
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag 12 december 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 

1) De Nieuwjaarsreceptie van Buurtorganisatie 1018, Dock, Centram en 
Stichting Oosterkerk wordt gehouden in de Oosterkerk op donderdag 
10 januari 2019 17:00 – 19:00 uur. Open voor alle bewoners van 
postcodegebied 1018 en betrokken medewerkers van gemeente en 
instellingen. 

2) Gebiedsplan 2019 Centrum Oost en Gebiedsagenda 2019-2022 nu 
beschikbaar. Lees hier het Gebiedsplan. De Oostelijke Eilanden krijgen 
hierin prioriteit, met name de jongeren. Lees vooral hoofdstuk 6. Deze 
documenten en de schriftelijke reactie op de input van het 
Eilandenoverleg waren net niet op tijd beschikbaar voor het 
Eilandenoverleg van 7 november. Een werkgroepje stuurde een 
schriftelijke reactie op de beantwoording van de input van het 
Eilandenoverleg naar de stadsdeelcommissie. Op 20 november heeft 
Jeroen Verhulst ingesproken bij de stadsdeelcommissie Centrum. Op 4 
december heeft de stadsdeelcommissie zijn definitief advies opgesteld. 

3) Het Eilandenoverleg heeft een brief gestuurd aan de raadscommissie 
Wonen en Bouwen over het probleem van de verkamering en de 
overmaat aan starterswoningen op de Oostelijke Eilanden i.v.m. 
behandeling op 12 december van de gemeentelijke inzet voor 
prestatieafspraken met de corporaties. Lees hier de brief. 

4) 18 december: avond over geveltuinen en grotere tuinen in de openbare 
ruimte in het kader van het Groenplan Oostelijke Eilanden. Tijd en 
plaats nog niet bekend. 

5) 22 januari 1800 – 19:30 u Bijpraten met de buurt op het Marineterrein 
 

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 7 november en actielijst  
Ctr+klik hier om te openen of downloaden 
 

20:25 uur 4  Kennismaking met Carlinde Adriaanse, trekker van het Groenplan 
Oostelijke Eilanden 
Wegens ziekte van Carlinde kon dit agendapunt op 7 november niet 
doorgaan. Intussen heeft op 13 november een eerste bewonersavond over 
het Groenplan plaatsgevonden. Lees hier het verslag. Carlinde wil graag 
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werken op basis van initiatieven van bewoners. Wat is hierin de rol van de 
nieuwe Werkgroep Groen van het Eilandenoverleg? 
Het Eilandenoverleg sprak op 13 juni met Ellen van Herk en droeg toen 
ideeën aan voor het groenplan en andere leefbaarheidsprojecten. Zie ook 
input Eilandenoverleg voor Groenplan.Wat wordt daar verder mee gedaan? 
Wat zijn hierin de prioriteiten van het Eilandenoverleg? 
Dock gaat vanaf januari een groene opbouwwerker inhuren bij het IVN. Wat 
wordt zijn/haar rol?  
 

20:50 uur  P A U Z E 
 

21:00 uur 5. Stand van zaken werkgroep Buurt op de Kaart en overleg met/over 
Dock 
Mondeling verslag door Tineke van den Klinkenberg. 
 

21:10 uur 6. Jeugd en veiligheid eerste thema in 2019 van het nieuwe ‘open 
informatieplatform Oostelijke Eilanden’ voor overleg van bewoners 
met ambtenaren en professionals 
Wat speelt er rond jeugd en veiligheid? Wat moet ingebracht worden? 
Wat vindt het Eilandenoverleg van de voorgestelde acties in hoofdstuk 6 
van het Gebiedsplan 2019? 
 

21:30 uur 7. Locatievoorstellen afvalcontainers Oostelijke Eilanden 
Hierover zijn bewonersbrieven verspreid. Op 28 november was er een 
inloopavond in de Oosterkerk. Lees hier het bericht met kaarten van de 
voorgestelde locaties. Zijn er voorstellen voor meer of andere locaties? 
 

21:45 uur 8. Stand van zaken lopende projecten 
a) Behandeling raadsadres tegen verkoop Oosterkerk op 5 december. 
b) Fietspad Dijksgracht-oost en afspraken met ProRail. 
c) Javabrug onzeker door afwijzing RWS. 
d) Oostenburg-Noord en Werkspoorhal 
e) Kadijken: aanvraag monumentenstatus afgewezen. Hoe verder? 
f) Fibonacci: bestemmingsplan hoek Cruquiuskade/Panamaweg ligt ter 

visie. 18 december 20:00 u informatie-avond Zeeburgerpad 56. 
 

21:55 uur 9. Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 13 februari  
- Nieuwe plannen voor het Marineterrein 
- Woningcorporaties uitnodigen? 
- Wat nog meer? 

 
22:00 uur       Sluiting 
 
 
 
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 

 
Vergaderdata Buurtoverleg 2019, steeds op dinsdag 11:30 – 12:30 u in de Witte Boei: 
15 januari, 12 maart, 14 mei, 2 juli, 1 oktober, 19 november.  
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