
 

  

  
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 7 november 2018  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Neeria Oostra (GL SDC), Thelma Neleman, Heleen 
Verschuren, Michel Odjo, Marca Wolterbeek, Anneke Pauptit, Marlou Visser, Ernst Steens, Jan 
Postma, Gedi van Schriek, Rob van Dijk, Kees Stoffel, André Agterof, Hans Molenaar, Kees 
Reurekas, Cynthia Doorstam, Birgit Oelkers (community building Kattenburg), Eline Hesse en 
Jeroen Verhulst (verslag). In totaal 20 aanwezigen. 
Afwezig met bericht:. Sybrand Hekking, Gert-Jan van der Weijden, Saieda Kajouaa, Irma 
Bergen, Carline Adriaanse, Barbara Kist, Luud Zonneveld, Moon Rijven en vertegenwoordigers 
Dock. 
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 
Eline Hesse stelt zich voor. Zij zoekt in opdracht van de gemeente Amsterdammers 
Amsterdammers met ideeën hoe bewoners meer invloed kunnen krijgen, die mee willen doen 
aan een focusgroep (met lekker eten). Het gaat over probleem-uitdaging-oplossing. Melden bij 
elinehesse@gmail.com  
André Agterof attendeert op het rapport dat gemaakt zou worden n.a.v. vier stadsgesprekken 
met wethouder Choho. Eline doet navraag. 
Vaststelling agenda: punt 5 vervalt wegens ziekte Carlinde Adriaanse. Verder akkoord. .  
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. 

• Zie voor telefoonnummers jeugdoverlast het nieuwsbericht op de website van BO 1018. 
Lees hier.  

 
2. Wat speelt er in de buurt? 

• De oversteek over de Czaar Peterstraat van Oostenburgerpark naar Vermuydenstraat is 
verbeterd, maar helaas zijn de stoepranden te hoog voor een rollator. Jeroen zal dit 
melden bij de gemeente. 

• De oversteek van de Piet Heinkade in het verlengde van de Kattenburgerstraat is door 
een nieuwe stoplichtafstelling voor fietsers en voetgangers sterk verslechterd. De 
wachttijd is veel te lang zodat fietsers door rood gaan rijden.  

• Op Wittenburg en de Kadijken staat de straatverlichting vaak nodeloos overdag aan. 
• Thelma Neleman heeft geprobeerd de kleur van de te schilderen Zebrabrug te 

beïnvloeden, maar kreeg nergens gehoor. Hiervoor ontbreekt een procedure. De 
agendacommissie gaat er met de gebiedsmakelaar over spreken. 

• Op de Cruquiuskade is een rammelstrook gekomen, maar deze vermindert de te hoge 
snelheid van het autoverkeer niet (veel Über-taxi’s). De verkeersonveiligheid neemt toe. 

mailto:elinehesse@gmail.com
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/10/1/eilandenoverleg-reageert-op-verkeersbesluit-snorfiets-naar-de-rijbaan
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5bd0f69d4192025125b39dab/1540421280044/2018-10-22+Adres+aan+de+gemeenteraad+van+Eilandenoverleg+en+PWO+Verkoop+de+Oosterkerk+niet%21.pdf
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/10/20/telefoonnummers-voor-meldingen-van-jeugdoverlast
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• Horeca ‘Kop van Oost’ krijgt in plaats van 4 jaar voor 10 jaar vergunning. Alle bomen zijn 
weggezaagd. De kop wordt geheel van glas. Bewoners Cruquiuskade vrezen overlast.. 

• Er wordt steeds meer gedeald op de hoek Czaar Peterstraat – Oostenburgergracht. 
Advies: meld dit bij wijkagente Saieda Kajouaa. 

• In de Kleine Wittenburgerstraat is op klaarlichte dag een vrouw in een rolstoel beroofd. 
 
3. Verslag Eilandenoverleg 12 september 2018 en actielist 
Het verslag is akkoord. Actielijst is uitgevoerd, met uitzondering van punt 1 door Dock. 
 
4. Oprichting Werkgroep Groen van het Eilandenoverleg en groennieuws 

• 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. Ze vindt het 
belangrijk dat bewoners zich eigenaar gaan voelen van de openbare ruimte en heeft al 
eerder zelfbeheerders bij elkaar gebracht om gezamenlijke problemen en oplossingen 
uit te wisselen. Zij zoekt mensen die mee willen doen met de werkgroep. Contactadres: 
groen-eilanden@buurtorganisatie1018.nl  
Vanaf 1 januari komt een groene opbouwwerker voor Centrum-Oost bij Dock in dienst. 

• Twee weken geleden is er een inspraakavond geweest met bootbewoners en de 
Werkgroep Groen over de inrichting van het talud van de Eilandenboulevard. De 
bootbewoners krijgen de keuze uit drie modellen met meer of minder intensief 
zelfbeheer en kunnen kiezen uit een beperkt assortiment begroeiing.. Het plan van een 
bomenhaag over de volle lengte wordt niet doorgezet. De bootbewoners zijn redelijk 
tevreden over dit plan. 

• Op de Hoogte Kadijk is de doorloop op de zojuist door het opheffen van parkeerplaatsen 
verbrede stoep weer beperkt doordat bewoners bomen in grote potten hebben 
neergezet. De bomen doen het goed, maar er is aan deze actie geen overleg met de 
rest van de buurt voorafgegaan. 

 
5. Kennismaking met Carlinde Adriaanse de trekker van het Groenplan Oostelijke 
Eilanden 
Carlinde heeft zich wegens ziekte moeten afmelden. 
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 notitie voor het stadsdeel. Zie input Eilandenoverleg voor Groenplan.  
Carlinde gaat het groenplan verder uitwerken en wil daarbij nadrukkelijk de bewoners 
betrekken. Daarover is een overleg met bewoners op dinsdag 13 november 19:00 uur in De 
Witte Boei. De werkgroep Groen zal daar vragen wat het beleidskader is voor het groenplan en 
of de ideeën vanuit het Eilandenoverleg worden meegenomen. 
 
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.  
Birgit vertelt aan de hand van een tekening aan de wand hoe ze op allerlei manieren proberen 
met mensen in gesprek te komen en mensen en groepen met elkaar te verbinden. Ze zijn nu 
twee maanden bezig en hebben al 120-150 mensen gesproken. 
Buurtveiligheid is voor veel mensen het belangrijkste thema. Er leeft nog veel angst voor 
herhaling van het geweld dat heeft plaatsgevonden, angst voor groepen jongeren. Bewoners 
hebben weinig contact met de jongeren. 
Op 1 november heeft een buurtgesprek plaatsgevonden over Buurtveiligheid met 25 
deelnemers.  
Rochdale (Mieke ten Wolde) zet zich nu meer in voor verbetering van het sociale klimaat. De 
Key is niet zo aanwezig. 
Het is een probleem dat jongeren 22+ nergens een plek krijgen. 

mailto:groen-eilanden@buurtorganisatie1018.nl
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5b86f76a032be4ee9f143a52/1535571819247/2018-07-11+Advies+Groenplan+E.+van+Herk+juli+2018.pdf


  3  

Op 4 december organiseren ze een ontmoeting van bewoners en jongeren bij de Kippebrug, 
met vuurkorven. 
De criminele kant is wel degelijk aanwezig in de buurt. Politie en straatcoaches doen veel 
achter de schermen, maar dat is onzichtbaar voor de bewoners. 
Op 24 november is er een burenetentje voor bewoners van de Marinierskade en de Ravenwerf. 
Een volgende bijeenkomst is op 11 december. 
Met de moeders van jongeren wordt contact gelegd.  
Er is behoefte aan een Vrouwenhuis op de Oostelijke Eilanden. 
Birgit en Irma blijven t/m juni 2019. Brenda Heij van Dock moet zorgen voor de continuïteit 
daarna. 
Birgit vraagt of mensen die Kattenburgers kennen die ergens goed in zijn en dat met anderen 
willen delen. Zij kunnen zich bij Birgit of Irma melden via oelkers@planenaanpak.nl of 
i.vroegop@ikvolgje.nl 
 
7. Activiteiten werkgroep Buurt op de Kaart, terugblik stadsdeelbijeenkomst Oosterkerk 
9 oktober, ontwikkelingen jongerenwerk en oprichting Buurtplatform door stadsdeel 
Op 12 0oktober 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. 
Een delegatie van het Eilandenoverleg heeft op 17 oktober overlegd met het management van 
Dock in het kader van langerlopende besprekingen om vanuit de bewoners meer invloed te 
krijgen op het beleidsplan van Dock. Nadat een misverstand uit de weg was geruimd, wilde 
Dock toch dat het Eilandenoverleg eerst met het stadsdeelbestuur ging praten alvorens het 
gesprek over het beleid verder voort te zetten. Wel is afgesproken dat een concept van een 
nieuw beleidsplan voor vrijwilligers met de delegatie van het Eilandenoverleg zal worden 
besproken. 
Direct na dit gesprek kwam het nieuws dat Dock jongerenwerker Sibbele op non-actief had 
gesteld. Dit leidde tot een demonstratie bij De Witte Boei op 19 oktober. Daarna werd 
vrijwilligster Fatima ontslagen omdat ze meedeed met de demonstratie. 
Op 5 november organiseerde het stadsdeel de eerste bijeenkomst van het Buurtplatform 
Oostelijke Eilanden, bedoeld als overlegtafel met bewoners en professionals. De selectie van 
aanwezige bewoners is door het stadsdeel gedaan, maar het is de bedoeling dat het een open 
overleg wordt. De volgende vergadering zal medio december plaatsvinden, met als 
agendapunten  

• Locatie jongerencentrum 14+ na afloop tijdelijk gebruik van het oude postkantoor 
• Relatie met Dock 
• Verbetering informatievoorziening door het stadsdeel 

Deze agendapunten worden samen met een viertal buurtbewoners voorbereid. In het 
Eilandenoverleg van 12 december kunnen deze agendapunten voorbesproken worden. 
Vervolgens gaat het gesprek over de problemen met Dock. Het vertrouwen heeft een deuk 
opgelopen door de recente gebeurtenissen. Andere klachten: georganiseerde discontinuïteit 
door voortdurende wisseling van medewerkers, angstcultuur bij vrijwilligers, vrijwilligers worden 
niet gehoord en te weinig betrokken, stadsdeel en Dock zitten teveel op één stoel.. 
De delegatie van het Eilandenoverleg probeert zo spoedig mogelijk het gesprek met het 
stadsdeelbestuur te krijgen en gaat in elk geval het gesprek met Dock voeren over het 
vrijwilligersbeleid. 
 
8. Gebiedsplan 2019 en Gebiedsagenda 2019-2021 
Op 5 november zijn het gebiedsplan een de Gebiedsagenda vastgesteld in het DB van het 
stadsdeel. Het Eilandenoverleg heeft veel moeite gedaan om het concept van het gebiedsplan 
voor de vergadering van vandaag beschikbaar te krijgen, maar dat is niet gelukt, zodat het nu 
niet besproken kan worden. Neeria Oostra meldt dat het vanaf 19:30 op de 
stadsdeelcommissiekalender op de website is verschenen. Op 20 november vindt een 
hoorzitting plaats en op 4 december stelt de stadsdeelcommissie haar definitief advies vast. 
Het Eilandenoverleg heeft in juni schriftelijk input geleverd voor het Gebiedsplan. Lees die hier. 
De gebiedsmakelaars hebben toegezegd dat daar een schriftelijk reactie op komt, maar ook die 
is er ter vergadering nog niet.  

mailto:oelkers@planenaanpak.nl
mailto:i.vroegop@ikvolgje.nl
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5ba2839388251bcf691a65f3/1537377171412/2018-09-08+Brief+Eilandenoverleg+aan+stadsdeel+Centrum+over+locatie14%2B+speeltuingebouw.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5b2ade02562fa77e6a0e3892/1529536003403/2018-06-13+Input+Eilandenoverleg+Gebiedsjaarplan+2019+Centrum_Oost.pdf
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Actie: Heleen Verschuren, Rob van Dijk en Jeroen Verhulst gaan na of de input van het 
Eilandenoverleg goed is verwerkt en bereiden zo nodig een inspraak reactie voor i.v.m. de 
hoorzitting op 20 november.  
 
9. Stand van zaken lopende projecten  

• Fietspad Dijksgracht-oost: ProRail wilde via de Dijksgracht-oost bouwmaterialen 
aanvoeren voor de aanleg van de fly-over, waardoor de aanleg van het fietspad in de 
knel zou kunnen komen. Op dit moment vindt ambtelijk overleg met ProRail plaats om 
materiaal te kunnen aanvoeren zonder hinder voor het nieuwe fietspad. Eind november 
wordt dit duidelijk. 

• Marineterrein: overleg gemeente met Defensie over gebiedsafbakening duurt tot eind 
2018. Daarna een half jaar maken van nieuwe Nota van Uitgangspunten. In het tweede 
halfjaar van 2019 volgt inspraak en besluitvorming. 

• Werkspoorhal: Stadgenoot heeft na een goed gesprek met de initiatiefnemers 
Stadgenoot een intentieverklaring van zeven punten opgesteld. Speerpunten voor de 
initiatiefnemers zijn nu: 

o Buurtontmoetingscentrum en de weg ernaartoe verankeren in het Gebiedsplan 
van het Stadsdeel; 

o Het stadsdeel moet een rol spelen om te zorgen dat de Oostelijke Eilanden 
worden betrokken bij de sociale infrastructuur en de voorzieningen op 
Oostenburg-Noord. 

• Oostenburg-Noord: er komen 1705 nieuwe woningen, waarvan 1200 door 
projectontwikkelaar VORM worden ontwikkeld. Stadgenoot staat positief tegenover een 
begeleid wonenproject op Oostenburg-Noord voor jongeren van de Oostelijke Eilanden. 

• Zeeburgerpad: geen vertegenwoordiger aanwezig. Er is door bewoners en 
omwonenden een gezamenlijk zienswijze opgesteld bij het SPvE. Lees die hier. 

• Wakkere Kadijkers. Er is geen vertegenwoordiger aanwezig. Jeroen meldt dat de 
aanvraag voor monumentenstatus voor het Koning Williamterrein door de gemeente is 
afgewezen. 

 
10. Voorstel vergaderdata 2019 
Niet besproken wegens tijdgebrek. [Voorlopig gaan we uit van de voorgestelde data (zie 
onderaan dit verslag), bij problemen kunnen we wijzigingen afspreken, JV] 
 
11. Rondvraag/agendapunten volgend Eilandenoverleg op 12 december 
Michel Odjo bedankt voor de medewerking vanuit het Eilandenoverleg bij de geslaagde 
Burendag op 18 september. Wegens tijdgebrek verder geen rondvraag. 
 
 
ACTIELIJST Eilandenoverleg 7 november 2018 

1) Brenda Heij van Dock zal bij elke vergadering zorgen voor een paar papieren versies 
van de stukken voor degenen die geen internet hebben. 

2) Jeroen meldt te hoge stoepranden bij oversteek Czaar Peterstraat bij de gemeente. 
3) Agendacommissie bespreekt procedure voor kleurbepaling bij onderhoud bruggen met 

gebiedsmakelaar Danny Konings. 
4) Heleen Verschuren, Rob van Dijk en Jeroen Verhulst bereiden namens het 

Eilandenoverleg reactie voor op Gebiedsplan 2019 en verwerking input Eilandenoverleg.  
5) Delegatie Eilandenoverleg gaat in gesprek met Dock over vrijwilligersbeleid en met het 

stadsdeelbestuur over de opdracht aan Dock.  
 
 
Volgende vergaderingen Eilandenoverleg: 12 december 2018 in De Witte Boei. 
Vergaderingen in 2019: 13 februari, 16 april, 19 juni, 10 sept., 29 oktober en 18 december. 
 
Volgende Buurtoverleggen: dinsdag 20 november 2018 in De Witte Boei 
In 2019, steeds 11:30 uur: 15 januari, 12 maart, 14 mei, 2 juli, 1 oktober en 19 november. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/10/24/reactie-bewoners-en-omwonenden-op-spve-zeeburgerpad-centrum
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