. 
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Wim Pelt roept op tot meer gezamenlijk deelnemen aan evenementen in de buurt zoals de 
Burendag. Te vaak is er een scheiding wit-zwart. 
André Agterof maakt zich zorgen over het wapenbezit in de buurt. Op Wittenburg is laatst een 
arsenaal gevonden. Ze worden hier ook verhandeld. 
En hoe is het mogelijk dat iemand drie jaar in een kelderbox kan wonen zonder dat er wordt 
ingegrepen door politie en/of zorginstelling? Niet alleen bewoners, maar ook de instituties kijken 
weg, zoals VVE’s, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en Scheepvaartmuseum.  
Dock is het eens met het idee om de cohesie te verbeteren door meer gezamenlijke activiteiten 
op straat te organiseren. De straat moet terugveroverd worden en niet overgelaten aan 
hangjeugd. 
Michel zegt dat veel bewoners uit angst zich niet met dingen willen bemoeien. 
In elk geval is duidelijk dat politie en woningcorporaties hun rol niet goed hebben gespeeld. 
Bewoners zouden woningcorporaties moeten uitnodigen om de problemen te bespreken, en 
dan pas het stadsdeel erbij moeten betrekken. 
 
Dan gaat het gesprek over op de buurtvaders. Zij zijn vorig jaar begonnen met rondjes lopen in 
de buurt om jongeren aan te spreken. De harde kern wordt op die manier niet bereikt. Winst is 
vooral te behalen bij de grote groep meelopers. Ze proberen normen en waarden te 
beïnvloeden. Ze willen graag Nederlanders bij hun werk betrekken, ook moeders, opa’s en 
oma’s. Om dat uit te drukken willen ze eventueel de term buurtvader inwisselen voor een 
andere term. Wie mee wil doen kan elke zondagmiddag om 15:00 uur naar het 
speeltuingebouw op Wittenburg komen. 
 
Dock wil ook meer activiteiten voor jongeren organiseren. Na de sluiting van de Clutch in mei 
van dit jaar is het contact met de jongeren verwaterd. Wim Pelt wijt dit mede aan teveel 
wisselingen in de personeelsbezetting. Ayman was juist als stagiair bij Dock aangesteld om 
jongeren weer meer in het jongerenwerk te trekken. 
Het Eilandenoverleg besluit om een brandbrief te sturen naar corporaties, scholen, instellingen 
en de politiek om op te roepen om de onderlinge cohesie te versterken en meer geld en 
menskracht beschikbaar te stellen voor jongerenactiviteiten. Voor het opstellen van de brief 
melden Wim Pelt, André Agterof en Manon van de Pavert (of vervanger) zich aan. 
Heleen schrijft een stukje over de buurtvaders voor Magazine 1018 en hoe mensen zich bij dat 
initiatief kunnen melden om mee te doen. 
In april komt dit onderwerp terug op de agenda van het Eilandenoverleg.  

 
3. Wat speelt er in de buurt?  
In de Czaar Peterbuurt is een bewonersbrief verspreid waarin staat dat het GVB de twee 
tramhaltes in de Czaar Peterstraat wil samenvoegen tot een. Daardoor nemen de 
loopafstanden onaanvaardbaar toe. Met het oog op de ontwikkeling van ouderenwoningen op 
Oostenburg-Noord kan de halte bij de Tweede Leeghwaterstraat niet gemist worden.  
Ook in de Kattenburgerstraat is een halte opgeheven. En tussen Scheepvaarmuseum en CS 
heeft de bus nu geen enkele halte meer.  
Ook deze bewonersbrief is niet naar BO1018 gestuurd. 
 
4. Verslag Eilandenoverleg 1 november 2017 en actielijsten  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. actielijst 20 september 2017  (niet behandeld op 1 november) 

1) André en Sybrand schrijven brief aan Bestuurscommissie over glasvezelaanleg 
Eilandenboulevard: Afvoeren. Dit punt is voldoende onder de aandacht gebracht van 
gemeente en Bureau Marineterrein.  

2) en 4) zijn uitgevoerd. 
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. Blijft staan 

N.a.v. Actielijst 1 november 2017: alle acties zijn uitgevoerd. Alleen actiepunt 3 blijft staan: 
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Bernard bevraagt Kiki Lauterslager i.v.m. grondwaterstand 
 
5. Vorming Werkgroep Spoorplannen  
ProRail heeft plannen voor een fly-over op emplacement Dijksgracht, intensivering treinverkeer, 
snelheidsverhoging en nieuwe sporenindeling. 
Vooralsnog wil ProRail weinig maatregelen treffen om de toename van geluid- en trillinghinder 
te verminderen. Voorstel: een werkgroep vormen die contact zoekt met de gemeente, zodat die 
onze belangen bij ProRail behartigt. 
In het Buurtoverleg van 21 november is de keuze uit twee varianten voor de sporenindeling aan 
de orde geweest, die vanuit de Omgevingstafel van ProRail waren voorgelegd. Het 
Eilandenoverleg heeft toen voorkeur uitgesproken voor variant 7B/9 vanwege minder toename 
van trillinghinder en 60 in plaats van 80 km/uur en dus minder toename van de geluidshinder. 
Dit werd gesteund door de Belangenvereniging Dijksgracht. VVE Sporenboog (Funen) wilde 
geen standpunt innemen vanwege de gebrekkige informatie. 
Het Eilandenoverleg gaat akkoord met de vorming van een Werkgroep Spoorplannen, met als 
voornaamste doel om invloed uit te oefenen op de gemeente als gesprekspartner van ProRail 
om op te komen voor geluidsmaatregelen. Vooralsnog gaan we uit van deelname van Jeroen 
Verhulst namens het Eilandenoverleg, Saskia Moerbeek namens de Belangenvereniging 
Dijksgracht en Koko Barenbrug namens de VVE Sporenboog. 
 
6. Stand van zaken lopende projecten 

a) Succesvol bezwaar werkgroep VOC-kade tegen terras Roest 
De gemeente had Roest een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan toegestaan 
voor het terras, maar dat moet nu teruggebracht tot een veel kleiner terras conform 
dezelfde regels als voor andere cafés. Een mooi succes voor de werkgroep VOC-kade. 

b) Marineterrein.  
Het Buurtplatform heeft een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de linkse 
gemeenteraadsfracties over hoe de stem van de buurt kan doorwerken in de plannen. 
Afgesproken is dat de raadsleden aan de wethouder vragen wat voor Kattenburg een 
aanvullende ontwikkeling kan zijn zodat Marineterrein en Kattenburg meer op elkaar 
betrokken worden.  
Op 11 januari vindt een gesprek plaats met gemeenteambtenaren over de juridische 
spelregels van de inspraakmogelijkheden 
Op 21 december vergadert de werkgroep Verkeer van het Buurtplatform. 

c) Zeeburgerpad: niemand aanwezig. 
d) Gebiedsplan 2018 Centrum-Oost. Het Eilandenoverleg heeft een uitgebreide schriftelijke 

reactie ingediend, waar geen reactie op kwam, behalve dat het niet tot wijziging van het 
Gebiedsplan had geleid. Op 19 december was er een inspraakavond van het de 
Bestuurscommissie Centrum over het gebiedsplan. Pas in de middag van die dag kwam 
er alsnog een schriftelijke reactie van het stadsdeel, maar bijna geheel afwijzend. Bart 
en Jeroen hebben ingesproken en dat leverde toch twee wijzigingen op in het 
gebiedsplan. Er wordt nu vermeld dat het aandeel sociale huurwoningen van 
corporatiewoningen 28 % is, in plaats van dat het aandeel van sociale huurwoningen 
van corporaties en particuliere eigenaren 50 % is. Omdat met de corporaties een 
streefcijfer van 35% is afgesproken, betekent dit dat sociale huurwoningen toegevoegd 
moeten worden. De wens om meer ouderenwoningen en woningen voor gezinnen te 
realiseren op Oostenburg-Noord werd weggewimpeld. Naar aanleiding hiervan meldt 
Barbara Kist dat De Key zich nu volledig richt op de huisvesting van jongeren, wat 
betekent dat leegkomende voor ouderen geschikte woningen op Wittenburg naar 
jongeren gaan in plaats van naar ouderen. Zij stuurt brieven van De Key hierover door 
naar de agendacommissie. De Huurderscommissie Groot-Wittenburg heeft bezwaar 
gemaakt. 
De aanleg van het fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost wordt nu losgekoppeld van de aanleg 
van een nachtstalling voor rondvaartboten aan de Dijksgracht-Oost. Aanleg in 2018. 
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e) Wijziging Bestuurlijk stelsel. Op 27 november heeft Buurtorganisatie 1018 een thema-
avond over dit onderwerp georganiseerd. Er waren 22 aanwezigen, waarvan twee zich 
wel kandidaat wilden stellen voor de Stadsdeelcommissie Centrum. 
Het idee komt naar voren om bij het volgende Eilandenoverleg degenen uit te nodigen 
die zich kandidaat stellen voor de stadsdeelcommissie, zowel van persoonlijke lijsten als 
van politieke partijen. 
Gert-Jan van der Weijden gaat een lijst ‘onafhankelijken’ bij de gemeente deponeren, 
waarmee buurtbewoners tot 27 februari de tijd hebben om zich kandidaat te stellen.   

f) Uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord. Stadsdeel centrum en Stadgenoot gaan in 
januari of februari een bewonersbijeenkomst organiseren om de deelplannen VOC-kade 
en Dijksgracht toe te lichten. De datum is nog niet bekend. De Buurtwerkgroep 
Oostenburg-Noord gaat direct daarna een onderlinge vergadering beleggen die 
’s avonds zal plaatsvinden. 

g) Groen initiatief voor woonboten. Luud Zonneveld meldt dat een groep 
woonbootbewoners het initiatief heeft genomen om alle  woonbootbewoners te 
overtuigen van de mogelijkheid om hun woonboot van een groen sedumdak te voorzien. 
Eenvoudig zelf aan te leggen voor € 15 per m2. Zie www.grachtenvansmaragd.nl  
 

7. Rondvraag 
• Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om op het dak van het Oracle-gebouw 

aan de Nieuwe Vaart een extra verdieping te plaatsen. 
 
8. Agendapunten volgende vergadering 
- Gesprek met kandidaten voor stadsdeelcommissie Centrum(-Oost) 
- (en/of) Marinetterrein als speciaal thema. 
 
 
Actielijst 20 december 2017 

1) Heleen schrijft stukje over buurtvaders in 1018 Magazine. 
2) Wim, André en Manon (of vervanger) schrijven brandbrief naar instellingen in de buurt 

met oproep om meer te doen om de cohesie te versterken. Dit n.a.v. schietincident 
Kattenburgerkade en andere problemen. In april komt het vervolg opnieuw op de 
agenda van het Eilandenoverleg. 

3) Jeroen vraagt gebiedsteam naar verspreidingsgebied aankondiging stille tocht en 
waarom bewonersbrieven niet worden doorgestuurd naar BO 1018. 

4) Bernard bevraagt Kiki Lauterslager i.v.m. grondwaterstand Czaar Peterbuurt.  
5) Werkgroep Spoorplannen benadert vertegenwoordigers gemeente Amsterdam in 

stuurgroep PHS ProRail. 
6) Barbara stuur correspondentie Groot-Wittenburg met de Key naar agendacommissie. 

 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 16 januari 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 14 februari 20:00 -22:00 uur  Witte Boei 
 
Overige vergaderdata Eilandenoverleg/Buurtoverleg in 2018 
Eilandenoverleg wo 20:00 u: 4 april, 13 juni, 12 september, 31 oktober en 12 december 
Buurtoverleg  di 11:30 – 12:30 u: 13 maart, 15 mei, 10 juli, 9 oktober en 20 nov 
 
 
Alle documenten van het Eilandenoverleg zijn te vinden 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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