
 

    
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 12 december 2018  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Carlinde Adriaanse, Arjan Spit (vanaf 21:00 uur, 
projectleider aanpak Oostelijke Eilanden), Magdalena Chu Kum (Dock), Heleen Verschuren, Marca 
Wolterbeek, Anneke Pauptit, Atef Abdalla, Wim Pelt, Marlou Visser, Jan Postma, Gedi van Schriek, 
Rob van Dijk, Irma Bergen, Sybrand Hekking, Gert-Jan van der Weijden, Stephan Vierkant, Sjoerd 
Munnik (Cruquiuskade), Moon Rijven en Jeroen Verhulst (verslag). In totaal 20. 
Afwezig met bericht:. Michel Odjo, Tineke van den Klinkenberg en Luud Zonneveld. 
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 
De voorzitter heet Carlinde Adriaanse welkom en kondigt de komst aan van Arjan Spit vanaf 21:00 
uur. Hij is projectleider Aanpak Oostelijke Eilanden. 
Sjoerd Munnik is aanwezig namens een groepje bewoners van de Cruquiuskade dat zich verzet 
tegen de Fibonaccitoren (zie punt 8f.) 
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 18 december stelt de stadsdeelcommissie zijn definitief 
advies op. 

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 19:00 uur in De Witte Boei: avond over geveltuinen en grotere tuinen in de 
openbare ruimte in het kader van het Groenplan Oostelijke Eilanden.  

5) 22 januari 1800 – 19:30 u Bijpraten met de buurt op het Marineterrein 
6) De gemeente heeft het rapport ‘Ontwikkelmogelijkheden Oostelijke Eilanden’ uitgebracht. 
7) Zondag 16 december 15:00 – 17:00 u NewWerktheater Oostenburgergracht 75: buurtborrel 

Oostenburg, georganiseerd door twee buren. Alle Eilanders welkom. Aanmelden 
bboostenburg@gmail.com  
 

2. Wat speelt er in de buurt? 
• Het is erg gevaarlijk fietsen op de rijbaan van de Eilandenboulevard. Moon Rijven meldt bij 

vernieuwen.eilandenboulevbard@amsterdam.nl  
• De gemeente gaat de parkeertarieven voor bezoekers verhogen, maar wacht er nog even 

mee om de stadsdeelcommissies gelegenheid te geven om te adviseren. In de 
Stadsdeelcommissie Centrum heeft D66 voorgesteld om ook ’s zondags betaald parkeren in 
te voeren. Het Eilandenoverleg wijst dat in meerderheid af. Gert-Jan van der Weijden zal dit 
overbrengen aan de stadsdeelcommissie. Hij zal ook melden dat Centrum onderbedeeld is 
wat betreft visite-parkeren.  

https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5be5917f562fa720935b965f/1541771654539/3__Concept_gebiedsplan_2019_Centrum_Oost_docx.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5be5917f562fa720935b965f/1541771654539/3__Concept_gebiedsplan_2019_Centrum_Oost_docx.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5bed8cba562fa74fcf1e512b/1542294714784/2018-11-15+Verwerking+input+Eilandenoverleg+Gebiedsjaarplan+2019+Centrum-Oost.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5c06ae874d7a9cd4fe6894ff/1543941768986/Brief+Eilandenoverleg+aan+raadscie+WB+inzake+ag.pt.16+op+13+dec+afspraken+met+corporaties+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5c0da5ec352f5317ebe43e29/1544398332031/181025_Ontwikkelmogelijkheden+Oostelijke+Eilanden+BW+versie_klein.pdf
mailto:bboostenburg@gmail.com
mailto:vernieuwen.eilandenboulevbard@amsterdam.nl
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• Gert-Jan van der Weijden en Sybrand Hekking melden zich aan bij Pakhuis De Zwijger naar 
aanleiding van een uitnodiging om mee te denken hoe je terugkijkend tot verbetering van de 
invloed van de buurt op ruimtelijke ontwikkelingen kan komen. 

• Marlou Visser gaat inspreken bij de raadscommissie MLD-Verkeer om in het kader van een 
uitgevoerd onderzoek te bepleiten dat de Kattenburgerstraat wordt afgewaardeerd van 
Plusnet Auto-corridor naar Hoofdnet Auto. Ze wil op grote schaal actie gaan voeren tegen de 
overlast, zowel van verkeer als van criminaliteit. 

 
3. Verslag Eilandenoverleg 7 november 2018 en actielijst 
Het verslag is akkoord, met dank aan Jeroen Verhulst. Acties zijn uitgevoerd, behalve actie 3 kleur 
schilderwerk bruggen. Blijft staan. Actie 2 te hoge stoepranden in oversteek Czaar Peterstraat nog 
geen resultaat. Actie 5 overleg met Dock: vrijwilligersbeleid wordt binnenkort besproken. Gesprek 
over beleidsplan wacht op richting geven door stadsdeel. 
 
4. Kennismaking met Carlinde Adriaanse de 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 is bezig om samen met bewoners het Groenplan uit te werken. Het gaat om het gebied van 
kattenburg, Wittenburg en oostenburg. Daarvoor wil ze de wensen van de bewoners ophalen en 
vooral de bewoners stimuleren om zelf groene initiatieven te nemen . In het Plukbos op Wittenburg 
zijn al tien fruitbomen geplant (uit ander budget dan Groenplan). 
I januari en februari gaat zij een lijst maken van activiteiten en initiatieven. 
Desgevraagd zegt Carlinde graag te willen samenwerken met de nieuwe Werkgroep Groen 
Oostelijke Eilanden van het Eilandenoverleg. De werkgroep is net begonnen en Anneke Pauptit 
vraagt of mensen zich bij haar willen melden om mee te doen via e-mailadres  
groen-eilanden@buurtorganisatie1018.nl  
Er loopt al een aantal initiatieven zoals het Plukbos en de hangende tuinen op Kattenburg. Met dit 
laatste is ook een relatie naar het Scheepvaartmuseum. 
Marlou Visser heeft een initiatief met groente en kruiden op balkons en galerijen op Kattenburg.. 
Er is contact met Waternet en Rainproof om het waterbergend vermogen te vergroten. Carlinde staat 
ook in contact met woningcorporaties en VVE’s. Suggestie vanuit het Eilandenoverleg: laat 
woningcorporaties regentonnen plaatsen als watervoorziening voor geveltuinen e.d. 
Er wordt een oproep gedaan om ouderen te helpen hun tuin te verzorgen. Ook het vinden van 
vervangers voor zelfbeheerders die ziek zijn of op vakantie is een probleem. Daar moet een vangnet 
voor komen. 
Carlinde gaat na een aantal maanden weer weg. Voor de continuïteit is het erg belangrijk dat de 
groene opbouwwerker die voor 1 januari er zou komen, snel komt. Die moet als spin in het web gaan 
fungeren voor zelfbeheerders en contacten naar de gemeente. Er is echter plotseling een kink in de 
kabel gekomen doordat de groene opbouwwerker niet in de offerte van Dock is opgenomen. Carlinde 
gaat in overleg met het stadsdeel om te borgen dat het groenplan continuïteit krijgt via de groene 
opbouwwerker. Het Eilandenoverleg gaat zich informeren en zo nodig een brief schrijven aan het 
stadsdeel.  
Heleen signaleert het probleem dat bedrijven en bewoners soms zonder overleg stukken voetpad 
met bloempotten privatiseren. Daarvoor is een objectvergunning nodig. 
Moon vraagt aandacht voor het groen dat spontaan in boomkransen opbloeit. Dit wordt door de 
gemeente jammer genoeg stelselmatig verwijderd. Volgens Carlinde gevolg van contract. 
Oproep: kom 18 december om 19:00 uur naar de Witte Boei om mee te praten over het opstellen van 
het Groenplan. 
 
6. Stand van zaken \Buurt op de Kaart 
 Tineke van den Klinkenberg kan helaas niet aanwezig zijn om verslag te doen.  
Bart geeft aan dat het gesprek met Dock na de bijeenkomst in de Oosterkerk moeizaam verliep 
omdat daar het vertrouwen in Dock was opgezegd door enkele aanwezigen. Dat was echter niet 
namens het Eilandenoverleg. Toch wilde Dock niet verder praten over het beleidsplan en moest er 
eerst maar een gesprek tussen Eilandenoverleg en het stadsdeel plaatsvinden, want het stadsdeel is 
voor Dock de opdrachtgever. 
Wel is afgesproken dat Dock met het Eilandenoverleg zou gaan spreken over een concept-plan voor 

https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5c00160d89858334dbd65353/1543509518126/2018-11-13+Verslag+13+nov++Groenavond-def.pdf
mailto:groen-eilanden@buurtorganisatie1018.nl
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vrijwilligersbeleid. Het gesprek over het beleidsplan wacht op een uitspaak van het stadsdeel naar 
aanleiding van het gesprek dat de delegatie van het Eilandenoverleg op 16 november voerde met het 
DB van stadsdeel Centrum.  
Intussen zijn er gesprekken op gang gekomen tussen de vrijwilligers en Dock om de verhoudingen te 
verbeteren. 
Op 14 januari 20:00 uur in De Witte Boei is de volgende bijeenkomst van ‘Buurt op de Kaart’. Bart 
roept op om daarheen te gaan. 
Het is de intentie dat de activiteiten van ‘Buurtkracht 1018’ en ‘Buurt op de Kaart’ worden 
samengevoegd.  
Arjan Spit stelt zich voor. Hij is de nieuwe projectleider ‘Aanpak Oostelijke Eilanden’ en de opvolger 
van Nelleke Hilhorst. Laatstgenoemde werkte in opdracht van de burgemeester, Arjen in opdracht 
van stadsdeel Centrum. Hij heeft geen directe lijn naar de burgemeester, maar wel naar ‘Openbare 
orde en veiligheid’. Zijn opdracht is om de vanuit de crisissituatie gestarte aanpak te laten landen in 
het stadsdeel.  
Hij is betrokken bij de gesprekken over het welzijnsbeleid op de Oostelijke Eilanden. Hoe Dock 
samenwerkt met de buurt is een onderwerp dat hij dit voorjaar wil oppakken. Daarbij scheidt hij twee 
onderwerpen: ‘Hoe gaat het nu?’ en ‘Wat is de visie op het beleid van de toekomst?’. Hij bevestigt 
dat de bal nu bij het stadsdeel ligt. 
 
6. Jeugd en veiligheid eerste thema in 2019 van het nieuwe ‘Open informatieplatform 
Oostelijke Eilanden’ voor overleg van bewoners met ambtenaren en professionals 
Op 15 januari 20:00 uur wordt de eerste bijeenkomst gehouden van het ‘Open InformatiePlatform 
Oostelijke Eilanden (locatie is nog niet bekend). Alle bewoners zijn daar welkom. De 
stadsdeelvoorzitter, ambtenaren en professionals van bij het thema betrokken instellingen zijn 
aanwezig om gevraagd en ongevraagd uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Dat is nog onvoldoende 
bekend, ook omdat de informatie op bijeenkomsten en in brieven erg algemeen gesteld was. In 
hoofdstuk 6 van het Gebiedsplan Centrum-Oost worden veel initiatieven in het jeugdbeleid genoemd. 
In de bijeenkomst wordt meer uitleg gegeven wat het inhoudt.  
Moon zou graag regelmatige bulletins met informatie van het stadsdeel zien, want de brieven en 
uitnodigingen bevatten weinig informatie. Arjan roept op om met vragen daarover te komen. 
Moon doet de suggestie om vitrinekasten te plaatsen met informatie. 
Heleen vindt dat op de website van De Witte Boei activiteiten moeilijk zijn terug te vinden, 
waarschijnlijk vanwege de centrale aansturing van de site van Dock. 
 
7. Locatievoorstellen ondergrondse afvalcontainers oostelijke Eilanden. 
Op 28 november was er een informatieavond hierover in de Oosterkerk en kon er gereageerd 
worden. Met enige moeite heeft Jeroen Verhulst de toezegging gekregen dat voorstellen vanuit het 
Eilandenoverleg nog meegenomen worden bij het opstellen van het voorlopige besluit. Daarover gaat 
het stadsdeel in januari besluiten, maar daarna is er nog een periode waarin formeel zienswijzen 
ingediend kunnen worden voorafgaand aan het definitieve besluit. 
Over de locaties op Kattenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt zijn geen opmerkingen. 
Wat betreft Wittenburg zijn er extra locaties nodig voor de Wittenburgerkade en de Poolstraat. 
Voorstel: hoek Wittenburgerkade – Ravenstraat. Daar staat een blokje galerijwoningen met lift waar 
veel ouderen wonen. Voor hun is de loopafstand echt te groot. Er rijden op dit moment ook grote 
vuilnisauto’s dus wij denken dat het legen van de containers daar geen probleem hoeft te zijn. 
Poolstraat: locatie gewenst op de hoek bij het bruggetje naar Oostenburg. 
 
Vanuit het Vierwindenhuis komt de vraag om een oplossing voor het tuinafval voor de zelfbeheertuin 
aldaar. Op het Java-eiland is een voorbeeld van een locatie daarvoor waar bewoners ook aarde 
kunnen weghalen voor geveltuinen e.d.  
De bewoners missen in het voorlichtingsmateriaal informatie wat voor afvalcontainers op de 
afzonderlijke plekken staan. We hopen dat dit in het voorlopige besluit zichtbaar wordt gemaakt, 
zodat daar eventueel nog zienswijzen op ingediend kunnen worden. 
Verder was er de vraag of er vaste locaties komen voor het grof vuil. Op dit moment zijn die er op 
Kattenburg wel. 
 
8. Stand van zaken lopende projecten  
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a) Behandeling raadsadres Eilandenoverleg om de Oosterkerk niet te verkopen aan 
Stadsherstel vond plaats op 5 december in de raadscommissie Kunst etc. Uitkomst: de 
wethouder schort de verkoop op. Stadsherstel heeft tegenover de wethouder gezegd de 
programmering te willen wijzigen en een grand café te willen inbouwen. De wethouder wil nu 
eerst met de Stichting Oosterkerk te willen praten. Alle fracties steunen het behoud van 
buurtfuncties in de Oosterkerk. 

b) 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. Intussen heeft ambtelijk overleg met ProRail plaatsgevonden Alle partijen spannen 
zich in om het fietspad in gebruik te kunnen houden. 
Op 18 december komt het plan in de Stadsdeelcommissie. Jeroen Verhulst zal namens het 
Eilandenoverleg bepleiten dat er een reling langs de kade komt en een paar bankjes. De 
nachtstalling mag geen gegeven zijn; er moet gezocht worden naar meer geschikte locaties. 

c) De Javabrug is onzeker geworden vanwege nautische bezwaren van Rijkswaterstaat. Hoe 
een dubbelzijdig fietspad langs de huizen van de Kattenburgerstraat moet komen te lopen is 
onduidelijk. Zodra er meer duidelijkheid is over de Javabrug, zal jeroen die informatie 
proberen te krijgen. 

d) Oostenburg-Noord en de Werkspoorhal. Eergisteren 11 december is de eerste paal 
geslagen van een bouwproject van Stadgenoot met 11 jongerenwoningen van 30 m2 met 
vijfjaarscontract.  
Werkspoorhal: de initiatiefgroep staat op het punt om een intentieverklaring te tekenen met 
Stadgenoot, waarin Stadgenoot belooft om vijf jaar lang elk jaar de huur te betalen van tien 
dagen gebruik van de middenruimte door de buurt. Ze overleggen ook over 
huisvestingsmogelijkheden voor jongeren uit de buurt in een vorm van begeleid wonen. 
Verder krijgen ze steun voor het project buurtontmoeting: tafels waar buurtgenoten – ook de 
nieuwe bewoners - met elkaar praten die elkaar normaal gesproken nooit tegengekomen 
zouden zijn. 
De OBA is geïnteresseerd in het faciliteren van een leeshuis. 

e) Kadijken: de aanvraag monumentenstatus voor Koning William is afgewezen. De commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit spreekt zichzelf tegen: Enerzijds spreken ze over de hoge 
zeldzaamheidswaarde van het terrein, anderzijds vinden ze dat de opstallen niet in zodanige 
staat verkeren dat ze het behouden waard zijn. 
Maandag 17 december gaan de Wakkere Kadijkers om 19:30 met een groep naar het 
stadhuis om bezwaren aan te bieden. Maak gebruik van standaard-bezwaar. 

f) Fibonacci hoogbouwproject Cruquiuskade:18 december 18:00 – 20:00 uur is er een 
bijeenkomst in Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58, waar ontwikkelaar VORM het plan 
toelicht.is. ProRail gaat geluidsschermen maken, maar niet voor de brug. De bewonersgroep 
Cruquiuskade/Panama wil er graag uitgebreider over praten. Dat zou kunnen in het 
Buurtoverleg van 15 januari 11:30 u of het Eilandenoverleg van 13 februari.  

11. Rondvraag/agendapunten volgend Eilandenoverleg op 12 december 
Mogelijke agendapunten: Programmering Werkspoorhal, Buurtontmoeting, Fibonacci en 
Marineterrein. 
 
 
ACTIELIJST Eilandenoverleg 7 november 2018 

1) Agendacommissie bespreekt procedure voor kleurbepaling bij onderhoud bruggen met 
gebiedsmakelaar Danny Konings. 

2) Delegatie Eilandenoverleg gaat in gesprek met Dock over vrijwilligersbeleid en beleidsplan 
Dock.  

 
 
Volgende vergaderingen Eilandenoverleg in 2019:  
13 februari, 16 april, 19 juni, 10 sept., 29 oktober en 18 december. 
 
Volgende Buurtoverleggen in 2016, steeds op dinsdag 11:30-12:30 u in de De Witte Boei: 
15 januari, 12 maart, 14 mei, 2 juli, 1 oktober en 19 november. 

https://wakkerekadijkers.weebly.com/
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