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Voorwoord 
 
Het afgelopen jaar 2017 was een jaar met veel onzekerheden. Het jaar waarin wij weer een 
slachtoffer van geweld moesten betreuren hier op de eilanden. Ook het jaar van de vele 
discussies over het Namenmonument, over de invulling van Sint Jacob, over Oostenburg 
Noord, de bestemming van het Marineterrein. Het was ook het jaar van 100 jaar 
Aardappeloproer, de inspiratie van die moedige mannen en vrouwen die opkwamen voor 
hun recht op voedsel. Het jaar waarin het zelfbewustzijn en de strijdbaarheid voor onze 
leefomgeving groter is geworden. Het jaar waarin steeds meer mensen warm liepen voor die 
lieve stad.  
 
Het kloppend hart dat buurt heet klinkt steeds heftiger.  
Onze bijdrage aan de discussies over een grotere participatie van de burger in het bestuur – 
het nieuwe bestuursstelsel - getuigt hiervan. Het is jammer dat deze discussie in de 
gemeenteraad is versmald tot een politiek spelletje, waardoor een buurtwet en een 
buurtbegroting steeds verder weg lijken te zijn. Wanneer gaan politici en ambtenaren weer 
gewoon in gesprek met de burger, wanneer wordt de stem van de buurt niet meer een 
onderdeel van de procedure, maar worden wij gezien als volwaardige en verstandige 
mensen… 
 
Wij zijn in staat om: 

- in plaats van alleen maar te spreken over gentrificatie, nieuwe buurtbewoners 
daadwerkelijk bij de publieke zaak te betrekken 

- wij zijn in staat om articulatie te geven aan rouw en verdriet in een stille tocht of op 
een waardige manier afscheid nemen zoals bij Wim Meijer en Kees Hoekert   

- wij zijn in staat om de geschiedenis van de buurt tot leven te brengen zoals in de 
publicatie ‘Bintjes binden de buurt’  

 
Wij vragen het openbaar bestuur zich niet langer uitsluitend te bedienen van de methodes 
van de markteconomie. Naast economie bestaat er ook iets als een leefwereld, het kloppend 
hart dat buurt heet.  
Wij vragen het openbaar bestuur om beleid niet als een ‘product’  te verkopen aan de burger. 
Wij hopen op een nieuwe generatie politici die weer gewoon de dialoog aangaat met de 
burger.  
Wij vragen aan het openbaar bestuur om met ons te communiceren. Geen voorlichting als 
reclame, als marketing dus. Voorlichting moet weer gewoon communicatie worden: de ene 
groep zegt tegen een andere groep welke opties en mogelijkheden er zijn.  
En als we ons ook realiseren dat duurzaamheid de redding is van onze planeet, dan denk ik 
dat zo de kwaliteit van de politieke besluitvorming met sprongen omhoog gaat, met als 
neveneffect dat de burger meer geïnteresseerd raakt in politiek. 
 
André Agterof 
voorzitter 
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1. Resultaten 
 
De Stichting Buurtorganisatie 1018 is in oktober 2014 met haar activiteiten gestart. In de 
statuten is vastgelegd dat de Stichting als doel heeft om bewonersparticipatie en 
bewonersinitiatieven in postcodegebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen.  
Het beleid van de Stichting is uitgewerkt in een startnotitie, die evenals de statuten te vinden 
is op www.buurtorganisatie1018.nl/over/  
Een belangrijk middel om de doelstellingen te bereiken is het in stand houden van de eigen 
website, waarvan alle groepen uit de buurt gebruik kunnen maken voor nieuws, 
aankondigingen en verslagen.  
Evenals in 2016 heeft de Buurtorganisatie 1018 in 2017 geen subsidie ontvangen van 
stadsdeel Centrum.  
In 2015, toen een eenmalige subsidie van het stadsdeel werd ontvangen, heeft de 
Buurtorganisatie doelstellingen geformuleerd, die sindsdien als ijkpunten gebruikt zijn voor 
de resultaten zoals die in de jaarverslagen gemonitord worden. 
Onderstaande tabel laat de behaalde resultaten in 2017 zien in vergelijking met die 
doelstellingen en de resultaten in 2015 en 2016. 
Behalve voor de website zijn in onderstaand overzicht ook prestatie-indicatoren opgenomen 
voor de thema-avonden die Buurtorganisatie 1018 organiseert. 
 
 

Prestatie-indicatoren Start  
7 okt 
2014 

Stand 
 31 dec 
2014 

Doelen  
2015 

Stand  
31 dec 
-2015 

Stand 
31 dec 
2016 

Stand 
31 dec  
2017 

A. Website, Facebook en 
Nieuwsbrieven 

      

1. Aantal aangesloten werkgroepen 6 7 9 9 10 12 
2. Aantal dossiers website 3 4 5 5 6 7 
3. a)Aantal nieuwsitems website 3 20 75 85 89 116 
3 b) Aantal agenda-items    Ca. 50 Ca. 70 Ca. 70 
4. Aantal nieuwsbrieven 0 0 6 5 5 6 
5. Aantal abonnees op de nieuwsbrief 0 34 200 241 300 356 
6. Aantal bezoekers website per 
maand 

0 239 500 912 
(dec) 

3669 
(dec) 

2133 
(gem) 

7. Aantal bezoeken website per 
maand 

0 381 600 1321 
(dec) 

4338 
(dec) 

2500 
(gem) 

8. Aantal pageviews website per 
maand 

0 1030 2000 2003 
(dec) 

5659 
(dec) 

3958 
(gem) 

9. Bereik  Facebookpagina per 
maand 

0  4x75=300 768 (wk 
47-51) 

2255 
(wk 47-

51 

3611 
(wk 47-

51) 
       
B. Thema-avonden       
10. Aantal thema-avonden BO1018 0 1 2 2 1 3 
11. Aanwezigen per thema-avond 
BO1018 

0 15 40 40-150 60 28-50 

 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/
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Toelichting bij de prestatie-indicatoren en overige resultaten 
 
A) Website, Facebookpagina en Nieuwsbrieven van 
Buurtorganisatie 1018 
 

 
Deel van de homepage www.buurtorganisatie1018.nl  

 
De website van Buurtorganisatie 1018 en de daaraan gekoppelde Facebookpagina vervullen 
een belangrijke functie voor informatie en participatie van bewoners en bewonersgroepen in 
de oostelijke binnenstad: 

• Nieuws over initiatieven en acties van bewoners(groepen) 
• Nieuws van stadsdeel Centrum en gemeente over beleid, plannen en 

werkzaamheden die van belang zijn voor postcodegebied 1018 
• Nieuws van welzijnsinstellingen, woningcorporaties, ontwikkelaars, 

onderwijsinstellingen en ondernemers 
• Nieuws en agenda-items op cultureel gebied, zoals van Oosterkerk, SOOP en 

evenementen in postcodegebied 1018. 
• Aankondigingen van bijeenkomsten van bewoners, stadsdeel en gemeente met 

agenda/programma/achtergrondinformatie 
• Dossiers van belangrijke projecten en ontwikkelingen zoals Eilandenboulevard, 

Oostenburg-Noord en Marineterrein met alle relevante documenten 
• Agenda’s, verslagen en belangrijke documenten van Eilandenoverleg en Plantage 

Weesperbuurt Overleg. 
 
Toelichting bij de cijfers in de tabel per prestatieindicator: 
 
Ad 1: Er zijn op 31 december 2017 twaalf aangesloten werkgroepen:  

• Eilandenoverleg,  
• Plantage en Weesperbuurtoverleg,  
• Werkgroep Groen & Milieu Oostelijke Binnenstad,  
• Werkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg,  
• Werkgroep VOC-kade van het Eilandenoverleg,  
• Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein van het Eilandenoverleg,  
• Werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg,  

http://www.buurtorganisatie1018.nl/
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• Belangenvereniging Dijksgracht-west,  
• ‘Stop de Uitverkoop’,  
• Buurtcommissie Zeeburgerpad Centrum. 

 Nieuw toegevoegd in 2017: 
• Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad, 
• SOOP Ontmoetingsruimte voor ouderen.  

 
Elf van de twaalf groepen hebben een eigen webpagina op www.buurtorganisatie1018.nl met 
nieuws- en agenda-items en contactgegevens op de pagina ‘Contact’. De activiteiten van de 
Werkgroep Eilandenboulevard zijn opgenomen in het dossier Eilandenboulevard. 
 
Ad 2: Er zijn op 31 december 2017 zeven dossiers met een eigen pagina op de website:  

• Herprofilering Eilandenboulevard,  
• Planvorming Oostenburg-Noord,  
• Holocaust Namenmonument,  
• Kattenburg/Marineterrein  
• Zonnepanelen 

Nieuw toegevoegd in 2017: 
• Festival Aardappeloproer 100 jaar 
• Nieuw bestuurlijk stelsel 2018 

Het dossier Archief kon nog niet worden ingevuld, bij gebrek aan menskracht.  
 
Ad 3: Het aantal nieuwsitems in 2017 was 116. Dat is 27 (30 %) meer dan in 2016. Het 
aantal agenda-items was evenals in 2016 circa 70. 
 
Ad 4: Er zijn zes nieuwsbrieven uitgegaan, één meer dan in 2015 en 2016. 
 
Ad 5: Het aantal abonnees op de nieuwsbrief BO1018 is in 2016 gegroeid van 300 naar 356 
(+19 %). 
 
Ad 6: Het aantal unieke bezoekers van de website per maand varieert in 2017 van 1500 in 
juli/augustus tot 3000 in januari. In 2016 was dat van 954 tot 3.669. Afgezien van 
schommelingen is er wel een opgaande lijn.  
In voorgaande jaarverslagen staat het aantal bezoekers in december vermeld, Vanaf 2017 
wordt het gemiddelde gegeven. Dat cijfer is minder gevoelig voor uitschieters. Het lagere 
aantal ten opzichte van voorgaande jaren betekent niet dat het aantal bezoekers 
achteruitgegaan is. Er is nog steeds sprake van een licht opgaande lijn, maar de exacte 
gemiddelden voor 2015 en 2016 zijn niet meer te achterhalen. Ten opzichte van voorgaande 
jaren zijn er minder schommelingen per maand.  
 
Ad 7: Omdat bezoekers de website meerdere keren per maand kunnen bezoeken, is het 
aantal bezoeken niet gelijk aan het aantal bezoekers, maar circa 17 % hoger. Het vertoont 
hetzelfde verloop als het aantal unieke bezoekers. Ook voor dit getal wordt nu het 
gemiddelde per maand gegeven in plaats van het aantal in december. Dat is 2500 per 
maand. 
 
Ad 8: Het aantal pageviews ligt aanzienlijk hoger dan het aantal bezoekers en bezoeken. 
Gemiddeld was het aantal bekeken pagina’s bijna 4.000 per maand, wat betekent dat het 
gemiddeld aantal bekeken pagina’s per bezoek circa 1,5 is. Ook hier wordt nu het 
gemiddelde per maand vermeld in plaats van het cijfer voor december. 
  
Ad 9: De Facebookpagina www.facebook.com/buurtorganisatie1018 had in 2017 in de vijf 
weken voorafgaand aan de kerstweek een bereik van 3.611 (gemiddeld 722 per week) tegen 
2.255 in 2016 (gemiddeld 451 per week). In de Facebookstatistieken geeft het totaal bereik 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/
http://www.facebook.com/buurtorganisatie1018
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per week het aantal unieke gebruikers aan die een pagina met de daaraan gekoppelde 
inhoud heeft bereikt.  
Het aantal bereikte personen per week en per bericht verschilt sterk. In week 47-51 was het 
gemiddelde bereik van 10 berichten 359 per bericht. De meeste berichten in 2017 bereikten 
200-300 personen.  
Een absolute uitschieter was het bericht ‘Verdriet om Ayman en zijn vrienden’ naar 
aanleiding van de dodelijke schietpartij op de Kattenburgerkade, met een bereik van 1400. 
Het bericht over de thema-avond van de Buurtorganisatie scoorde met 657 ook hoog, 
evenals het bericht over 2,5 jaar sluiting Oosterdoksdraaibrug (503), het bericht ‘Eindelijk 
geld voor aanleg fiets-/voetpad Dijksgracht-oost’ (804), ‘Slecht nieuws over bomen Czaar 
Peterstraat’ (869) en het bericht over het inspraaktraject Gebiedsplan 2018 Centrum Oost 
met korte samenvatting (413). 
 
 
B) Thema-bijeenkomsten georganiseerd door Buurtorganisatie 1018 
en organisatie Nieuwjaarsreceptie 2017 en 2018 in de Oosterkerk 
 
Ad 10 en 11: De Buurtorganisatie 1018 wil 
naast het stimuleren van actieve groepen 
ook zelf themabijeenkomsten organiseren 
om nieuwe onderwerpen onder de 
aandacht te brengen, gezamenlijke 
meningsvorming van meerdere betrokken 
bewonersgroepen te stimuleren of om 
bewonersgroepen met elkaar in contact te 
brengen.  
 
Voor 2017 waren twee bijeenkomsten 
gepland. Daarnaast vond op 17 januari nog 
een vervolgbijeenkomst plaats op de 
thema-avond over zonnepanelen die 
Buurtorganisatie 1018 op 12 oktober 2016 
organiseerde. Deze avond werd verzorgd 
door Eric de Lange van ‘Zon op Nederland’ 
en was gericht op groepen die al stappen 
gezet hadden om tot zonnepanelen op het 
dak van hun complex te komen.  
 
Themabijeenkomst Ouderenhuisvesting 
De al voor 2016 geplande bijeenkomst 
over (ouderen)huisvesting kon pas op 19 
september 2017 plaatsvinden. Het uitstel 
was nodig omdat er onvoldoende duidelijkheid was over de uitwerking van 
samenwerkingsafspraken tussen gemeente en corporaties wat betreft de 
toewijzingsregelingen voor ouderen.  
De bijeenkomst van 19 september is uiteindelijk toegespitst op de 
huisvestingsmogelijkheden voor  ouderen in de nieuwbouw van Stadgenoot op Oostenburg-
Noord. Met 50 bezoekers was het zaaltje in buurthuis De Witte Boei overvol. 
Inleidingen werden gehouden door medewerkers van Stadgenoot, !WOON en woon 
coöperatie Noorderzon. 
 
Thema-avond wijziging bestuurlijk stelsel 
Op 27 november organiseerde Buurtorganisatie 1018 een thema-avond over de wijziging 
van het bestuurlijks stelsel na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarin 
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werd uitgelegd wat het nieuwe stelsel met gekozen adviesraden per stadsdeel inhoudt. 
Gemeenteraadslid Maarten Poorter (PvdA) gaf kritisch commentaar over de in houd en de 
totstandkoming van de veranderingen.  
Ook werd de procedure oom mee te doen met de kandidaatstelling voor de verkiezingen 
toegelicht. De discussie spitste zich toe op de betekenis van de veranderingen voor de 
bewonersparticipatie en wat daarin nog aan verbeteringen mogelijk is. 
Het aantal aanwezigen was 26. 
 
Nieuwjaarsreceptie 2017 op 11 januari in de Oosterkerk 
Buurtorganisatie 1018 heeft in november 2016 het initiatief genomen om samen met 
welzijnsorganisaties DOCK en Centram een nieuwjaarsreceptie in de Oosterkerk te 
organiseren, open voor alle bewoners van postcodegebied 1018. De Stichting Oosterkerk 
sloot zich in een later stadium hierbij aan.  
De receptie vond plaats op 11 januari 2017. Vrijwilligers zorgden voor de inrichting van de 
Oosterkerk en voor de hapjes. Jongeren vanuit het jongerenwerk van Dock brachten de 
hapjes rond en traden op met rap-muziek.  
Er kwamen circa 350 buurtbewoners en genodigden. Naast buurtbewoners waren ook 
ambtenaren, politici en vertegenwoordigers van woningcorporaties uitgenodigd.  
Een dergelijke receptie is belangrijk voor de netwerkfunctie en de sociale cohesie. Om de 
huur van de Oosterkerk en de meerkosten van de catering van een groter aantal bezoekers 
te kunnen betalen, heeft BO1018 zelf € 600 bijgedragen, waarvan € 500 uit een buurtbudget 
van Stadsdeel Centrum. I 
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Nieuwjaarsreceptie 2018 op 9 januari in de Oosterkerk 
Het was niet vanzelfsprekend dat in 2018 opnieuw een Nieuwjaarsreceptie gehouden zou 
worden in de Oosterkerk. Er was veel overleg nodig met Dock en stadsdeel Centrum over de 
locatie. Vanaf het moment dat hierover in november overeenstemming was bereikt, verliep 
de voorbereiding in samenwerking met Dock, Centram en de Stichting Oosterkerk 
voorspoedig. Stadsdeel Centrum zegde opnieuw een buurtbudget van € 500 toe.  
 
 
C) Voorstellen Buurtorganisatie 1018 over bewonersparticipatie in 
de nieuwe bestuursstructuur  
In juni 2017 heeft Buurtorganisatie 1018 voorstellen geformuleerd over de vormgeving van 
bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur na maart 2018. De Buurtorganisatie ziet 
niets in de tandeloze adviescommissies die in de plaats moeten komen van de 
Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie pleit ervoor dat de gemeente de bestaande 
bewonersgroepen in buurten en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium betrekt bij 
grote projecten en bestemmingsplannen en ze gevraagd en ongevraagd laat adviseren. 
Gebruik de besparing door het afschaffen van de Bestuurscommissies om 
bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bestuur en burgers te 
verbeteren. In het document worden vier voorstellen uitgewerkt: 

• Bouw aan vertrouwen tussen bestuur en burgers 
• Centrale rol voor buurtcentra en buurtorganisaties. Versterk bestaande fora en 

overlegstructuren in wijken en buurten 
• Open een 'bewonersloket', waar ambtenaren zo onafhankelijk mogelijk bewoners die 

met vragen komen de weg wijzen en ondersteunen  
• Vroegtijdige informatieplicht  over bouwprojecten, gebieds- en bestemmingsplannen. 

Buurtorganisatie 1018 heeft de politieke partijen opgeroepen om deze ideeën op te nemen in 
hun verkiezingsprogramma en om financiële ruimte te garanderen op buurtniveau om 
participatie te faciliteren. 
In juni 2017 heeft de Buurtorganisatie ene uitgebreide reactie ingezonden bij de inspraak 
over de voorstellen voor wijziging van het bestuurlijks stelsel. En in september 2017 nog een 
aanvullende reactie. 
Bestuursleden bezochten vele inspraakbijeenkomsten over dit onderwerp 
Onder B) is al melding gemaakt van de thema-avond voor buurtbewoners over de wijziging 
van het bestuurlijk stelsel 
 
 
D) Crowdfunding en Noodfonds  
 
Bewoners hebben in het verleden enkele malen een beroep gedaan op Buurtorganisatie 
1018 om hen te steunen bij acties voor het behoud van bomen, bij contra-expertise en 
rechtszaken. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur een procedure ontwikkeld voor het 
ondersteunen van crowdfundingsacties. BO 1018 kan hierbij als ‘bank’ fungeren, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de wervingscampagne en de besteding van het geld bij de 
aanvrager blijft.  
De meerwaarde van de medewerking van BO 1018 is dat we volgens vaste procedures 
werken (o.a. waarborgen anonimiteit contribuanten) en zorg dragen voor verantwoording van 
inkomsten en uitgaven.  
De medewerking van Buurtorganisatie 1018 houdt het volgende in: 

• Beschikbaar stellen van haar bankrekening als inzamelingspunt en betaalkantoor; 
• Verantwoording van inkomsten en uitgaven; 
• Bekendheid geven aan de crowdfunding via de website, de Facebookpagina, de 

Nieuwsbrief en/of mailinglijsten; 
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• Waarborgen van de anonimiteit van de contribuanten; 
• Zorgen dat de contribuanten hun geld terugkrijgen als niet genoeg geld wordt 

opgehaald of de geplande actie om een andere reden niet doorgaat; 
• Zorgen dat de contribuanten geïnformeerd worden over het resultaat van de actie 

met financiële verantwoording. 
De procedure voor crowdfunding is in 2016 door het bestuur ontwikkeld, maar vanwege de 
koppeling aan het Noodfonds is gewacht met ruchtbaarheid daaraan te geven tot de 
Belastingdienst de ANBI-status zou verlenen aan de Buurtorganisatie.  
 
Tegelijk met de procedure voor crowdfunding heeft het bestuur ook een plan en 
aanvraagprocedure voor het in te stellen Noodfonds BO 1018 ontwikkeld. 
Dit Noodfonds kan bewoners(groepen) financieel steunen krijgen voor acties die de 
leefomgeving betreffen in gevallen waar urgent handelen vereist is en er onvoldoende tijd is 
om het resultaat van een crowdfundingsactie af te wachten. Voorwaarde is dat de aanvrager 
direct een crowdfundingsactie start en daarmee een inspanningsverplichting op zich neemt 
om de bijdrage uit het Noodfonds terug te betalen. Het Noodfonds fungeert dus als 
achtervang en draagt het risico als niet alle kosten terugbetaald worden. We denken in de 
eerste plaats aan kosten van bezwaar en beroep, leges en griffiekosten. In de tweede plaats 
aan kosten van contra-expertise of technisch advies. Of ook advocatenkosten hieruit betaald 
kunnen worden, zal afhangen van de omvang van het fonds en het belang van de zaak. 
Streefbedrag voor de omvang van het Noodfonds is circa € 3000, met een minimum van 
€ 500. 
Het fonds valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Buurtorganisatie 1018. 
Inkomsten en uitgaven van het fonds worden apart geregistreerd en verantwoord in het 
jaarverslag van de Stichting Buurtorganisatie 1018. 
 
Vanaf september 2017 zijn de mogelijkheden voor crowdfunding en een oproep om 
financiële bijdragen te leveren voor het Noodfonds bekendgemaakt door middel van een 
flyer, een bericht in de Nieuwsbrief van Buurtorganisatie 1018 en via de website (zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/ ) 
Eind 2017 lopen er twee crowdfundingsacties 

• in verband met een juridische procedure van bewoners tegen de nieuwbouw  op het 
terrein van Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan 

• in verband met juridische procedures van de Werkgroep VOC-kade tegen 
vergunningen voor overlastgevende terrassen van Roest.  

 
Verwerving ANBI-status 
De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft per 1 januari 2017 de ANBI-status verkregen. Dat is 
schriftelijk bevestigd door de Belastingdienst. De Stichting Buurtorganisatie 1018 voldoet nu 
aan de vereisten die de Belastingdienst stelt aan de ANBI-status voor 
goededoelenorganisaties: 

• De Buurtorganisatie zet zich voor 100 % in voor het algemeen belang 
• De Buurtorganisatie heeft geen winstoogmerk 
• De Stichting en de mensen die daarbij betrokken zijn voldoen aan de integriteitseisen 
• De bestuurders kunnen niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het 

hun eigen vermogen is. De stichting heeft een eigen bankrekening 
• De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden 
• De stichting beschikt over een actueel beleidsplan: zie de Startnota op deze 

webpagina 
• De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Zie het 

jaarverslag en de begroting op deze webpagina 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/
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• Geld dat overblijft na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI met een 
soortgelijk doel. Het bestuur heeft hierover afspraken gemaakt met de Commissie 
van Toezicht die schriftelijk zijn vastgelegd. 

• De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. Zie de administratieve 
gegevens op deze webpagina 

• De stichting publiceert haar gegevens op een internetsite. Dat is 
www.buurtorganisatie1018.nl. Hier zijn niet alleen statuten, jaarverslagen (inclusief 
financiële verantwoording), begrotingen, beleidsplan en administratieve gegevens te 
vinden, maar ook nieuws dat verband houdt met de doelstellingen van de stichting. 

De ANBI-status zal voor donoren het vertrouwen in het Noodfonds vergroten en biedt 
particulieren bij periodieke schenkingen belastingvrijstelling.  
De belastingvrijstelling geldt niet voor crowdfunding; die vindt plaats onder volledige 
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 
 
 
E) Voor bewonersgroepen optreden als rechtspersoon bij juridische 
procedures / bezwaarschriften 
In 2017 heeft de Buurtorganisatie drie keer een bezwaarschrift ingediend ter ondersteuning 
van bewonersacties: 

• Op 4 mei 2017 tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk 
afwijken van het bestemmingsplan Oostenburg 2016 voor een terras en strand van 
Roest aan de VOC-kade. De omwonenden hebben zes jaar overlast hiervan ervaren. 
Dit bezwaar is niet gehonoreerd, maar daartegen zijn omwonenden in beroep gegaan 
bij de rechtbank. Dat beroep loopt nog. De zitting is gepland op 29 maart 2018. 
BO1018 is niet meegegaan in het beroep omdat dat de griffiekosten veel hoger zou 
maken en omwonenden als belanghebbend zijn erkend. 

• Op 29 juni 2017 tegen het besluit verlengen exploitatievergunning horecabedrijf 
Roest (VOC-kade) inclusief uitbreiding lokaliteiten en maatwerkterras. Op 
4 december 2017 kwam het bericht dat dit bezwaar grotendeels werd gehonoreerd. 
Roest is op 11 januari 2018 in beroep gegaan bij de rechtbank. 

• Op 27 november 2017 tegen het besluit omgevingsvergunning voor de kap van twee 
platanen ter hoogte van Bijltjespad 2. Omwonenden en het Eilandenoverleg maakten 
hiertegen bezwaar omdat er voldoende alternatieven waren om de ondergrondse 
vuilcontainers elders te plaatsen en omdat dit strijdig was met de besluitvorming in 
het kader van het Definitief Ontwerp Eilandenboulevard. Dit leidde ertoe dat de 
kapvergunning werd ingetrokken, zodat het bezwaar niet behandeld hoefde te 
worden. 

 
 
F) Deelname aan begeleidingscommissie !WOON-team Centrum 
De drie wijkcentra in stadsdeel Centrum nemen deel aan de begeleidingscommissie van 
Team !WOON Centrum. Per 1 januari 2017 is !WOON de nieuwe naam voor het 
Wijksteunpunt Wonen. Team !WOON houdt spreekuur in buurthuis De Witte Boei ter 
ondersteuning van huurders en kopers bij problemen met verhuurders of VVE’s. Met behulp 
van wooncoaches helpen zij ook ouderen bij het zoeken van een andere woning of 
aanpassen van de woning. 
De begeleidingsgroep komt vier keer per jaar bijeen. Jeroen Verhulst neemt deel vanuit 
Buurtorganisatie 1018. 
 
 
G) E-mail adresbeheer 
Gebruikers van de website kunnen zich via de website niet alleen abonneren op de 
Nieuwsbrief van de Buurtorganisatie, maar ook aangeven dat zij informatie willen ontvangen 
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over een specifiek onderwerp. De rubrieken zijn: Eilandenoverleg, Plantage 
Weesperbuurtoverleg, Eilandenboulevard, Oostenburg-Noord, Kattenburg-Marine, VOC-
kade, Groen & Milieu en/of Stop de Uitverkoop.  
De e-mailadressen kunnen door de groepen gebruikt worden voor het toezenden van 
agenda’s en verslagen en voor speciale mailings. Het adresbestand met interesse in het 
Eilandenoverleg groeide in 2017 van 1581 naar 218 adressen, dat van het Plantage 
Weesperbuurtoverleg van 140 adressen naar 197. Zij krijgen allemaal de agenda’s en 
verslagen van het Eilandenoverleg c.q. PWO toegestuurd. Op die manier is het bereik vele 
malen groter dan het aantal vaste deelnemers aan de vergaderingen. 
 
 
Samenvattend over realisatie doelstellingen Buurtorganisatie 1018  
De dit jaar opnieuw toegenomen belangstelling voor de website en de Facebookpagina, 
evenals de nog steeds groeiende adresbestanden van geïnteresseerden in Eilandenoverleg 
en PlantageWeesperbuurtOverleg (PWO) geven aan dat Buurtorganisatie 1018 een 
belangrijke rol vervult om informatie en standpunten te verbreden. Buurtorganisatie 1018 
neemt zelf geen standpunten in. Dat laat zij over aan het Eilandenoverleg, PWO en 
bewonerswerkgroepen.  
Buurtorganisatie 1018 speelt ook een rol in het bij elkaar brengen van bewoners en op gang 
brengen van bewonersinitiatieven via themabijeenkomsten. 
Het grote succes van de Nieuwjaarsreceptie bestaat niet alleen uit de hoge opkomst, maar 
vooral omdat daar nieuwe contacten op gang komen tussen heel verschillende 
bewonersgroepen uit de wijk. Ook dat is stimulerend voor bewonersinitiatieven. 
Wat dit jaar beter gelukt is dan in 2016 is dat Buurtorganisatie 1018 een actieve rol heeft 
gespeeld in de discussie over het bestuurlijk stelsel en het versterken van de positie van 
bewoners.  
 
 
2. Bestuur BO 1018 
Het bestuur is in 2017 niet gewijzigd en bestaat op 31 december 2017 uit: 

o André Agterof  - voorzitter 
o Jeroen Verhulst - secretaris 
o Peter Kroon  - penningmeester 
o Petra Catz  - lid 
o Henk van der Westen- lid  
o Bart Uitdenbogaart - lid 

 
Het bestuur kwam in 2017 vijf keer bijeen. 
 
 
3. Commissie van Toezicht 
De Commissie van Toezicht is in het leven geroepen om te bewaken dat de Buurtorganisatie 
conform de doelstellingen in de statuten blijft functioneren. De commissie heeft daarom 
statutair de bevoegdheid om bestuursleden te benoemen en te ontslaan en gevraagd en 
ongevraagd het bestuur te adviseren. De commissie werkt op basis van controle achteraf; 
het bestuur hoeft producten als jaarverslag en begroting niet ter goedkeuring voor te leggen, 
maar wel ter informatie.  
De Commissie van Toezicht komt in principe een keer per jaar bijeen. Dit jaar vond de 
bijeenkomst plaats op 3 mei 2017.  
Drie van de vier leden traden af en drie nieuwe leden traden op 3 mei aan, benoemd door 
Eilandenoverleg en Plantage Weesperbuurtoverleg. 
 
                                                
1 Het aantal van 252 eind 2016 dat genoemd werd in het jaarverslag 2016 blijkt achteraf niet juist. 
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Samenstelling op 1 januari 2017: 
o Barbara Kist (voorzitter) namens het Eilandenoverleg 
o Jan Roseboom namens het Eilandenoverleg 
o Karel Warmenhoven namens het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) 
o Peter Anink namens het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) 

 
Samenstelling op 31 december 2017: 

o Barbara Kist (voorzitter) 
o Sybrand Hekking namens het Eilandenoverleg 
o Jocelyn Daris namens het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) 
o Marlies Steverink namens het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) . 

 

 
Vergadering Commissie van Toezicht 3 mei 2017 met oude en nieuwe leden 
 
In de vergadering van 3 mei stonden ter bespreking: 

• Jaarverslag 2016,  
• Financiële verantwoording 2016,  
• Begroting 2017,  
• Rooster van aftreden van de bestuursleden en leden van de commissie van Toezicht, 
• Webbeheer,  
• Plannen voor 2017 en verder. 

 
 
4. Financieel jaarverslag 
 
In financieel opzicht is het jaar 2017 bijna identiek aan 2016 geweest. Naast de reguliere 
uitgaven voor bankkosten, vijf nieuwsbrieven en het in de lucht houden van de site, is de 
grootste kostenpost de voor eigen rekening komende restant kosten (€ 97,83) van de 
nieuwjaarsreceptie. Verder zijn er dit jaar twee themabijeenkomsten georganiseerd. De 
eerste over de ouderenhuisvesting, die volledig door het stadsdeel is bekostigd en de 
tweede over de wijzigingen in het bestuurlijk stelsel, wat alleen een attentie voor een spreker 
kostte. 
Ook is net zoals in 2016 op het begrote bedrag voor ondersteuning buurtgroepen geen 
beroep gedaan. 
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Per saldo is de stichting op 31/12 geëindigd met een banksaldo van € 1.594. Voldoende om 
nog een jaar de in de begroting opgenomen uitgaven te kunnen bekostigen, maar in 2019 is 
die armslag er niet meer. 
 
Crowdfunding in 2017 
In 2017 is BO1018 gestart met crowdfunding als uitbreiding van haar faciliterende rol voor 
bewonersinitiatieven in postcodegebied 1018. In 2017 zijn twee acties opgestart waarbij de 
bankrekening van BO1018 beschikbaar is gesteld als inzamelingspunt en betaalkantoor.  

1) Bekostiging van het griffierecht dat de indiener van een beroepsschrift vooraf moet 
betalen wil de zaak in behandeling worden genomen. Het ging hier om een bedrag 
van minder dan € 200 dat binnen drie weken ingezameld was.  

2) Bekostiging van advocaten, adviseurs, etc om een besluit van de gemeente bij de 
rechter aan te vechten. De actie is begin november gestart en per 31 december 2017 
was al een bedrag van ruim € 6.000 op de bankrekening van BO1018 gestort. Deze 
crowdfunding loopt nog steeds. 

 
Noodfonds 
In 2017 heeft BO1018 het Noodfonds in het leven geroepen en hieraan is via haar site, 
Facebookpagina en nieuwsbrieven bekendheid aan gegeven alsmede door op een beperkt 
aantal plekken een folder neer te leggen. Het noodfonds is voor noodgevallen. Als er haast is 
en middelen te kort schieten, kan BO1018 onder bepaalde voorwaarden bijspringen. De kern 
is: soms is actie nodig, dan moet het ook kunnen. 
In 2017 hebben 8 donateurs een bedrag van in totaal € 321,15 in het noodfonds gestort.  
 

 

Jaarrekening  2017 Stichting Buurtorganisatie 1018

Begroting Uitgaven Toelichting
2017 2017

UITGAVEN
Kantoor- en Organisatielasten 130€             128,91€      bankkosten; per kwartaal circa € 32
Bestuur en representatie 100€             6,99€           Attentie bij opening Witte Boei
Thema-bijeenkomst Ouderenhuisvesting 200€             128,20€      Geheel gesubsidieerd door stadsdeel
Thema-bijeenkomst best. organisatie 11,99€        Attentie voor spreker
Nieuwjaarsreceptie 2017 597,83€      € 500 gedekt door subsidie stadsdeel
Internet, e-mail, website
- Abonnement Mijn Domein 30€               29,00€        
- Abonnement Squarespace 210€             202,53€      
Ondersteuning webbeheer 100€             -€             
Ondersteuning opmaak Nieuwsbrieven 375€             363,00€      voor 5 nieuwsbrieven
Diversen 100€             -€             
Activiteiten bewonersgroepen 750€             -€             
Totaal uitgaven 1.995€         1.468,45€  

INKOMSTEN:
Restant reserve Wijkcentrum 795€             795,00€      
Restant subsidie stadsdeel 1.639€         1.638,96€  
Bijdragen uit projectenpot stadsdeel pm 628,20€      ter dekking kosten thema-avonden
Totaal inkomsten 2.434€         3.062,16€  
Saldo inkomsten minus uitgaven 439€             1.593,71€  
Noodfonds 321,15€      
Crowdfunding 6.355,40€  

8.270,26€  Banksaldo per 31-12-2017
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BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG STICHTING BUURTORGANISATIE 1018 
 
Actieve groepen in postcodegebied 1018 
 
Onderstaand overzicht geeft een globaal beeld van de activiteiten in 2017 van de groepen 
waarmee de Stichting Buurtorganisatie 1018 via de website een relatie onderhield. Het laat 
de context zien waarin de Buurtorganisatie 1018 werkzaam is. Dit is geen volledig beeld van 
alle actieve groepen in postcodegebied 1018, want er zijn er nog veel meer.  
 
Eilandenoverleg 
Voor vier  onderwerpen waren in 2017 werkgroepen van het Eilandenoverleg actief:  

• herinrichting Eilandenboulevard,  
• geluidsoverlast VOC-kade,  
• planvorming Oostenburg-Noord en  
• duurzaam Kattenburg-Marineterrein.  

Eind 2017 is opgericht: 
• Werkgroep Spoorplannen, gericht op beïnvloeding van de plannen van ProRail in het 

kader van het Programma Hoogfrequent Spoor. Het aantal treinen wordt 
geïntensiveerd en de snelheid opgevoerd. Achter Oostenburg komt een fly-over. 

De werkgroepen koppelden regelmatig terug naar het Eilandenoverleg. Op 1 november werd 
de stand van zaken van de planvorming voor Oostenburg-Noord besproken  en gewenste 
aanpassingen geformuleerd.  
Het Eilandenoverleg vergaderde in 2016 zes keer, waarvan één keer met de 
gebiedscoördinator en één keer met portefeuillehouder Welzijnswerk van stadsdeel 
Centrum. Op 17 januari ging het eerste Buurtoverleg van start, een tweemaandelijkse open 
inloop van een uur op dinsdagochtend voor buurtbewoners waar leefbaarheidsproblemen 
besproken worden en actualiteiten. Dit Buurtoverleg was de opvolger van het 
Buurtspreekuur, waarvoor in 2016 te weinig belangstelling bleek te bestaan. Het 
Buurtoverleg is in 2017 zes keer gehouden en werd steeds beter bezocht. Het 
Eilandenoverleg gaat er dan ook in 2018 mee door. 
Hoofdonderwerpen voor het Eilandenoverleg waren: 

• De herinrichting van de Eilandenboulevard, in het bijzonder de lobby in verband met 
de besluitvorming in de Bestuurscommissie Centrum op 28 februari 2017. 

• De strijd met de directie van Stadgenoot over de overmaat aan piepkleine 
starterswoningen in de sociale huur op Oostenburg-Noord en het volkomen 
ontbreken van sociale huurwoningen voor gezinnen. 

• De bezuinigingen op het jongerenwerk: de sluiting van jongerencentrum De Clutch en 
de wijzigingen in het personeelsbestand. Het Eilandenoverleg dringt met diverse 
brieven aan en gesprekken met Dock en het stadsdeel aan op preventief 
jongerenwerk. 

• Lobby voor uitvoering van het fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost en ontkoppeling van 
het project nachtstalling voor rondvaartboten. In december 2017 kwam na 15 jaar 
strijd in het kader van de inspraak op het Gebiedsplan 2018 eindelijk de toezegging 
dat het fietspad aangelegd gaat worden, los van de nachtstalling. Gaandeweg neemt 
ook het verzet tegen het project nachtstalling als zodanig toe. In december 2017  

• Communicatie van het stadsdeel met de bewoners: wat gaat er mis en wat willen wij? 
Een notitie hierover is met ambtenaren van het stadsdeel besproken en daarbij is 
bijvoorbeeld afgesproken dat de Buurtorganisatie alle bewonersbrieven die in 1018 
worden verspreid zal ontvangen, zodat se eventueel op de website gepubliceerd 
kunnen worden. 

• Second opinion en aanvraag kapvergunning bomen Czaar Peterstraat. 
• Wijziging bestuurlijk stelsel. 
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• Standpuntbepaling over Principebesluit Marineterrein. Het lukte het Buurtplatform 
Kattenburg-Marineterrein om uitstel te bewerkstelligen van de besluitvorming tot na 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 

• Input Eilandenoverleg voor Gebiedsplan 2018 Centrum-Oost van stadsdeel Centrum. 
Er waren dit jaar nauwelijks inspraakmomenten. Er heeft een gesprek 
plaatsgevonden met de gebiedscoördinator, waarna een schriftelijk reactie met 17 
punten werd opgesteld. Pas op de dag van behandeling in de Bestuurscommissie 
volgde een reactie. Geen van de voorstellen werd gehonoreerd. Via mondelinge 
inspraak konden uiteindelijk twee wijzigingen afgesproken worden.  

• Onrust in de buurt na dodelijke schietpartij Kattenburgerkade. Er volgt een brief aan 
het stadsdeel met de roep om meer en beter jongerenwerk. 

 
Andere onderwerpen buiten de hierboven genoemde hoofdonderwerpen: 

• Gesprek met bewonersgroep Panama/Qruquius (Het Funen) over actie tegen 
hoogbouw Fibonacci aan de Panamaweg, hoek Qruquiuskade. 

• Bezwaar tegen 2,5 jaar afsluiting Oosterdoksdraaibrug: adres aan de gemeenteraad. 
• Kennismaking met de Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad. 

Alle vergaderverslagen en vergaderstukken zijn terug te vinden op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg. Agenda’s en verslagen worden toegezonden 
aan 218 e-mailadressen. 
 
Werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg 
Een kleine delegatie van Eilandenoverleg en Vereniging De Nieuwe Vaart nam enkele malen 
deel aan een klankbordgroep waarin de verdere detaillering van het ontwerp werd 
besproken. De uitvoering werd een jaar uitgesteld tot na gereedkomen van de reconstructie 
van de Mauritskade. Bij de besluitvorming over het definitief ontwerp kostte het veel moeite 
om de toezegging van medegebruik van voetpad aan de waterzijde door fietsers overeind te 
houden en uiteindelijk is de toezegging ook niet waargemaakt. Een belangrijke factor was 
dat bestuurscommissie koos voor parkverharding in plaats van klinkers op 15 maart 2017.. 
Zie voor meer informatie www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-
waterkant-nieuwe-vaart/  
 
Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein 
Sinds 2014 is het Buurtplatform actief. Opgericht door Wil Merkies –helaas overleden-  heeft 
het Buurtplatform van meet af aan ingezet op de invulling van het Marineterrein als 
Stadspark, duurzaam ontwikkeld in samenhang met de rest van Kattenburg.  
In de zomer van 2017 heeft het College van B&W de Principenota Marineterrein uitgebracht, 
vlak na het Initiatiefvoorstel Marineterrein van GL (Jorrit Nuijens) in de gemeenteraad. 
De Principenota gaat uit van een ontwikkeling van het Marineterrein achter de muur, vooral 
ten behoeve van start-ups en scale-ups. Ook de geplande woningen waren speciaal 
bestemd voor de mensen die er gaan werken. Het initiatiefvoorstel van GL bood meer ruimte 
voor groen, meer aandacht voor sociaal-culturele organisaties en activiteiten (o.a. ateliers), 
voor sociale woningbouw. Duurzaam is het Leitmotiv.  
Bij de behandeling van beide nota’s in de gemeenteraad (oktober 2017) zijn beide 
voorstellen afgewezen. Het gevolg hiervan is dat er na de verkiezingen van de 
gemeenteraad (maart 2018) de invulling van het Marineterrein een onderdeel wordt van de 
onderhandelingen bij de coalitievorming in de raad, hopelijk met een betere voorstellen.  
Het Buurtplatform gaat uit van 1Kattenburg, wil dat de ontwikkeling van het Marineterrein 
het sociale en geografische weefsel van Kattenburg versterkt. We pleiten voor maximaal 
groen, voor gezondheidszorg, een schoolvoorziening, sociale, sportieve en culturele 
voorzieningen. Speciale aandacht voor huisvesting van ouderen.  
De betrokkenheid van bewoners bij de planvorming laat te wensen over. We zijn veel 
geïnformeerd, maar niet gehoord. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg
http://www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-waterkant-nieuwe-vaart/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-waterkant-nieuwe-vaart/
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De werkgroep kent een bestand van 40 adressen, 20 mensen zijn actief betrokken bij de 
gedachteontwikkeling. In het voorjaar 2018 houden we een conferentie over de invulling van 
het Marineterrein en de consequenties ervan voor Kattenburg en omgeving.  
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein-1/ en 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein/  
 
Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord 
De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord is actief sinds november 2012, toen woningcorporatie 
Stadgenoot een ontwikkelingsvisie voor het voormalige Storkterrein lanceerde, ontworpen 
door stedenbouwkundig bureau Urhahn. 
Na de besluitvorming in de zomer van 2016 over het bestemmingsplan startten de 
Buurtwerkgroep en de projectleider van Stadgenoot een maandelijks informeel overleg over 
de voortgang van de planvorming. Onderwerpen waren onder meer het Beeldkwaliteitsplan, 
de maatregelen duurzaam bouwen, de woningdifferentiatie van de sociale huurwoningen en 
de mogelijkheden voor ouderenhuisvesting. Wat betreft de ouderenhuisvesting werkte de 
Buurtwerkgroep samen met wooncoöperatie i.o. Noorderzon. Stadsdorp Centrum-Oost 
peilde de belangstelling voor ouderenhuisvesting op Oostenburg onder bewoners van de 
Eilanden en de Plantage-Weesperbuurt. 
Zie voor meer informatie het dossier op de website 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord/  
 
Werkgroep VOC-kade 
In 2017 is de werkgroep vooral bezig geweest met twee procedures.  
Sinds het nieuwe bestemmingsplan Oostenburg van 2016 in werking is getreden, kan er op 
grote stukken rond café Roest geen terras of strand meer vergund konden worden omdat dat 
alleen op de bestemming verkeer’ kan. Eigenlijk was ook door de gemeente 
gecommuniceerd met omwonenden dat met ingang van dat nieuwe bestemmingsplan Roest 
een ‘normaal’ terras zou krijgen. Toch heeft de gemeente door een tijdelijk wijziging van het 
bestemmingsplan de grotere terrassen en strand mogelijk gemaakt. Tegen de omgevings-
vergunning die daarvoor nodig was heeft de werkgroep bezwaar gemaakt op 20 april 2017 
samen met BO1018. Op 31 augustus is het bezwaar ongegrond verklaard door de 
bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Daartegen is de werkgroep in beroep gegaan 
bij de rechtbank. De zitting is in maart 2018.  
Via de mogelijkheid tot crowdfunding van BO1018 zijn de griffiekosten bij elkaar gebracht. 
De andere procedure was een bezwaar samen met BO 1018 in juni 2017 tegen de nieuwe 
exploitatievergunning voor café Roest, waarin via een maatwerkvergunning een groot terras 
en strand werd vergund. In december is dit bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard door de 
bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Het terras is daarbij ingeperkt tot alleen recht 
tegenover de gevel van Roest. Tegen dit besluit is Roest in beroep gegaan bij de rechtbank. 
De datum van de zitting is nog niet bekend.  
Daarnaast heeft de werkgroep in juli 2017 voor de tweede keer een handhavingsverzoek 
moeten indienen omdat de gemeente niet uit zichzelf haar eigen aan Roest opgelegde regels 
handhaaft. In november 2017 is een bestuurlijke boete opgelegd toen Roest weer de regels 
overtrad.  
De werkgroep heeft 12 actieve leden en wordt door nog zes anderen gesteund. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-voc-kade/  
 
Belangenvereniging Dijksgracht-west,  
In 2017 werd de herprofilering van de Dijksgracht-West ter hand genomen, wat gepaard ging 
met de kap van veertig bomen. De bootbewoners van de Dijksgracht werden in 2017 
geconfronteerd de plannen van ProRail om de treinenloop sterk te intensiveren, zonder dat 
maatregelen tegen de nu al ernstige geluidshinder in het vooruitzicht werden gesteld. 
Aan het eind van het jaar kregen de bewoners plotseling te horen dat de 
Oosterdoksdraaibrug voor 2,5 jaar werd afgesloten vanwege de bouw van het gebouw van 
Booking.com op het Oosterdokseiland. Ze moeten daarom kilometers omfietsen. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein-1/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-voc-kade/
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Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/belangenvereniging-dijksgracht-te-water/  
 
Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum 
De Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum is in 2014 opgericht uit ongenoegen over de 
verloedering van het gebied. Een aantal bedrijfsruimten was gekraakt of aan 
overlastgevende bedrijven verhuurd. Er was veel overlast en verloedering.. Met 
medewerking van het stadsdeel is het gelukt om dit proces te stoppen.  
Stadsdeel Centrum wil het Zeeburgerpad tussen Funenmolen en spoorbaan net als het in 
Oost gelegen deel van het Zeeburgerpad transformeren in woon-werkgebied, maar zegt wel 
dat te willen doen in de vorm van een kleinschalige ontwikkeling in overleg met de bewoners. 
Daarvoor zal niet direct een bestemmingsplan gemaakt worden. Vooruitlopend daarop wil 
het stadsdeel voor een periode van maximaal acht jaar tijdelijke kleinschalige ontwikkelingen 
per kavel toestaan die afwijken van het geldende bestemmingsplan voor de Oostelijke 
Eilanden.  
Enkele vastgoed- en grondbezitters hebben een architectenbureau in de arm genomen en 
lieten plannen zien tot wel 19 meter hoog, terwijl met de gemeente een 
maximumbouwhoogte van 12 meter afgesproken was. De buurtcommissie zet in op de 
vorming van een kleinschalig zelfvoorzienend duurzaam woon-werkgebied, met zoveel 
mogelijk eigen energievoorziening, regenwaterretentie en toevoeging van groen. 
Zie voor meer informatie http://www.buurtorganisatie1018.nl/bewonerscommissie-
zeeburgerpad/  
 
Werkgroep Groen & Milieu Oostelijke Binnenstad 
De Werkgroep heeft in 2017 een begin gemaakt met het uitvoeren van het zelfbeheerproject 
Kattenburgerkade. Tussen de Kippebrug en de Witte Katbrug zijn enkele velden ingezaaid. 
De Werkgroep heeft voor het grasveld tussen Jacob Burggraafstraat en Tweede 
Wittenburgerswarsstraat  op 23 november een plan ‘Plukbos’ gepresenteerd voor 
herinrichting met fruitbomen, heesters en wilde borders. De bewoners konden een keuze 
maken uit verschillende varianten. 
De Werkgroep heeft actief meegewerkt aan de lobby van het Eilandenoverleg bij het 
stadsdeel om een contra-expertise te laten maken voor de plannen voor bomenkap in de 
Czaar Peterstraat. 
Zie voor meer informatie http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-groen-en-milieu/ en  
 
Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad 
Voor kleinschalige culturele activiteiten gericht op de buurt 1018 kan een subsidie worden 
aangevraagd bij de werkgroep Kunst en Cultuur. 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 van stichting 
Wijkgericht Werken (IJsterk). De werkgroep regelde in de afgelopen jaren onder meer 
subsidies voor concerten in de Oosterkerk en de Patatatoe-optocht en het jaarlijkse 
buurtfeest in het Wertheimpark. Nieuwe initiatieven zijn zeer welkom. Ook beeldende kunst 
komt in aanmerking. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-kunst-en-cultuur/  
 
Stop de Uitverkoop 
‘Stop de Uitverkoop’ is een samenwerkingsverband van bestaande bewonerscommissies op 
de Oostelijke Eilanden en de Kadijken, gericht tegen de uitverkoop van sociale 
huurwoningen.  
De werkgroep had in 2017 evenals in 2016 weinig activiteiten. Het Eilandenoverleg en de 
Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord hebben de lobbyfunctie voor meer sociale huur in de 
nieuwbouw overgenomen. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/stop-deuitverkoop/   

http://www.buurtorganisatie1018.nl/belangenvereniging-dijksgracht-te-water/
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Vereniging De Nieuwe Vaart 
De Vereniging De Nieuwe Vaart is een belangenvereniging van woonbootbewoners in de 
Nieuwe Vaart langs de Eilandenboulevard. De Vereniging was in 2015 actief betrokken bij de 
ontwikkeling van alternatieven voor de inrichting van de Eilandenboulevard, in samenwerking 
met het Eilandenoverleg. In 2017 nam de Vereniging Nieuwe Vaart samen met het 
Eilandenoverleg deel aan overleg over de uitwerking van het definitief ontwerp voor de 
Eilandenboulevard. Pas in 2018 zal een plan gemaakt worden voor de inrichting van talud en 
water.  
Zie ook http://www.denieuwevaart.org/  
 
Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) 
Het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) is het overkoepelende orgaan van 
bewonersgroepen uit de Plantage en de Weesperbuurt. Vertegenwoordigers van deze 
groepen komen wekelijks op woensdagochtend bij elkaar tijdens het Buurtspreekuuur (BSU) 
in café Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan om actuele zaken betreffende hun twee 
buurten te bespreken. De wijkagent, een vertegenwoordiger van de welzijnsorganisatie Dock 
en ook van het gebiedsteam schuiven geregeld aan. Gemiddeld eens in de twee maanden 
wordt over de belangrijkste zaken in een meer formele setting vergaderd bij het PWO in de 
bovenzaal van Eik en Linde.  
In het kalenderjaar 2017 kwam het PWO zes maal bijeen. Was de belangstelling bij de 
eerste vergadering vooral beperkt tot de vaste deelnemers aan het Buurtspreekuur, de 
overige vijf bijeenkomsten mochten zich verheugen in een veel grotere belangstelling van 
buurtbewoners. Oorzaak van die toeloop was de bespreking van een aantal onderwerpen die 
de gemoederen in de buurt dit jaar hevig in beweging brachten. Dat waren respectievelijk de 
plannen tot herstructurering van de Plantage Middenlaan, de bouw van een 
appartementencomplex op de plek van het voormalige verpleeghuis Sint Jacob aan de 
Plantage Middenlaan, de dreigende komst van een Holocaust Namenmonument langs de 
Weesperstraat en het aanbrengen van een knip op de Amstel ter hoogte van de Nieuwe 
Keizersgracht. Opmerkelijk was dat tijdens geen van die bijeenkomsten een lid van het 
Gebiedsteam Centrum-Oost acte de présence gaf. Wel waren wijkagent Hans van Rooijen 
en Angelique Wijnberg namens welzijnsorganisatie Dock ook daar regelmatig aanwezig. 
Inhoudelijk werd tijdens de zes bijeenkomsten over deze en andere onderwerpen vooral 
informatie uitgewisseld. Ook werden te ondernemen acties besproken, zoals het inspreken 
tijdens raads- en commissievergaderingen. Enigszins afwijkend was de vergadering van 12 
juni in de kantine van korfbalvereniging Swift, waar de door de gemeente ingehuurde 
projectmanager Hellas Schelleman de aanwezigen op de hoogte stelde van de plannen om 
in de Plantage Middenlaan voor auto’s éénrichtingsverkeer in te voeren. Reden hiervoor was 
volgens haar de noodzaak om de te smalle tramhaltes ter hoogte van de Hollandse 
Schouwburg te verbreden. Het gemeentelijke voorstel leidde tot een felle discussie met de 
zaal van waaruit een alternatieve oplossing voor de tramhaltes werd aangereikt. De 
gemeentelijke delegatie maakte echter duidelijk dat een dergelijk alternatief voorstel ten 
stadhuize weinig kans zou maken. 
Met deze vergadering werd min of meer de toon gezet voor de volgende bijeenkomsten. Die 
kenmerkten zich stuk voor stuk door een grote mate van strijdlust van de aanwezigen 
tegenover een gemeentebestuur en een stadsdeelbestuur die op de meeste dossiers helaas 
niet bereid bleken om ook maar een duimbreed van het eenmaal ingenomen standpunt af te 
wijken. Zowel ten aanzien van Sint Jacob als van het Namenmonument kregen de actieve 
bewoners meermalen nul op het rekest, zowel als reactie op ingediende zienswijzen als 
tijdens het inspreken in raads- en/of commissie-vergaderingen. Dit leidde er uiteindelijk toe 
dat bewonersgroepen in beide gevallen tegen het einde van het verslagjaar overgingen tot 
juridische stappen tegen de besluitvorming. De enige uitzondering op de weigerachtige 
opstelling van de gemeente en het stadsdeel vormde de knip op de Amstel, waar, weliswaar 
met horten en stoten, erkend werd dat er sprake was van een serieus probleem waarover 
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een open overleg met een actiegroep van bewoners plaatsvond dat begin 2018 leidde tot 
een voorlopig compromis. 
In het najaar van 2017 presenteerden de kunstenaars Roos Theuws en Marien Schouten in 
het PWO een plan voor een alternatieve locatie voor het Namenmonument. Volgens de 
initiatiefnemers zou de openbare ruimte boven en onder het Mr. Visserplein een ideale plek 
zijn voor het monument met een landmark op straathoogte in combinatie met een mogelijke 
beperking van het verkeer op de Weesperstraat bovendien de ideale gelegenheid zijn om dit 
kille en gebruikersonvriendelijke plein te transformeren in een kloppend hart voor het Joods 
kwartier. Het plan van Theuws en Schouten werd door de aanwezigen op het PWO met veel 
enthousiasme ontvangen. 
In besluitvormende zin deed het PWO net als in 2016 een dertiental aanbevelingen voor 
actiepunten in het Gebiedsplan 2018 van de gemeente. Er werd onder meer gepleit voor het 
vergroenen van de Weesperstraat , het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en de 
(her)invoering van een cirkeltram vanaf het Centraal Station naar Artis en weer terug, dit ter 
ontlasting van de tramhaltes op de Plantage Middenlaan. 
In de loop van het verslagjaar wierpen de invoering van het nieuwe Bestuurlijke Stelsel en de 
aanstaande verkiezingen hun schaduw vooruit. In aanwezigheid van Michel van Wijk als 
onafhankelijk kandidaatlid voor de stadsdeel(advies)commissie Centrum-Oost stond de 
nieuwe bestuurlijke organisatie van het stadsdeel enkele malen op de agenda. Het PWO 
besloot echter om bij de komende verkiezingen geen eigen kandidaat voor te dragen en ook 
geen stemadvies uit te brengen voor mogelijke andere kandidaten. 
Andere onderwerpen die tijdens een of meer PWO-vergaderingen werden besproken waren: 
de omstreden verbouwing van de Wittenberg tot shortstay appartementen, een kwestie die 
begin 2017 werd (af)gesloten met de uitspraak van de Raad van State dat de Diaconie tegen 
de wens van de buurt en de gemeente in de verbouwing mocht doorzetten.  
Verkeersmaatregelen, zoals de inrichting van de Sarphatistraat als fietsstraat en de 
herinrichting van het Alexanderplein. 
In het kader van de toenemende drukte in de stad werd in een brief steun betuigd aan de 
analyse die de Huurdersvereniging Centrum had gemaakt van de nadelige gevolgen van het 
toenemende toerisme voor de huurprijzen van woningen in het centrum van Amsterdam. 
De bouwactiviteiten en de daardoor veroorzaakte overlast voor omwonenden van de 
Roeterseilandcampus, de Diamantbeurs, hotels in de buurt, Artis, Cartesius 2 en Sint Jacob. 
De toekomstige structuur van de bewonersinspraak in de Plantage en de Weesperbuurt, dit 
onder de noemer PWO 2.017 en PWO 2.018 afgestemd op het nieuwe Bestuurlijke Stelsel. 
Zie voor meer informatie http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/  
 
Plantage Weesperbuurtvereniging (PWBV) 
De Plantage-Weesperbuurtvereniging fungeert al meer dan honderd jaar als verbindend 
element in de buurt. De vereniging heeft een eigen rol in de buurt, en werkt naast en samen 
met vele andere initiatieven organisaties en overleggen in de buurt. In het bijzonder opereert 
de vereniging in nauwe samenwerking met het Plantage Weesperbuurt Overleg, het open 
platform van alle actieve mensen in de buurt. De vereniging is actief bij discussies over 
veranderingen en ontwikkelingen die van belang zijn voor de directe woonomgeving van de 
bewoners van de buurt. 
De PWBV is een van de organisatoren van het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark. 
Daarnaast speelt de vereniging een vertegenwoordigende rol bij herdenkingen in de buurt 
van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.  
In de loop van 2018 brengt de vereniging haar jaarverslag over 2017 uit. 
Zie ook http://plantageweesperbuurt.nl/  
 
Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) 
Ook de Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) werkt samen met het Plantage 
Weesperbuurtoverleg. Deze stichting maakt regelmatig een verslag over de zaken waar het 
Plantage Weesperbuurtoverleg zich mee bezig houdt.  
Het bestuur van de Stichting is in 2017 versterkt met nieuwe leden. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/
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Ze zijn te vinden op de website van Buurtorganisatie1018 op de pagina van het Plantage 
Weesperbuurtoverleg http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/   
 
1018 Magazine 
Sinds juni 2014 zijn de twee buurtkranten ‘De Eilander’ en ‘Plantage Weesperbuurtkrant’ 
samengevoegd tot één buurtkrant ‘1018 Magazine’. De oplage is 12.500 en er verschijnen 
zes nummers per jaar. De redactie bestaat uit vrijwilligers uit de buurt.  
De ontvlechting van Magazine 1018 en Dock is in 2017 in gang gezet. 
De redactie is onafhankelijk, maar er is wel overleg tussen Buurtorganisatie 1018 en de 
redactie om te bezien hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Er is een redacteur 
van 1018 Magazine die ook redactiewerk doet voor de website van BO 1018.  
De Buurtorganisatie maakt bij verschijning van elk nieuw nummer een nieuwsbericht voor de 
website en de Facebookpagina. Alle nummers worden op de website gearchiveerd. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/buurtkrant-1018/  
 
Festival 100 jaar Aardappeloproer 29 juni – 2 juli 2017 
Activiteiten  

- het festival met 42 activiteiten van donderdagavond tot 
en met zondag 

- er is nieuw werk gemaakt over het aardappeloproer 
door podiumkunstenaars uit de buurt, zoals het 
Aardappellied (Daan Doesborgh op muziek gezet door 
Boudewijn Tarenskeen), zes historische scènes door 
Philippe Walkate; dans- en muziekperformances door 
Robert Steijn, Marina Michailidou, Cecile Roovers en 
Ivo Janssen; theatrale  interventies in de openbare 
ruimte door Saskia van Engeland, Martin van Tulder 
en Jantien Aardema 

- nieuw was ook de documentaire van Mark Timmer 
over het sociale weefsel van de buurt 

- community activiteiten waren er volop zoals het 
uitdelen van aardappels vanaf bootjes, een 
schoolopera door Stichting ACCU/Jos Zandvliet, sportieve activiteiten door Sciandri 
en een avond door en voor jongeren van Maya Shanti 

- naast gesubsidieerde projecten zijn verder gerealiseerd: lezingen over de 
achtergrond van het, de pop-up galerie (met historisch materiaal, de videoportretten 
van Aat Veldhoen en Kees Hoekert, de buurtboeken) en een tentoonstelling met 
historische foto’s in de ramen van winkeliers en restaurants op de Eilanden 

- het aantal bezoekers wordt geschat op 2000 – 2500 (gemiddeld 40 bezoekers per 
activiteit) 

- 115 mensen hebben actief een taak binnen het festival vervuld  
- medewerking hebben we gekregen van Monumenten en Archeologie, School voor 

Hogere Politiekunde bij de Politieacademie, Nederlandse Aardappel Organisatie, 
Atria – kennisinstituut voor vrouwen en emancipatie (lezingen), Bureau Marineterrein 
(kinderspelletjes, prooflab en picknick), van De Poort voor de pop-up galerie, van 
winkeliers voor de straattentoonstelling en De Witte Boei voor het pop-up restaurant 
en de afsluiting van het festival 

Financiën 
- het beschikbare budget  van de stichting was bijna € 40.000 waarvan 50% 

gesubsidieerd door het stadsdeel centrum Amsterdam (het cultuurbudget en het 
gebiedsbudget 2017) 

- de subsidie gold afzonderlijke projecten, uitgekozen door het stadsdeel 
- inkomsten zijn verder verworven van: IJsterk / Dock, Stichting Kunst en Cultuur, 

donaties, crowdfunding en sponsoring 
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- alle activiteiten van het festivalprogramma waren gratis toegankelijk. Geen inkomsten 
dus, maar wel een organisatie minimaal van omvang - geen reserveringen, geen 
kaartjescontroles, geen kassaverantwoording 

- op initiatief van het stadsdeel is de voorstelling van Cees Koldijk toegevoegd aan het 
programma; de financiële verantwoording  ervan (€ 15.000) valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de stichting 

Evaluatie 
Mede gelet op de vele mondelinge en schriftelijk reacties zijn de organisatoren van het 
festival enthousiast over het resultaat. Een kwalitatief aanbod gecombineerd met activiteiten 
die historisch geworteld zijn in de buurt – zoals de Wielerronde en het touwtrekken tussen 
Kattenburgers en Wittenburgers, leverde een breed aanbod op.  
Opvallend is de belangstelling voor de historische dimensie van de buurt; de grote toeloop 
van Werkspoormuseum – we moesten wel 60 x nee verkopen - , de winkels en restaurants 
die historische foto’s ophingen (45 in totaal), de belangstelling voor de pop-up galerie, niet 
alleen belangstelling van de ‘oude’ bewoners maar ook van nieuwkomers in o.m. 
Wienercomplex en op de Funen. Grote belangstelling was er ook voor bijzondere plekken, 
tuinen waar je nooit komt, de eilandenstructuur die letterlijk uiteengelegd werd in de 
bruggenloop, gebouwen die nauwelijks publiek toegankelijk zijn of waar men geen weet van 
heeft, zoals Pakhuis Oostenburg, Studio Bau, Janssen Beton, De Poort enz.  
Groot en uniek was de bijdrage van buurtbewoners in de podiumsector – als maker, als 
uitvoerend: zij reflecteerden op het oproer vanuit verschillende perspectieven, over de 
politieke verhoudingen in die tijd, over de kracht van de vrouw, over de invloed van de Eerste 
Wereldoorlog op de componisten van toen. 


