
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
LET OP! We beginnen om 19:00 uur! 

 
Woensdag 13 februari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur 

in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 
 
Op 13 februari begint om 21:00 uur Ajax-Real Madrid. Daarom beginnen we een uur eerder. 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan jeroen.verhulst@hccnet.nl   
We starten om 19:00 uur precies. Vanaf 18:45 uur inloop voor koffie of thee. 
 
Agendavoorstel van de agendacommissie 
   
18:45 uur 
 
19:00 uur 

 
 
1. 

 

 

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

1) Op 26 februari 19:00 u organiseert Carlinde Adriaanse in het kader van 
het Groenplan Oostelijke Eilanden een bewonersavond over de 
vergroening van de Kattenburgerstraat. Locatie: Witte Boei. 

2) De vaststelling van de Nota van Uitgangspunten Czaar Peterstraat is 
uitgesteld omdat de gemeente eerst de mogelijke toename van het 
fietsverkeer wil onderzoeken als gevolg van een fietsbrug naar de 
Sluisbuurt. Auto’s over de trambaan en autoluw maken is een optie. 

3) In de NRC van 26 januari is een groot artikel verschenen over de 
buurtfunctie van de Oosterkerk. Lees hier.  

4) Op 26 januari is de gewelddadige dood van Mohamed Bouchikhi 
herdacht in een afgeladen Oosterkerk. Bij het speeltuingebouw is een 
gevelsteen onthuld. 

5) Red de Stichting Kunst en Cultuur, die plotseling buiten spel is gezet 
door stadsdeel Centrum, en teken de petitie. Klik hier. 
 

19:10 uur 2. Activiteiten van de Verkeerswerkgroep Kattenburg-Marineterrein rond 
verkeersvermindering van de Kattenburgerstraat  
Bewoners van Kattenburg hebben in de gemeenteraadscommissie Verkeer 
van 13 december gepleit voor een beleidswijziging, gericht op 
verkeersvermindering in de Kattenburgerstraat, naar aanleiding van de 
uitvoering van een gemeenteraadsmotie. Toelichting door de bewoners van 
problemen, resultaat tot nu toe en toekomstige acties. 
 

19:30 uur 3. Wat speelt er in de buurt? 
Vast agendapunt bedoeld voor korte signaleringen waarvoor bewoners 
kunnen binnenlopen. 
 

19:40 uur 4. Verslag Eilandenoverleg 12 december en actielijst  
Ctr+klik hier om te openen of downloaden 
 

19:45 uur 5 Stand van zaken Groenplan Oostelijke Eilanden  
Welke initiatieven zijn geïnventariseerd? Op 26 februari komt er een 
bewonersavond over vergroening Kattenburgerstraat. Zijn alle initiatieven 
daarover bekend? Komt er dit jaar nog een groene opbouwwerker? 
 

mailto:jeroen.verhulst@hccnet.nl
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/1/26/groot-nrc-artikel-over-buurtfunctie-oosterkerk
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/1/24/teken-de-petitie-red-de-stichting-kunst-amp-cultuur-amsterdam-centrum
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5c17e898b8a0454b6aeb4495/1545070745128/2018-12-12+VERSLAG+EILANDENOVERLEG+12+december+2018.pdf
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19:55 uur  PAUZE 

 
20:05 uur 6  Nabespreking Open Informatieplatform over Jeugd en Veiligheid  

Het stadsdeel organiseerde op 15 januari voor de eerste keer het Open 
Informatieplatform met als doel om beter te communiceren wat diverse 
instanties in de buurt doen. Wat waren de uitkomsten van de diverse 
werkgroepen? Wat vinden we van de opzet? Lees hier het verslag en de 
presentatie met waaier. Ook meegezonden: telefoonnummers voor melding 
jeugdoverlast. 
In maart volgt de tweede open informatieplatformbijeenkomst, gewijd aan 
‘verbinding en sociale cohesie’. 
 

20:20 uur 7. Voorbereiding overleg over verkamering en overmaat aan 
starterswoningen met stadsdeel Centrum en de woningcorporaties 
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. Dat heeft nog weinig concreets opgeleverd. 
Graag aanvulling met recente de ervaringen met de verhuur van 
leegkomende woningen van De Key, Rochdale, Stadgenoot, Eigen Haard 
en De Alliantie. Is overdracht van het bezit van De Key aan een andere 
corporatie een optie? Het stadsdeel gaat een bijeenkomst van een 
delegatie van het Eilandenoverleg met de corporaties beleggen. Vooraf 
kunnen we vragen naar feitelijke informatie aan de corporaties meegeven. 
 

20:40 uur 8. Stand van zaken lopende projecten 
a) Stand van zaken behandeling raadsadres tegen verkoop Oosterkerk  
b) Plannen ProRail voor fly-over, sporenligging en geluidwering. 

Uitkomsten Omgevingstafel 7 februari 
c) Javabrug onzeker door afwijzing RWS. 
d) Oostenburg-Noord: zelfbouw en woongroepen 
e) Kadijken: aanvraag monumentenstatus afgewezen. Hoe verder? 

 
20:55 uur 9. Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 13 maart  

- Nieuwe plannen voor het Marineterrein 
- Groenplan Oostelijke Eilanden 
- Stand van zaken planvorming Oostenburg-Noord 
- Wat nog meer? 

 
21:00 uur       Sluiting 
 
 
 
Vergaderdata volgende Eilandenoverleggen 2019, 20:00 u Witte Boei 

• 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: 
12 maart, 14 mei, 2 juli, 1 oktober, 19 november.  

https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5c5cad224e17b603e1c2b070/1549577507099/2019-01-15+Verslag+open+Informatieplatform+Oostelijke+Eilanden+Jeugd+en+Veiligheid.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5c5cad029b747a3d5275b4aa/1549577475896/2019-01-15+Presentatie+thema+Jeugd+en+Veiligheid.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5c5cace1971a183bb4806ecc/1549577442192/Telefoonnummers+meldingen+van+jeugdoverlast+2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5c5cace1971a183bb4806ecc/1549577442192/Telefoonnummers+meldingen+van+jeugdoverlast+2019.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/5bd0f69d4192025125b39dab/1540421280044/2018-10-22+Adres+aan+de+gemeenteraad+van+Eilandenoverleg+en+PWO+Verkoop+de+Oosterkerk+niet%21.pdf
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