
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag13 juni 2018 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. Vanaf 19:45 uur inloop voor koffie of thee. 
 
Agendavoorstel van de agendacommissie 
   
19:45 uur 
 
20:00 uur 

0. 
 
1. 

Inloop met koffie en thee 
 
Opening en voorstelronde, vaststellen agenda, mededelingen 

• 19 juni 18:30 – 21:30 u (inloop 18:00 u) Meet-up: Wonen op het 
Marineterrein. Bovenzaal gebouw 024. Aanmelden via 
aanmelden@marineterrein.nl. Lees hier meer 

• 20-24 juni Festival ‘We make the City’met 600 sprekers, 150 locaties 
en 30.000 deelnemers Lees hier meer 

• 27 juni 20:00 u Netwerkbijeenkomst/zomerborrel Buurtorganisatie 
1018 in De Witte Boei.  

• 12 juli 16:00- 21:00 u Meet&Greet voor omwonenden Oostenburg. 
INIT-gebouw 

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 4 april 2018 en actielijst (zie bijlage) 
 

20:25 uur 4  Ontwikkelingen / stand van zaken werkgroep ‘Buurt op de kaart’  
Deze werkgroep is aan de slag gegaan met de voorstellen ter verbetering 
van de veiligheid en leefbaarheid die in het extra Eilandenoverleg van 
7 maart zijn ontwikkeld (zie verslag). Voortgang en plannen. 
 

20:35 uur 5. Verbeteringen in de openbare ruimte op korte termijn. Gesprek met 
Ellen van Herk  
In het kader van het Plan van Aanpak van de gemeente na de schietpartij 
houdt Ellen van Herk zich gedurende drie maanden bezig met het 
ontwikkelen van voorstellen voor kleine verbeteringen in de openbare 
ruimte op Wittenburg en Kattenburg. Zij wil graag in gesprek gaan om te 
horen wat de wensen vanuit de buurt zijn. 
 

20:50 uur 6. Voorbereiding Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 
a) Welke wensen wil het Eilandenoverleg inbrengen bij stadsdeel 
Centrum? Het kan gaan om wensen over de openbare ruimte, verkeer, 
wonen en welzijnswerk. 
b) Wat is er bekend over de inspraakprocedure van het stadsdeel? 
 

21:10 uur  P A U Z E 
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21:20 uur 7. Stand van zaken lopende projecten 

a) Marineterrein: overdracht hele terrein en voorbereiding 
Projectnota; 

b) Oostenburg-Noord. Uitwerkingsplan Dijksgracht ter visie. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2018/5/29/uitwerkingsplan-deelplan-dijksgracht-oostenburg-
noord-ter-visie-tm-4-juli  
12 juli 16:00 – 21:00 uur Meet & Greet Oostenburg voor 
omwonenden en geïnteresseerden 

c) Bewonersinitiatief Werkspoorhal. Op 25 mei heeft de werkgroep 
overlegd met VORM, de toekomstige projectontwikkelaar; 

d) Fiets-/voetpad Dijksgracht-oost. Reactie Eilandenoverleg zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-
1018/2018/5/23/inspraakreactie-eilandenoverleg-op-voorlopig-
ontwerp-dijksgracht-oost  

e) Stand van zaken Werkgroep Groen en Milieu. Zelfbeheer groen. 
f) Wakkere Kadijkers. Uitstel Omgevingsvergunning werfterrein 

Koning William en aanvraag monumentenstatus; 
g) Eilandenboulevard. Bus 22 rijdt tijdelijk niet over de 

Eilandenboulevard. Start overleg over talud onduidelijk. 
h) Werkgroep VOC-kade. Derde procedure tegen 

vergunningverlening Roest. 
 

21:50 uur 8. Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 12 september  
- Inspraak Marineterrein: inbreng Eilandenoverleg 
- Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 2019 

   
22:00 uur       Sluiting 
 
 
 
 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 10 juli 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 12 september 20:00 -22:00 uur  Witte Boei 
 
 
Overige vergaderdata in 2018 
Eilandenoverleg wo 20:00 u: 31 oktober en 12 december 
Buurtoverleg  di 11:30 – 12:30 u: 9 oktober en 20 november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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