
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag 7 november 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 

• Anneke Pauptit gaat voorlopig deelnemen aan de 
agendacommissie van het Eilandenoverleg. 

• Zienswijze Eilandenoverleg bij Verkeersbesluit ‘snorscooter naar 
de rijbaan’ is verzonden. Lees hier.  

• Raadsadres Eilandenoverleg over niet-verkopen van de 
Oosterkerk is verzonden, mede ingediend door het PWO. 
Lees hier het adres. 

• Di 13 november 19:00 u Witte Boei overleg stadsdeel Centrum 
met bewoners over ideeën voor groenplan Oostelijke Eilanden 

• Wo 14 november 20:00 u open bijeenkomst Huurdersvereniging 
Centrum in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8, n.a.v. notitie 
Eilandenoverleg over problematiek verkamering en overmaat aan 
starterswoningen. Lees hier. 
 

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 12 september en actielijst  
Ctr+klik hier om te openen of downloaden 
 

20:30 uur 4  Oprichting Werkgroep Groen van het Eilandenoverleg 
De Werkgroep Groen en Milieu Oostelijke Binnenstad functioneerde niet 
meer. Er is nu een nieuwe werkgroep van het Eilandenoverleg opgericht 
die zich alleen met groen op de Oostelijke Eilanden bezig houdt. 
Onderwerpen (voorlopig): Groenplan Oostelijke Eilanden, groene 
inrichting talud Dijksgracht, Eilandenboulevard en Marie Altelaarplein en 
zelfbeheer van (gevel)tuinen. Contactpersoon: Anneke Pauptit. 
Contactadres: groen-eilanden@buurtorganisatie1018.nl  
N.B.: vanaf 1 januari komt er een groene opbouwwerker voor Centrum-
Oost bij Dock in dienst. 
 

20:40 5. Kennismaking met Carlinde Adriaanse de trekker van het Groenplan 
Oostelijke Eilanden 
In de vergadering van 13 juni sprak het Eilandenoverleg met Ellen van 
Herk en droeg ideeën aan voor het groenplan en andere 
leefbaarheidsprojecten. Op basis daarvan maakte Ellen van Herk een 
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notitie voor het stadsdeel. Zie input Eilandenoverleg voor Groenplan.  
Carlinde gaat het groenplan verder uitwerken. Daarover is een overleg 
met bewoners op dinsdag 13 november 19:00 uur in De Witte Boei.  
Wat is nu het beleidskader voor het groenplan? Worden de ideeën vanuit 
het Eilandenoverleg meegenomen? Wat zijn de prioriteiten van het 
Eilandenoverleg? Zijn er nog nieuwe ideeën?  
 

20:55 u 6. Kennismaking met Birgit Oelkers, community builder Kattenburg 
Birgit Oelkers en Irma Vroegop werken in opdracht van De Key, 
Rochdale en de gemeente aan verbetering van de veiligheid  en de 
leefbaarheid op Kattenburg, met gebruikmaking van de talenten en de 
inzet van de buurtbewoners van Kattenburg. Wat zijn hun eerste 
ervaringen en hoe gaan ze verder? 
  

21:05  P A U Z E 
 

21:15 uur 7. Activiteiten werkgroep Buurt op de Kaart, terugblik 
stadsdeelbijeenkomst Oosterkerk 9 oktober en ontwikkelingen 
jongerenwerk 
Op 12 oktober is het tijdelijke jongerencentrum in het oude postkantoor 
op Wittenburg geopend. Over de definitieve locatie is nog niets beslist. 
Het Eilandenoverleg heeft bezwaar gemaakt tegen de locatie 
speeltuingebouw voor jongeren 14+.Lees hier. Hoe verder? 
 

21:25 8. Gebiedsjaarplan 2019 en Gebiedsagenda 2019-2021 
Het Eilandenoverleg heeft hiervoor schriftelijk input geleverd. Lees die 
hier. Op 20 november houdt de stadsdeelcommissie Centrum een 
inspraakavond over de gebiedsplannen. Na de DB-behandeling van 
5 november wordt het concept vrijgegeven. We hopen er ter vergadering 
over te beschikken. Wie gaat waarover inspreken? 
 

21:35 uur 9. Stand van zaken lopende projecten 
a) Fietspad Dijksgracht-oost loopt gevaar vanwege plannen ProRail. 
b) Marineterrein. Verslag ‘Bijpraten met de buurt’. Lees hier.  
c) Werkspoorhal 
d) Zeeburgerpad: bewoners sturen zienswijze over SPvE met steun 

van bewoners Cruquiuskade. Horeca-overlast van ‘Mooie Boules’. 
e) Wakkere Kadijkers, voor zover nieuws te melden. 

 
21”50 uur 10.  Voorstel vergaderdata Eilandenoverleg 2019, 20:00 u Witte Boei 

• Wo 13 februari 
• Di 16 april 
• Wo 19 juni 
• Di 10 september 
• Di 29 oktober 
• Wo 18 december 

Buurtoverleg, steeds op dinsdag 11:30 – 12:30 u in de Witte Boei: 
15 januari, 12 maart, 14 mei, 2 juli, 1 oktober, 19 november.  
 

21:55 uur 11. Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 12 december  
- Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 2019. Wat nog meer? 

 
22:00 uur       Sluiting 
 
Volgende vergaderdata in 2018 
Eilandenoverleg wo 12 december 20:00 uur in De Witte Boei 
Buurtoverleg  di 20 november 11:30 – 12:30 uur in De Witte Boei. 
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