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Voorwoord  
 
Het was het jaar van gemeenteraadsverkiezingen, van het afschaffen van de 
bestuurscommissies, en van de komst van het benoemde dagelijks bestuur en de gekozen 
stadsdeelcommissies. Er speelde van alles rond plannen voor nieuwe wijken, grote 
bouwprojecten, sloopplannen, herinrichting straten, horeca, strubbelingen rond het Marine 
terrein. Men streed tegen het teloorgaan, en voor het behoud,  van de Oosterkerk als plek 
voor de buurt sociale en culturele activiteiten. Er is een initiatief voor drijvende tuinen, en 
elders wordt er aan gezamenlijk groen gewerkt.  Allemaal zaken die raken aan de levens van 
mensen in de buurt. Veel initiatieven zijn vóór iets dat men wil, maar er is ook veel werk aan 
de winkel tegen dingen die men niet wil. Maar allebei gericht de belangen van de buurt.  
De meest verschrikkelijke gebeurtenis van 2018 was zonder twijfel de dodelijke schietpartij 
op Wittenburg in januari, met een enorme impact op de buurt. Behalve dat het veel verdriet 
en ontzetting bracht heeft het er in de buurt ook toe geleid dat mensen zich meer dan ooit 
realiseerden dat ze samen moeten zorgen voor een samenhang, voor een goede sociale 
verbanden. Dat een buurt betekenis krijgt als mensen samen dingen doen, en voor elkaar 
opkomen. De buurt dat zijn de mensen, en dat is wat zij willen maken van hun omgeving.  
 
De gemeente speelt bij bijna alle onderwerpen een essentiële rol. De meeste beslissingen 
liggen nu eenmaal uiteindelijk bij de gemeente. En natuurlijk,  de gemeente heeft met meer 
factoren te maken dan alleen de stem van bewoners. Maar wel moet zij zorgen voor een 
goede en inzichtelijke belangenafweging, waarin de stem van de bewoners duidelijk gewicht 
in de schaal legt.  
 
De centrale vraag is: gaat het ook zo? Legt die stem nu echt gewicht in de schaal. Vinden we 
meestal dat de gemeente met ons is? Of tegen ons?  BO1018 probeert mensen te 
assisteren en faciliteren als zij hun stem willen laten horen. BO1018 Streeft naar een 
bestuursstructuur waarin de stem van burgers echt gehoord wordt. Streeft naar een situatie 
waarin bewoners als basis het gevoel hebben: de gemeente is er – door de bank genomen - 
voor ons.  
 
We kijken nu naar 2018. En? Was de gemeente onze vriend of onze vijand? Er zijn 
hoopvolle signalen. Het bestuur van het stadsdeel doet echt zijn best, de 
stadsdeelcommissie blijkt zich, meer dan we hadden durven hopen, in de belangen van de 
burgers te verdiepen. Het college werkt op basis van een coalitieakkoord met goede 
voornemens.  
Maar de praktijk is weerbarstig. Er zijn nog altijd veel te veel dossiers waarbij de burgers stuk 
lopen,  op onzinnige bureaucratische onbegrijpelijkheden, op onwil, of echt soms op 
oneerlijkheid, manipulatie,  en op voorbeelden van onbehoorlijke bestuur.  
 
We zijn er nog niet. We houden goede moed, dat spreekt vanzelf. BO1018 kijkt met dit 
jaarverslag terug op 2018, maar onze blik is vooral gericht op de toekomst. We blijven actief, 
alert en waakzaam.  
 
Petra Catz 
Voorzitter BO1018 
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Inleiding 
In het eerste deel van dit jaarverslag komen de prestaties van Buurtorganisatie 1018 aan de 
orde, afgezet tegen de ambities. De belangstelling voor de berichtgeving op de website 
groeit nog steeds, mede onder invloed van het grotere aantal nieuwsberichten. Opvallend is 
vooral dat het aantal abonnees op de nieuwsbrief groeide van 365 naar 480. 
Hierna volgen hoofdstukken over bestuur, Commissie van Toezicht en het financieel 
jaarverslag.  
Een belangrijke mijlpaal is dat het stadsdeel Centrum eind 2018 besloot om de 
Buurtorganisatie met ingang van 2019 een periodieke subsidie te verstrekken. Dat is een 
erkenning van het bestaansrecht van Buurtorganisatie 1018 en hiermee wordt zekerheid 
geboden voor het voortbestaan.  
 
Achter het jaarverslag van de Stichting is een overzicht gevoegd van wat actieve groepen in 
postcodegebied 1018 heeft beziggehouden in 2018. Dit overzicht maakt formeel geen deel 
uit van het jaarverslag van de stichting, maar is bijgevoegd om een beeld te schetsen van de 
activiteiten van de groepen die Buurtorganisatie 1018 onder andere via de 
informatievoorziening op de website faciliteert. Het is de context waarin Buurtorganisatie 
1018 functioneert. 
 
 
1. Resultaten 
 
 

Prestatie-indicatoren Start  
7 okt 
2014 

Stand 
 31 
dec 
2014 

Doelen  
2015 

Stand  
31 dec 
-2015 

Stand 
31 dec 
2016 

Stand 
31 dec  
2017 

Stand31 
dec 
2018 

A. Website, Facebook en 
Nieuwsbrieven 

       

1. Aantal aangesloten 
werkgroepen 

6 7 9 9 10 12 12 

2. Aantal dossiers website 3 4 5 5 6 7 18 
3. a)Aantal nieuwsitems 
website 

3 20 75 85 89 116 147 

3 b) Aantal agenda-items    Ca. 50 Ca. 70 Ca. 70 Ca. 100 
4. Aantal nieuwsbrieven 0 0 6 5 5 6 9 
5. Aantal abonnees op de 
nieuwsbrief 

0 34 200 241 300 356 480 

6. Aantal bezoekers website 
per maand 

0 239 500 912 
(dec) 

3669 
(dec) 

2133 
(gem) 

2267 
(gem) 

7. Aantal bezoeken website 
per maand 

0 381 600 1321 
(dec) 

4338 
(dec) 

2500 
(gem) 

2508 
(gem) 

8. Aantal pageviews website 
per maand 

0 1030 2000 2003 
(dec) 

5659 
(dec) 

3958 
(gem) 

4241 
(gem) 

9. Bereik  Facebookpagina 
per maand 

0  4x75=300 768 (wk 
47-51) 

2255 
(wk 47-

51 

3611 
(wk 

47-51) 

4233 
(dec; 21 
items) 

        
B. Thema-avonden        
10. Aantal thema-avonden 
BO1018 

0 1 2 2 1 3 1 

11. Aanwezigen per thema-
avond BO1018 

0 15 40 40-150 60 28-50 50 
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De Stichting Buurtorganisatie 1018 is in oktober 2014 met haar activiteiten gestart. In de 
statuten is vastgelegd dat de Stichting als doel heeft om bewonersparticipatie en 
bewonersinitiatieven in postcodegebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen.  
Het beleid van de Stichting is uitgewerkt in een startnotitie, die evenals de statuten te vinden 
is op www.buurtorganisatie1018.nl/over/  
Een belangrijk middel om de doelstellingen te bereiken is het in stand houden van de eigen 
website, waarvan alle groepen uit de buurt gebruik kunnen maken voor nieuws, 
aankondigingen en verslagen.  
 
Evenals in 2016 en 2017 heeft de Buurtorganisatie 1018 in 2018 geen subsidie ontvangen 
van stadsdeel Centrum.  
In 2015, toen een eenmalige subsidie van het stadsdeel werd ontvangen, heeft de 
Buurtorganisatie doelstellingen geformuleerd, die sindsdien als ijkpunten gebruikt zijn voor 
de resultaten zoals die in de jaarverslagen gemonitord worden. 
Onderstaande tabel laat de behaalde resultaten in 2018 zien in vergelijking met die 
doelstellingen en de resultaten in 2015, 2016 en 2017 
Behalve voor de website zijn in onderstaand overzicht ook prestatie-indicatoren opgenomen 
voor de thema-avonden die Buurtorganisatie 1018 organiseert. 
 
Toelichting bij de prestatie-indicatoren en overige resultaten 
 
A) Website, Facebookpagina en Nieuwsbrieven van 
Buurtorganisatie 1018 
 

 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/
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Deel van de vernieuwde homepage www.buurtorganisatie1018.nl 

 
De website van Buurtorganisatie 1018 en de daaraan gekoppelde Facebookpagina vervullen 
een belangrijke functie voor informatie en participatie van bewoners en bewonersgroepen in 
de oostelijke binnenstad: 

• Nieuws over initiatieven en acties van bewoners(groepen) 
• Nieuws van stadsdeel Centrum en gemeente over beleid, plannen en 

werkzaamheden die van belang zijn voor postcodegebied 1018 
• Nieuws van welzijnsinstellingen, woningcorporaties, ontwikkelaars, 

onderwijsinstellingen en ondernemers 
• Nieuws en agenda-items op cultureel gebied, zoals van Oosterkerk, SOOP en 

evenementen in postcodegebied 1018. 
• Aankondigingen van bijeenkomsten van bewoners, stadsdeel en gemeente met 

agenda/programma/achtergrondinformatie 
• Dossiers van belangrijke projecten en ontwikkelingen zoals Eilandenboulevard, 

Oostenburg-Noord en Marineterrein met alle relevante documenten 
• Agenda’s, verslagen en belangrijke documenten van Eilandenoverleg en Plantage 

Weesperbuurt Overleg. 
 
Facelift van de website 
De website www.buurtorganisatie1018.nl heeft in 2018 een facelift ondergaan, dankzij steun 
van externe deskundigen met kennis van webtechniek en vormgeving. Stadsdeel Centrum 
heeft daarvoor een buurtbudget van € 500 toegekend.  
De verbeteringen betreffen onder meer  

• een nieuwe indeling van de Homepage waardoor veel meer nieuws-items en agenda-
items in één oogopslag zichtbaar zijn,  

• het integreren van het menu ‘Groepen’ in het menu ‘Dossiers’,  
• het toevoegen van de pagina’s ‘Petersburgjournaal’ en ‘Nieuwsbrieven BO 1018’ aan 

het menu ‘Nieuws’  
• het overhevelen van onderdelen en documenten van vóór 2016 naar een nieuw 

menu ‘Archief’.  
 
Toelichting bij de cijfers in de tabel op blz. 4 per prestatie-indicator: 
 
Ad 1 Aangesloten groepen  
Er zijn op 31 december 2018 twaalf aangesloten werkgroepen met een webpagina:  

• Eilandenoverleg,  
• Plantage en Weesperbuurtoverleg,  
• Werkgroep Groen van het Eilandenoverleg (i.p.v. Wg Groen & Milieu) 
• Stichting De Groene Plantage (nieuw toegevoegd in 2018) 
• Werkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg,  
• Werkgroep VOC-kade van het Eilandenoverleg,  
• Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein van het Eilandenoverleg,  
• Belangenvereniging Dijksgracht-west,  
• Wakkere Kadijkers (nieuw toegevoegd in 2018) 
• Buurtcommissie Zeeburgerpad Centrum. 
• Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad, 
• SOOP Ontmoetingsruimte voor ouderen.  

 
Eilandenoverleg en Plantage Weesperbuurtoverleg hebben onder het menu ‘Overleggen’ 
een eigen pagina op de website www.buurtorganisatie1018.nl.  
De overige groepen hebben, anders dan in 2017, niet allemaal een eigen pagina op de 
website, maar zijn wel allemaal ondergebracht in één van de 18 dossiers op de website. Het 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/


7 
 

was in de praktijk te moeilijk om de activiteiten van de groepen te scheiden van de buurt- en 
themagerichte dossiers, dus daarom zijn ze samengevoegd in de dossiers. 
  
Ad 2 Dossiers 
Er zijn op 31 december 2018 achttien dossiers met een eigen pagina op de website:  

• Bestuurlijk stelsel en bewonersparticipatie 
• Dijksgracht 
• Eilandenboulevard herprofilering, 
• Groen Oostelijke Eilanden 
• Groen Plantage en Weesperbuurt  
• Holocaust Namenmonument,  
• Kadijken 
• Kattenburg/Marineterrein  
• Oostenburg-Noord planvorming,  
• Ouderenhuisvesting 
• Plantage Middenlaan e.o. herinrichting 
• Sint Jacob nieuwbouw 
• SOOP ontmoetingscentrum ouderen 
• Stadsdorp Centrum-Oost 
• VOC-kade geluidsoverlast 
• Werkgroep Kunst en Cultuur 
• Zeeburgerpad-Centrum 
• Zonnepanelen 

De toename van het aantal dossiers van zeven naar achttien laat zich grotendeels verklaren 
door de samenvoeging met de pagina’s per groep. Nieuw zijn de dossiers ‘Groen Plantage 
en Weesperbuurt’, ‘Plantage Middenlaan e.o. herinrichting’, ‘Kadijken’ en ‘Stadsdorp 
Centrum-Oost’’ 
 
Menu Archief is nieuw toegevoegd 
Het menu ‘Archief’ is nieuw. In de loop der jaren waren de pagina’s van Eilandenoverleg, 
Plantage Weesperbuurtoverleg en een aantal dossiers te lang , te vol en deels verouderd 
geworden. Stukken geschiedenis, verslagen en documenten van 2016 en ouder zijn nu 
verhuisd naar archiefpagina’s, waardoor de oorspronkelijke pagina’s overzichtelijker zijn 
geworden. Het overbrengen van oude teksten en documenten is nog niet voltooid. 
 
Ad 3 Aantal nieuws- en agendaitems: +27 % 
Het aantal nieuwsitems in 2018 was 147. Dat is 31 (27 %) meer dan in 2017. Het aantal 
agenda-items was 40 % hoger dan in 2017, circa 100. 
 
Ad 4 Aantal nieuwsbrieven BO 1018: van tweemaandelijks naar maandelijks 
Er zijn negen nieuwsbrieven uitgegaan in 2018, drie meer dan in 2017. Vanaf september 
verschijnt de nieuwsbrief maandelijks. 
 
Ad 5 Aantal abonnees Nieuwsbrief BO 1018: +35 % 
Het aantal abonnees op de nieuwsbrief BO1018 is in 2016 gegroeid van 356 naar 480 
(+35%). 
 
Ad 6 Het aantal unieke bezoekers van de website per maand 
Het aantal unieke bezoekers van de website per maand was in 2018 2267. Afgezien van 
schommelingen is er wel een opgaande lijn.  
In de jaarverslagen over 2015 en 2016 staat het aantal bezoekers in december vermeld, 
Vanaf 2017 wordt het gemiddelde gegeven. Dat cijfer is minder gevoelig voor uitschieters.  
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Ad 7 Aantal bezoeken aan de website per maand  
Omdat bezoekers de website meerdere keren per maand kunnen bezoeken, is het aantal 
bezoeken niet gelijk aan het aantal bezoekers, maar circa 11 % hoger. Het vertoont 
hetzelfde verloop als het aantal unieke bezoekers. Ook voor dit getal wordt nu het 
gemiddelde per maand gegeven in plaats van het aantal in december. Dat is 2500 per 
maand. 
 
Ad 8 Aantal pageviews per maand  
Het aantal pageviews ligt aanzienlijk hoger dan het aantal bezoekers en bezoeken. 
Gemiddeld was het aantal bekeken pagina’s 4.241 per maand, wat betekent dat het 
gemiddeld aantal bekeken pagina’s per bezoek nu 1,7 is, tegen 1,5 in 2017. 
  
Ad 9 Facebookpagina bereikt steeds meer mensen 
:De Facebookpagina www.facebook.com/buurtorganisatie1018 had in december 4233 
bezoekers. Dit betrof 21 items, dus gemiddeld 202 per item. In de Facebookstatistieken geeft 
het totaal bereik het aantal unieke gebruikers aan die een pagina met de daaraan 
gekoppelde inhoud heeft bereikt.  
Het aantal bereikte personen per bericht verschilt sterk. De meeste berichten in 2018 
bereikten 150-300 personen.  
Zeven berichten bereikten meer dan 600 personen: 

• Vier nieuwe winkels in de Czaar Peterstraat  1301 personen  
• Aankondiging van de Nieuwjaarsreceptie 2018    693  
• Nieuwbouw Koning William       640 
• Bericht raadsadres ‘Red de Oosterkerk’     619 
• Gemeentesubsidie voor Namenmonument     617  
• ICT-school Marineterrein       608 
• Afscheid Wil Merkies        603 

 
 
B) Thema-bijeenkomsten georganiseerd door Buurtorganisatie 1018 
en organisatie Nieuwjaarsreceptie 2018 en 2019 in de Oosterkerk 
 
Ad 10 en 11 Themabijeenkomsten  
De Buurtorganisatie 1018 wil naast het stimuleren van actieve groepen ook zelf 
themabijeenkomsten organiseren om nieuwe onderwerpen onder de aandacht te brengen, 
gezamenlijke meningsvorming van meerdere betrokken bewonersgroepen te stimuleren of 
om bewonersgroepen met elkaar in contact te brengen.  
 
In 2018 organiseerde BO 1018 één themabijeenkomst: een netwerkbijeenkomst op 27 juni in 
De Witte Boei met 15 pitches van actieve groepen, bijgewoond door circa 50 actieve 
bewoners, ambtenaren en politici, waaronder DB-lid Ilse Griek. De actieve bewoners 
maakten kennis met groepen die zij nog niet kenden en konden kennis nemen hoe die met 
vergelijkbare problemen omgaan. De politici en ambtenaren waardeerden de nieuwe 
informatie die zij op deze manier ontvingen. Er konden tijdens de aansluitende zomerborrel 
veel nuttige contacten worden gelegd, ook tussen bewoners onderling. Dit concept is voor 
herhaling vatbaar. 

http://www.facebook.com/buurtorganisatie1018
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Pitch van Buurtcomité Oostelijke Eilanden tijdens de Netwerkbijeenkomst op 27 juni 2018  

 
Nieuwjaarsreceptie 2018 op 9 januari in de Oosterkerk 
Buurtorganisatie 1018 heeft in november 2016 het initiatief genomen om samen met 
welzijnsorganisaties DOCK en Centram een nieuwjaarsreceptie in de Oosterkerk te 
organiseren, open voor alle bewoners van postcodegebied 1018. De Stichting Oosterkerk 
sloot zich in een later stadium hierbij aan.  
Eind 2017 heeft Buurtorganisatie 1018 zich opnieuw ingespannen om de nieuwjaarsreceptie 
2018 opnieuw in de Oosterkerk te laten plaatsvinden. Nadat het besluit eenmaal genomen 
was, verliep de samenwerking  met Dock, Centram en Stichting Oosterkerk voorspoedig.  
De receptie vond plaats op 9 januari 2018. Vrijwilligers zorgden voor de hapjes. Jongeren, 
begeleid door jongerenwerkers van Dock, brachten ze rond.  
Er kwamen circa 300 buurtbewoners en genodigden. Naast buurtbewoners waren ook 
ambtenaren, politici en vertegenwoordigers van woningcorporaties uitgenodigd.  
Een dergelijke receptie is belangrijk voor de netwerkfunctie en de sociale cohesie. Om de 
huur van de Oosterkerk en de meerkosten van de catering van een groter aantal bezoekers 
te kunnen betalen, heeft BO1018 zelf € 400 bijgedragen, waarvoor het stadsdeel een 
buurtbudget leverde.  
 
Voorbereidingen voor de nieuwjaarsreceptie 2019  
Het was opnieuw niet vanzelfsprekend dat de Nieuwjaarsreceptie 2019 weer in de 
Oosterkerk gehouden zou worden. Toen daarover met Dock eenmaal overeenstemming was 
bereikt, kon vanaf november de voorbereiding ter hand genomen worden. Daarbij kon 
geprofiteerd worden van de ervaring uit voorgaande jaren.  
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Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2019 in de Oosterkerk 

 
 
 
C) Buurtorganisatie 1018 en bewonersparticipatie in de nieuwe 
bestuurlijke en ambtelijke structuur  
In juni 2017 heeft Buurtorganisatie 1018 voorstellen geformuleerd over de vormgeving van 
bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur na maart 2018. De Buurtorganisatie ziet 
niets in de tandeloze adviescommissies die in de plaats moeten komen van de 
Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie heeft ervoor gepleit dat de gemeente de 
bestaande bewonersgroepen in buurten en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium 
betrekt bij grote projecten en bestemmingsplannen en ze gevraagd en ongevraagd laat 
adviseren. De stadsdelen zouden een ‘bewonersloket’ moeten openen waar ambtenaren 
bewoners de weg wijzen en ondersteunen als ze met vragen komen. 
Buurtorganisatie 1018 heeft de politieke partijen opgeroepen om deze ideeën op te nemen in 
hun verkiezingsprogramma en om financiële ruimte te garanderen op buurtniveau om 
participatie te faciliteren. 
 
Ook in 2018 heeft de Buurtorganisatie deze ideeën bij de gemeente en het stadsdeel onder 
de aandacht gebracht.  
De na de verkiezingen gevormde nieuwe coalitie heeft in het coalitieakkoord een hoofdstuk 
‘Democratisering’ opgenomen waarin staat dat de coalitie de zeggenschap van bewoners wil 
vergroten, niet door nieuwe stelsels, maar door het gesprek aan te gaan. Beleidsstukken 
krijgen standaard een participatieparagraaf, buurtrechten worden vastgelegd en er komt per 
buurt een buurtbudget waarover het stadsdeelbestuur in overleg met de buurt beslist. 
Buurtinitiatieven krijgen alle ruimte. 
Deze voornemens wachten nog op concrete uitwerking. 
 
Wat stadsdeel Centrum betreft heeft de Buurtorganisatie de wisseling van alle DB-leden als 
positief ervaren. Dit geldt ook voor de nieuwe gebiedsmakelaars. Hun gebieden zijn anders 
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ingedeeld. Voor de Kadijken en Zeeburgerpad-Centrum is nu een nieuwe gebiedsmakelaar 
en ook voor de Oostelijke Eilanden. Met deze wisselingen werden vastgeroeste 
verhoudingen doorbroken en kon een frisse start gemaakt worden.  
Op 14 augustus voerde de Buurtorganisatie een gesprek met twee nieuwe DB-leden, 
voorzitter Mascha ten Bruggencate en Ilse Griek, en met de nieuwe gebiedsmakelaar voor 
de Oostelijke Eilanden, Danny Konings. Het was een open gesprek in een goede sfeer over 
de faciliteiten voor bewonersorganisaties en culturele buurtevenementen, het beleid van 
welzijnsorganisatie Dock en de problemen met het beleid van de woningcorporaties.  
Afgesproken is om regelmatig een dergelijk gesprekmet elkaar  te voeren, mogelijk met 
andere groepen erbij en de andere gebiedsmakelaars. 
 
 
D) Crowdfunding en Noodfonds  
Zie voor een verslag over crowdfunding en Noodfonds hoofdstuk 4, Financieel jaarverslag. 
 
 
E) Voor bewonersgroepen optreden als rechtspersoon bij juridische 
procedures / bezwaarschriften 
In 2017 heeft de Buurtorganisatie één keer een verzoekschrift ingediend ter ondersteuning 
van bewonersacties, namelijk de aanvraag d.d. 15 juni 2018 van de monumentenstatus voor 
het werfterrein Koning WIlliam aan de Hoogte Kadijk 145B. De bewonersgroep ‘Wakkere 
Kadijkers’ had grote bezwaren tegen het nieuwbouwplan voor deze locatie, waarbij de 
monumentwaardige elementen verloren zouden gaan.  
Dergelijke aanvragen kunnen niet door particulieren gedaan worden. De Buurtorganisatie 
heeft het behoud van stadsschoon in als doelstelling in de statuten staan en kon dus als 
aanvrager fungeren.  
 
 
F) E-mail adresbeheer 
Gebruikers van de website kunnen zich via de website niet alleen abonneren op de 
Nieuwsbrief van de Buurtorganisatie, maar ook aangeven dat zij informatie willen ontvangen 
over een specifiek onderwerp. De rubrieken zijn: Eilandenoverleg, Plantage 
Weesperbuurtoverleg, Eilandenboulevard, Oostenburg-Noord, Kattenburg-Marine, VOC-
kade, Groen & Milieu en/of Stop de Uitverkoop.  
De e-mailadressen kunnen door de groepen gebruikt worden voor het toezenden van 
agenda’s en verslagen en voor speciale mailings.  
Het adresbestand met interesse in het Eilandenoverleg groeide in 2018 van 218 naar 250 
adressen, dat van het Plantage Weesperbuurtoverleg van ca. 1001 naar 158. Zij krijgen 
allemaal de agenda’s en verslagen van het Eilandenoverleg c.q. PWO toegestuurd. Op die 
manier is het bereik vele malen groter dan het aantal vaste deelnemers aan de 
vergaderingen. 
Het totaal aantal e-mailadressen van de Buurtorganisatie nam in 2018 toe van 356 naar 480. 
Naar al deze adressen wordt de maandelijkse nieuwsbrief verstuurd. 
 
De mailings van het Eilandenoverleg worden sinds september 2018 verzonden via het 
Mailchimp-programma, hetzelfde programma waarmee ook de Nieuwsbrieven van 
Buurtorganisatie 1018 worden verzonden. Hiermee kan de privacy van de geïnteresseerden 
beter worden gegarandeerd en kunnen degenen die de informatie niet meer wensen te 
ontvangen zich makkelijker afmelden. Daarmee kan voldaan worden aan de eisen van de 
Algemene Wet Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is. 

                                                
1  Het aantal van 196 ultimo 2017 dat in het jaarverslag 2017 werd genoemd was niet juist 
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Dit spaart ook werk, want inschrijving verloopt via de website en uitschrijving via het 
Mailchimpprogramma. De Buurtorganisatie registreert via het Mailchimpprogramma alleen 
de e-mailadressen en interessegebieden, geen andere gegevens van de ontvangers. 
Verzending via het Mailchimpprogramma houdt ook in dat de ontvangers geen attachments 
meer ontvangen, maar alleen links naar stukken die op de website of elders staan. Dat 
betekent minder belasting voor de mailbox van de ontvangers. 
Om deze en andere verbeteringen tot stand te brengen, heeft de Buurtorganisatie gebruik 
kunnen maken van dezelfde externe ondersteuning als die voor de facelift van de website. 
 
 
Samenvattend over realisatie doelstellingen Buurtorganisatie 1018  
De toename van de belangstelling voor de website, de Facebookpagina en de nieuwsbrief 
van voorgaande jaren, zette in 2018 versterkt door. Ook de adresbestanden van 
geïnteresseerden in Eilandenoverleg en PlantageWeesperbuurtOverleg (PWO) groeiden 
opnieuw. Buurtorganisatie 1018 speelt een belangrijke rol in de verspreiding van informatie 
en bekendheid geven aan activiteiten van bewonersgroepen. De toegankelijkheid van de 
informatie is door de facelift van de website vergroot. Buurtorganisatie 1018 neemt zelf geen 
standpunten in. Dat laat zij over aan het Eilandenoverleg, PWO en bewonerswerkgroepen.  
Buurtorganisatie 1018 speelt ook een rol in het bij elkaar brengen van bewoners en op gang 
brengen van bewonersinitiatieven via themabijeenkomsten. 
Het grote succes van de Nieuwjaarsreceptie bestaat niet alleen uit de hoge opkomst, maar 
vooral omdat daar nieuwe contacten op gang komen tussen heel verschillende 
bewonersgroepen uit de wijk. Ook dat is stimulerend voor bewonersinitiatieven. 
Bewonersgroepen weten de Buurtorganisatie steeds beter te vinden als het gaat om 
crowdfundingsacties.  
Buurtorganisatie 1018 blijft een actieve rol spelen als het gaat om de gemeentelijke omgang 
met bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven.  
 
 
2. Bestuur BO 1018 
Het bestuur bestond op 1 januari 2018 uit: 

o André Agterof  - voorzitter 
o Jeroen Verhulst - secretaris 
o Peter Kroon  - penningmeester 
o Petra Catz  - lid 
o Henk van der Westen- lid  
o Bart Uitdenbogaart - lid 

 
Op 15 februari trad André Agterof uit het bestuur en nam Petra Catz het voorzitterschap van 
hem over. 
Moon Rijven trad op 1 juli formeel toe als lid van het bestuur. 
 
Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit: 

o Petra Catz  - voorzitter 
o Jeroen Verhulst - secretaris 
o Peter Kroon  - penningmeester 
o Henk van der Westen- lid  
o Bart Uitdenbogaart - lid 
o Moon Rijven  - lid 

 
Het bestuur kwam in 2018 zes keer bijeen (15 februari, 26 april, 14 juni, 13 september, 
18 oktober en 18 december). 
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3. Commissie van Toezicht 
De Commissie van Toezicht is in het leven geroepen om te bewaken dat de Buurtorganisatie 
conform de doelstellingen in de statuten blijft functioneren. De commissie heeft daarom 
statutair de bevoegdheid om bestuursleden te benoemen en te ontslaan en gevraagd en 
ongevraagd het bestuur te adviseren. De commissie werkt op basis van controle achteraf; 
het bestuur hoeft producten als jaarverslag en begroting niet ter goedkeuring voor te leggen, 
maar wel ter informatie.  
De Commissie van Toezicht komt in principe een keer per jaar bijeen. Dit jaar vond de 
bijeenkomst plaats op13 maart 2018.  
 
Samenstelling op 1 januari 2018 en 31 december 2018: 

o Barbara Kist (voorzitter) 
o Sybrand Hekking namens het Eilandenoverleg 
o Jocelyn Daris namens het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) 
o Marlies Steverink namens het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) . 

 
In de vergadering van 13 maart stonden ter bespreking: 

• Jaarverslag 2017,  
• Financiële verantwoording 2017,  
• Begroting 2018,  
• Mutaties in het bestuur, 
• Webbeheer, nieuwsbrieven en samenwerking met 1018 Magazine, 
• Overige plannen voor 2018 en verder.  
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4. Financieel jaarverslag 
 
Volgens de begroting voor 2018 zouden we dit jaar eindigen met een saldo van € 699 op de 
bankrekening. Het is uiteindelijk een bedrag van € 571 geworden. Het verschil heeft te 
maken met hogere uitgaven voor representatie (afscheid van de voorzitter) en voor 
ondersteuning webbeheer (voor een deel gedekt door een niet begrote subsidie van het 
stadsdeel en een deel was voor eigen rekening) en lagere uitgaven voor het uitbrengen van 
Nieuwsbrieven; externe ondersteuning bij de opmaak hierbij is niet meer nodig.  
Halverwege het jaar was het al duidelijk dat we deze kant op zouden gaan en er iets gedaan 
moest worden om de begroting voor 2019 sluitend te krijgen. Gelukkig bleek rond die tijd ook 
dat er een andere wind uit het stadsdeel ging waaien. Uit het Buurtbudget werd alsnog € 500 
toegekend voor de post Ondersteuning webbeheer en een overall-subsidieaanvraag voor het 
jaar 2019 mocht ingediend worden. Door de honorering van deze aanvraag in de vorm van 
een periodieke subsidie, is het voortbestaan van BO1018 weer voor langere tijd verzekerd.  
 
Crowdfunding in 2018 
De in 2017 gestarte crowdfundingactie van de Werkgroep VOC-kade voor de bekostiging 
van het griffierecht is in 2018 afgerond. Het ingezamelde bedrag van bijna € 200 bleek niet 
nodig te zijn en is door de donateurs gestort in het Noodfonds. 
De tweede in 2017 gestarte actie voor het bij de rechter aanvechten aan het 
gemeentebesluit omtrent St Jacob, loopt nog steeds. Van het in 2017 en 2018 ingezamelde 
bedrag van ruim € 15.000, is een groot deel (ruim € 13.000) uitgegeven aan adviseurs- en 
advocaatkosten. Per 31/12/2018 resteert nog een bedrag van € 2.250,40 en dat zal ingezet 
worden voor de procedure bij de Raad van State. 
Tot slot is in 2018 nog een crowdfundingsactie gestart en afgerond voor het 
Namenmonument. De opbrengst bedroeg € 1.170 en is aangewend voor het dekken (van 
een deel) van de advocaatkosten. 
 
Noodfonds 
In 2017 heeft BO1018 het Noodfonds in het leven geroepen en is bedoeld voor 
noodgevallen. Als er haast bij een actie is en middelen te kort schieten, kan BO1018 onder 
bepaalde voorwaarden bijspringen. De kern is: soms is actie nodig, dan moet het ook 
kunnen. 
In 2018 is een bedrag van ruim € 660 in het Noodfonds gestort. Omdat er geen beroep op 
het fonds is gedaan is er per 31/12/2018 een bedrag beschikbaar van € 987,88. 
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VERSLAG ACTIEVE GROEPEN IN POSTCODEGEBIED 1018 
 
Onderstaand overzicht geeft een globaal beeld van de activiteiten in 2018 van de groepen 
waarmee de Stichting Buurtorganisatie 1018 via de website een relatie onderhield. Het laat 
de context zien waarin de Buurtorganisatie 1018 werkzaam is. Dit is geen volledig beeld van 
alle actieve groepen in postcodegebied 1018, want er zijn er nog veel meer. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 
A. Actieve groepen op de Oostelijke Eilanden en Kadijken  
B. Actieve groepen in de Plantage en Weesperbuurt 
C. Overige groepen 
 
A. OOSTELIJKE EILANDEN EN KADIJKEN 
 
1. Eilandenoverleg 
Het Eilandenoverleg vergaderde in 2016 zeven keer. In elke vergadering kunnen bewoners 
problemen of ideeën op tafel brengen in het vaste agendapunt ‘Wat speelt er in de buurt?’  
De agendacommissie bereidde de overige agendapunten voor.  
Daarnaast organiseerde het Eilandenoverleg zes keer een Buurtoverleg op dinsdagochtend, 
bedoeld als open inloop voor bewoners met problemen of ideeën op het terrein van 
leefbaarheid. 
 
Voor vijf onderwerpen waren in januari 2018 werkgroepen van het Eilandenoverleg actief:  

• Bewonersplatform Kattenburg-Marineterrein (zie paragraaf 2).  
• Planvorming Oostenburg-Noord (zie paragraaf 3)  
• geluidsoverlast VOC-kade (zie paragraaf 4),  
• Herinrichting Eilandenboulevard,  
• Werkgroep Spoorplannen, gericht op beïnvloeding van  de plannen van ProRail in het 

kader van het Programma Hoogfrequent Spoor. Het aantal treinen wordt 
geïntensiveerd en de snelheid opgevoerd. Achter Oostenburg komt een fly-over. 

In maart werd naar aanleiding van de dodelijke schietpartij op Wittenburg van 26 januari 
2018 opgericht: 

• Werkgroep Buurt op de Kaart. 
In het najaar werd als opvolger van de Werkgroep Groen en Milieu Oostelijke Binnenstad 
opgericht: 

• Werkgroep Groen van het Eilandenoverleg.. 
Daarmee is het aantal werkgroepen gegroeid naar zeven. De werkgroepen koppelen 
regelmatig terug naar het Eilandenoverleg.  
 
De agenda van het Eilandenoverleg werd in 2018 gedomineerd door de verwerking van de 
twee dodelijke schietpartijen met onschuldige slachtoffers, van Ayman Mouyah op 
Kattenburg op 23 november 2017 en van Mohamed Bouchikhi op 26 januari 2018 in 
speeltuingebouw Wittenburg. Hiermee kwamen veiligheid, jongerenproblematiek en 
versterking van de sociale cohesie als thema’s centraal te staan.  
Op 7 maart vond een extra Eilandenoverleg plaats over deze thema’s. Daaraan werd door 
41 personen deelgenomen, die verdeeld werden over werkgroepen per thema. Er werd een 
groot aantal initiatieven ontwikkeld om de onderlinge cohesie tussen jong en oud en tussen 
de diverse bevolkingsgroepen te versterken. Om continuïteit te geven aan deze initiatieven 
werd de werkgroep ‘Buurt op de Kaart’ opgericht.  
Ook het Eilandenoverleg van 4 april was grotendeels gewijd aan wat er na de schietpartijen 
gedaan moest worden en hoe de leefbaarheid te verbeteren. Deze keer waren 
vertegenwoordigers van gemeente, stadsdeelbestuur, politie en welzijnsorganisatie Dock 
uitgenodigd. Zij lichtten elk apart toe welke acties ze ondernomen hadden en waar ze nog 
mee bezig zijn 
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Extra Eilandenoverleg 7 maart naar aanleiding van de schietpartijen 

 
Evenals voorgaande jaren leverde het Eilandenoverleg input voor het Gebiedsplan Centrum-
Oost, dit keer voor de editie 2019. Het kwam helaas niet tot een goed overleg met de 
ambtenaren over deze voorstellen. Dit had te maken met een wisseling van de wacht van de 
gebiedsmakelaars in de zomer van 2018. Het Eilandenoverleg maakte in haar vergadering 
van 12 september kennis met de nieuwe gebiedsmakelaar voor de Oostelijke Eilanden, 
Danny Konings, en de nieuwe gebiedsmakelaar voor de Kadijken en Zeeburgerpad-
Centrum, Eefke van Lier. Tijdens de kennismaking en ook de periode daarna heeft het 
Eilandenoverleg deze wisseling als zeer positief ervaren. 
Andere onderwerpen voor het Eilandenoverleg waren: 

• Capaciteit en inrichting van het jongerenwerk. Het Eilandenoverleg verzette zich 
tegen een plan om jongerenwerk 14+ onder te brengen in het speeltuingebouw;  

• De overmaat aan piepkleine starterswoningen in de sociale huur op Oostenburg-
Noord, het beleid van De Key om al hun leegkomende woningen met 
vijfjaarscontracten aan starters onder de 28 jaar aan te bieden en het volkomen 
ontbreken van huisvestingsmogelijkheden in sociale huurwoningen voor gezinnen 
met kinderen. Dit probleem is aangekaart bij het bezoek aan Wittenburg van 
burgemeester Halsema op 3 augustus .Op 14 november presenteerde Jeroen 
Verhulst wam dit onderwerp in een vergadering van Huurdersvereniging Centrum.  
Op 6 december schreef het Eilandenoverleg hierover een brief aan de 
raadscommissie Wonen en Bouwen in verband met de te maken prestatieafspraken 
met corporaties. 

• Actieve inspraak over de uitvoering van het fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost en 
ontkoppeling van het project nachtstalling voor rondvaartboten. Er is goed overleg 
geweest over het ontwerp van het fietspad en de groene inrichting van het talud. In 
december 2018 is het plan vastgesteld in de Bestuurscommissie Centrum.  
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• Indiening zienswijze bij de Nota van Uitgangspunten Czaar Peterstraat met bezwaar 
tegen het combineren van de twee bestaande tramhaltes tot één. 

• Verzet van actiegroep ‘Wakkere Kadijkers’ tegen het plan voor te massale 
nieuwbouw van microwoningen op werfterrein Koning William aan de Hoogte Kadijk 
en lobby voor de monumentenstatus. 

• Zienswijze bij Verkeersbesluit ‘Snorfiets naar de rijbaan’. 
• Buurtinitiatief voor ontmoetingsfunctie in de Werkspoorhal op Oostenburg-Noord (zie 

verslag Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord). 
• Input voor Groenplan Oostelijke Eilanden en verbeteringen in de openbare ruimte op 

korte termijn. Naar aanleiding van de schietpartij heeft de gemeente daarvoor 
€ 160.000 vrijgemaakt. 

• Deelname aan begeleidingscommissie !WOON-team Centrum. Team !WOON houdt 
spreekuur in buurthuis De Witte Boei ter ondersteuning van huurders en kopers bij 
problemen met verhuurders of VVE’s.De begeleidingsgroep komt vier keer per jaar 
bijeen. De begeleidingsgroep adviseert onder meer over prioriteiten bij de 
personeelsinzet.  

• De werkgroep Spoorplannen nam in 2018 deel aan de Omgevingstafel van ProRail 
voor de plannen Project Hoogfrequent Spoor voor een fly-over achter Oostenburg en 
verhoging van de treinfrequentie.  
De werkgroep voerde overleg met betrokken ambtenaren van de gemeente 
Amsterdam om steun te krijgen voor maatregelen tegen de geluids- en trillingshinder.  

• De Werkgroep Eilandenboulevard heeft in overleg met de woonbootbewoners van de 
Nieuwe Vaart input geleverd voor de plannen voor talud en water langs de 
Eilandenboulevard en daarbij vooral aangedrongen op mogelijkheden voor variatie in 
het groen.  
De uitvoering van de herprofilering is inmiddels in volle gang.  

• De Werkgroep VOC-kade strijdt tegen de horeca-overlast van Roest en bewaakt dat 
er geen nieuwe overlastgevende horeca komt aan de VOC-kade. De werkgroep is in 
2018 gegroeid naar tien deelnemers. Met behulp van een crowdfundingsactie kon 
een beroepsprocedure worden aangespannen tegen de tijdelijke terrasvergunning 
van Roest. De werkgroep heeft deze juridische procedure gedeeltelijk gewonnen 
waardoor de proceskosten door de gemeente werden vergoed en gedeeltelijk aan het 
noodfonds zijn gedoneerd.  
Ook is er een zienswijze ingediend op het uitwerkingsplan VOC-kade en daar is van 
overgenomen dat niet alle horeca aan de kadezijde komt.  
Omdat Roest eind 2018 dicht is gegaan voor een grootscheepse verbouwing, is de 
overlast gestopt en richt de werkgroep zich op de andere ontwikkelingen zoals de 
invulling van de van Gendthallen en de mogelijke komst van nachtsteigers voor 
rondvaartboten.  

• De Werkgroep Buurt op de Kaart ontwikkelde na de schietpartij op Wittenburg 
initiatieven, gericht op sociale cohesie. Er is een touwtrekwedstrijd tussen de 
eilanden georganiseerd en in samenwerking met het Buurtcomité Oostelijke Eilanden 
is op 16 september de Burendag gehouden. Die werd druk bezocht. 
Er is actie ondernomen op de onwenselijke verbouwing van het speeltuingebouw 
Wittenburg voor oudere jeugd. De problemen met de voetbalkooi zijn geagendeerd 
en er worden ideeën ontwikkeld voor informatievitrines op de eilanden 

• De Werkgroep Groen van het Eilandenoverleg is eind 2018 opgericht als opvolger 
van de Werkgroep Groen en Milieu Oostelijke Binnenstad, die niet meer 
functioneerde. De werkgroep beperkt zich tot de Oostelijke Eilanden en Kadijken. 
Een van de aanleidingen om de nieuwe werkgroep te vormen was dat de gemeente 
ging werken aan een Groenplan Oostelijke Eilanden. De werkgroep kan daarbij als 
gesprekspartner optreden en groene initiatieven stimuleren.  



19 
 

Zie voor meer informatie https://www.buurtorganisatie1018.nl/groen-oostelijke-
eilanden  

 
Een delegatie van het Eilandenoverleg is in de tweede helft van 2018 in gesprek gegaan met 
welzijnsorganisatie Dock en stadsdeel Centrum om tot betere afspraken te komen over de 
opdrachtverlening aan Dock wat betreft hun activiteiten op de Oostelijke Eilanden. Dit 
overleg wordt in 2019 voortgezet. 
 
Alle vergaderverslagen en vergaderstukken zijn terug te vinden op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg. Agenda’s en verslagen worden toegezonden 
aan 250 e-mailadressen. 
 
2. Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein 
Sinds 2014 is het Buurtplatform actief. Het Buurtplatform heeft van meet af aan ingezet op 
de invulling van het Marineterrein als Stadspark, duurzaam ontwikkeld in samenhang met de 
rest van Kattenburg.  
De inbreng van het Buurtplatform heeft eraan bijgedragen dat de Principenota die het 
College van B&W In de zomer van 2017 uitbracht, niet zonder meer werd aangenomen door 
de gemeenteraad. De gemeenteraad wilde minder nadruk op (innoverende) bedrijvigheid en 
huisvesting voor mensen die daar werken en meer nadruk op groen en woonfuncties, ook 
sociale woningbouw. 
Het gevolg hiervan was dat er na de verkiezingen van de gemeenteraad (maart 2018) de 
invulling van het Marineterrein een onderdeel zou worden van de onderhandelingen bij de 
coalitievorming in de raad. De besluitvorming werd dus uitgesteld. 
Op 11 maart organiseerde het Buurtplatform een conferentie over de toekomst van het 
Marineterrein. De uitkomsten werden onder de aandacht gebracht van Bureau Marineterrein 
en de politiek: meer aandacht voor groen, minder bebouwd oppervlak, minstens 50% 
onbebouwd en onverhard, afwaardering van de Kattenburgerstraat van Plusnet Auto 
Corridor naar een gewone buurtstraat, Marineterrein autovrij en haast maken met een 
nieuwe brug naar de NEMO-pier en een brug in het verlengde van de 
Kattenburgerkruisstraat over de Kattenburgervaart.  
In juli kantelde het hele project doordat Defensie onverwacht besloot dat ze het terrein voor 
een groot deel in gebruik wilde houden en niet verkopen. De planvorming viel volkomen stil 
in afwachting van de uitkomst van het overleg tussen gemeente en Defensie waar de grens 
van het Defensieterrein getrokken zou worden. Dat overleg is eind 2018 nog niet afgerond. 
De werkgroep Verkeer van het Buurtplatform heeft naar aanleiding van onderzoek dat 
voortvloeide uit een motie van de gemeenteraad over een mogelijke afwaardering van 
Valkenburgerstraat, Prins Hendrikkade en Kattenburgerstraat argumenten en mogelijke 
maatregelen aangedragen voor verkeersvermindering op de Kattenburgerstraat in de 
raadscommissievergadering MLD-Verkeer van 13 december. Er was steun voor 
afwaardering van de Kattenburgerstraat, maar de verdere behandeling is aangehouden tot 
het plan ‘Amsterdam Autoluw klaar is, naar verwachting in het derde kwartaal van 2019. 
 
3. Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord  
De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord is actief sinds november 2012, toen woningcorporatie 
Stadgenoot een ontwikkelingsvisie voor het voormalige Storkterrein lanceerde, ontworpen 
door stedenbouwkundig bureau Urhahn. 
Na de besluitvorming in de zomer van 2016 over het bestemmingsplan startten de 
Buurtwerkgroep en de projectleider van Stadgenoot een maandelijks informeel overleg over 
de voortgang van de planvorming. Onderwerpen waren in 2018 onder meer de inrichting van 
de openbare ruimte, de overmaat aan starterswoningen in de sociale huur, de grootte en de 
locatie van ouderenwoningen, de energievoorziening, buurtvoorzieningen, procedure 
zelfbouwkavels, bouwlogistiek en bouwoverlast en de plannen voor de Van Gendthallen.  

https://www.buurtorganisatie1018.nl/groen-oostelijke-eilanden
https://www.buurtorganisatie1018.nl/groen-oostelijke-eilanden
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg
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Wat betreft de ouderenhuisvesting werkte de Buurtwerkgroep samen met wooncoöperatie 
i.o. Noorderzon. In 2018 werd bekend dat naast wooncoöperatie Noorderzon ook ruimte 
wordt geboden aan een  ander wooncollectief voor ouderen: het LevenLiefHuis, een 
dependance van het Ramses Shaffyhuis aan de Piet Heinkade, bedoeld voor dementerende 
kunstenaars. 
De Buurtwerkgroep heeft zienswijzen opgesteld over de uitwerkingsplannen VOC-kade, 
Oostenburgergracht en Dijksgracht. Daarin kwamen o.a. spoorweglawaai, horeca-overlast, 
woningdifferentiatie en meer ruimte voor winkelvoorzieningen aan de orde. 
Een subgroep van de Buurtwerkgroep ontwikkelde een initiatief voor een 
buurtontmoetingscentrum in de Werkspoorhal. Hierover organiseerden zij buurtbrede 
brainstormavonden. Dit initiatief is in overleg met Stadgenoot en projectontwikkelaar nader 
uitgewerkt. De middenruimte van de Werkspoorhal komt tien dagen per jaar beschikbaar 
voor gebruik door de buurt. De initiatiefgroep probeert elders in het plangebied een 
buurtontmoetingsruimte met een leeshuis (in samenwerking met de OBA) te ontwikkelen. 
Het thema buurtontmoeting moet al op korte termijn gestalte krijgen in de vorm van 
audiovisuele projecten. 
Op 12 juli was de Buurtwerkgroep met een marktkraam aanwezig bij de open dag ‘Meet & 
Greet Oostenburg’ 
 
4. Wakkere Kadijkers  
De buurtgroep ‘Wakkere Kadijkers’ is eind februari opgericht naar aanleiding van de plannen 
van Hubstudio's voor het werfterrein van Koning William, Hoogte Kadijk 145B. Ontwikkelaar 
Hubstudios wil op het werfterrein een woongebouw op poten neerzetten van vijf verdiepingen 
met tachtig microwoningen in de sociale huur voor starters. Huur € 650, servicekosten € 120. 
Bootservice Amsterdam wil een jachthaven realiseren voor kleine bootjes in het water van de 
Nieuwe Vaart met een werkplaats onder het woongebouw. 
De Wakkere Kadijkers maken bezwaar tegen de aantasting van het monumentale karakter 
van het werfterrein, de massaliteit van de nieuwbouw en de verkeersaantrekkende werking 
van zoveel woningen en ligplaatsen.  
In overleg met de Wakkere Kadijkers diende Buurtorganisatie 1018 op 15 juni een aanvraag 
in voor de monumentenstatus van het werfterrein. In november besloot het Dagelijks Bestuur 
van stadsdeel Centrum om de aanvraag niet over te nemen, daarbij verwijzend naar het 
advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  
Op 17 december gingen de Kadijkers in optocht naar het stadhuis om daar 35 
bezwaarschriften tegen het besluit van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum  in te 
dienen. In totaal zijn 67 bezwaarschriften ingediend. Kern van de bezwaren is dat het besluit 
is genomen in strijd met het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 
 
5. Buurtcomité Oostelijke Eilanden  
Het Buurtcomité Oostelijke Eilanden richt zich, naast de Stichting Curinesa en andere 
organisaties, op versterking van de sociale cohesie op de eilanden, met name het bij elkaar 
brengen van de diverse bevolkingsgroepen. Stichting Curinesa organiseert al acht jaar op 
Hemelvaartsdag het multiculturele jeugdvoetbaltoernooi en buurtfeest, met ondersteuning 
van het buurtcomité Oostelijke Eilanden, dit jaar op 10 mei. 
Het Buurtcomité organiseerde op 16 september de jaarlijkse Burendag. Grootscheepser dan 
andere jaren vanwege het vijfjarig jubileum. De Werkgroep Buurt op de Kaart leverde 
ondersteuning zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering., samen met Sciandri en Dock. 
Het werd een groot succes. 
Andere activiteiten: 18 februari buurtbijeenkomst in De Poort over verbinding, op 24 
november Buren-etentje, op 1 december Sinterklaasviering in het speeltuingebouw en op 24 
december Wereldkerslunch in De Witte Boei.  
Het Buurtcomité Oostelijke Eilanden heeft het voornemen om een stichting te worden ter 
verdere professionalisering van deze voor-de-buurt-door-de-buurt-vrijwilligersorganisatie. 
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6. Belangenvereniging Dijksgracht-west  
De herinrichting van de Dijksgracht-west is in 2018 afgerond.  
De bootbewoners van de Dijksgracht werden in 2017 geconfronteerd de plannen van ProRail 
om de treinenloop sterk te intensiveren, zonder dat maatregelen tegen de nu al ernstige 
geluidshinder in het vooruitzicht werden gesteld. Een vertegenwoordiger nam in 2018 deel 
aan de omgevingstafel waarin ProRail met omwonenden overlegt.  
Aan het eind van 2017 kregen de bewoners plotseling te horen dat de Oosterdoksdraaibrug 
voor 2,5 jaar werd afgesloten vanwege de bouw van het gebouw van Booking.com op het 
Oosterdokseiland. Ze moeten daarom een stuk omfietsen. Samen met anderen is diverse 
malen bij gemeenteraadscommissie en stadsdeelcommissie gelobbyd om deze afsluiting 
eerder ongedaan te maken of compenserende maatregelen te treffen. Het gesprek met de 
Stadsdeelcommissie Centrum hierover loopt door in 2019. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/belangenvereniging-dijksgracht-te-water/  
 
7. Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum  
De Buurtcommissie Zeeburgerpad-Centrum is in 2014 opgericht uit ongenoegen over de 
verloedering van het gebied. Er was veel overlast en verloedering.. Met medewerking van 
het stadsdeel is het gelukt om dit proces te stoppen.  
Stadsdeel Centrum wil het Zeeburgerpad tussen Funenmolen en spoorbaan net als het in 
Oost gelegen deel van het Zeeburgerpad transformeren in woon-werkgebied, maar zegt wel 
dat te willen doen in de vorm van een kleinschalige ontwikkeling in overleg met de bewoners. 
Daarvoor zal niet direct een bestemmingsplan gemaakt worden. Vooruitlopend daarop wil 
het stadsdeel voor een periode van maximaal acht jaar tijdelijke kleinschalige ontwikkelingen 
per kavel toestaan die afwijken van het geldende bestemmingsplan voor de Oostelijke 
Eilanden.  
De buurtcommissie zet in op de vorming van een kleinschalig zelfvoorzienend duurzaam 
woon-werkgebied, met zoveel mogelijk eigen energievoorziening, regenwaterretentie en 
toevoeging van groen. 
In september legde de gemeente het Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) ter 
visie. Het plan gaat uit van maximaal 15 m bouwhoogte in maximaal vier lagen. Een vijfde 
bouwlaag is toegestaan op maximaal 45 % van het gebouwoppervlak. Op de kop en aan het 
eind bij het spoor is maximaal 12 meter toegestaan in maximaal drie lagen met een 
terugliggende vierde laag. Daarnaast zijn twee ondergrondse lagen toegestaan voor 
parkeren.  
Maar liefst 35 bewoners en omwonenden van Zeeburgerpad Centrum hebben in oktober een 
gezamenlijke zienswijze ingediend bij het SPvE.  
De bewoners zijn blij met de aanpassingen naar aanleiding van hun vorige reacties op de 
plannen, maar maken zich nog steeds ongerust dat het bestaande kleinschalige en 
gevarieerde karakter verloren gaat en een eenvormige, massieve bouwwand gaat ontstaan. 
Ze dringen aan op gevarieerde bebouwing - ook qua hoogte - met daarin ook sociale huur en 
middeldure huur en ruimte voor kunstenaars. Ze willen wel meer levendigheid, maar vragen 
terughoudendheid met nog meer horeca vanwege geluidsoverlast.  
Hoofdpunt is hun bezwaar tegen een bouwhoogte van meer dan twaalf meter. Een enkel 
accent tot 16 meter is wel mogelijk, maar die zijn er nu al genoeg. Dit bezwaar wordt gedeeld 
door de bewoners van Cruquiuskade en Zeeburgerdijk. 
In de tweede helft van 2018 werden de bewoners geplaagd door overlast van een nieuwe 
horecavestiging aan het begin van het Zeeburgerpad ‘Mooie Boules’. In overleg met de 
gebiedsmakelaar proberen de bewoners de overlast terug te dringen. 
Zie voor meer informatie http://www.buurtorganisatie1018.nl/bewonerscommissie-
zeeburgerpad/  
 
8. Vereniging De Nieuwe Vaart 
De Vereniging De Nieuwe Vaart is een belangenvereniging van woonbootbewoners in de 
Nieuwe Vaart langs de Eilandenboulevard. De Vereniging was in 2015 actief betrokken bij de 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/belangenvereniging-dijksgracht-te-water/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/bewonerscommissie-zeeburgerpad/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/bewonerscommissie-zeeburgerpad/
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ontwikkeling van alternatieven voor de inrichting van de Eilandenboulevard, in samenwerking 
met het Eilandenoverleg. In 2017 nam de Vereniging Nieuwe Vaart samen met het 
Eilandenoverleg deel aan overleg over de uitwerking van het definitief ontwerp voor de 
Eilandenboulevard. In 2018 vond overleg plaats met de gemeente over de herinrichting van 
het talud, het aangrenzende water en de walvoorzieningen voor de woonboten. 
Zie ook http://www.denieuwevaart.org/  
 
 
B. PLANTAGE- EN WEESPERBUURT 
 
9. Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) 
Het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) is het overkoepelende overlegorgaan van en 
voor bewoners en bewonersgroepen uit de Plantage en de Weesperbuurt. 
Het PWO komt 6 à 7 keer per jaar bij elkaar. Tot voor kort in de bovenzaal van café Eik & 
Linde, echter vanwege toenemende belangstelling moet nu regelmatig naar alternatieve 
locaties worden uitgeweken. In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 heeft het 
Sarphatihuis gastvrijheid verleend. 
 
Als operationeel instrument en om de onderlinge bereikbaarheid voor bewoners en 
bewonersgroepen te bevorderen, is er een wekelijks spreekuur in cafe Eik & Linde: het 
BuurtSpreekUur (BSU). Daarbij zijn ook regelmatig de wijkagent(en) en een medewerker van 
Dock aanwezig en schuift de gebiedsmakelaar periodiek aan. 
Zowel PWO als BSU hebben primair tot doel om ideeën, wensen en zorgen te delen en na te 
gaan welke bewoners of bewonersorganisaties daar concrete acties of activiteit op kunnen 
ondernemen. Parallel hieraan streeft het PWO naar een pragmatische relatie met bedrijven 
in onze buurten. Hiervoor geldt: elkaar kennen en respecteren, bewustwording dat 
bedrijvigheid lusten maar ook lasten voortbrengt en elkaar kunnen vinden wanneer nuttig of 
nodig. 
In het kalenderjaar 2018 kwam het PWO zeven maal bijeen. Voor een gezonde 
belangstelling en deelname (van 25 tot circa 40 personen) was in 2017 al een basis gelegd 
mede door de wijze waarop Henk van der Westen het PWO een aantal jaren heeft geleid. 
Deze belangstelling is een indicatie van de betrokkenheid van onze bewoners bij hun 
buurten. Henk heeft in de zomer van 2018 zijn voorzitterschap aan Michel van Wijk 
overgedragen. 
Het gehele jaar 2018 hebben de ontwikkelingen rond St Jacob en het Holocaust 
Namenmonument de gemoederen bezig gehouden. In het geval van St Jacob heeft een 
groep van direct betrokken omwonenden diverse acties gevoerd naar het gemeentebestuur 
en het bestuur van het stadsdeel, maar vond daar geen enkel begrip of ondersteuning voor 
de bezwaren die - ook breed in de buurt - bestaan. Zowel het groteske bouwvolume van het 
nieuwe complex als de onzekere verkeersstromen in verband met de entree van een 
parkeergarage aan de krappe Plantage Muidergracht worden met zorg bezien. De inzet en 
(juridische) procedures door deze groep van direct omwonenden zijn, mede door een 
crowdfundingoproep via het PWO, financieel ondersteund door buurtgenoten. Eind 2018 is 
deze zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van State. De uitspraak wordt begin 2019 
verwacht.  
 
Gedurende het gehele jaar 2018 hebben de ontwikkelingen rond de voorgenomen aanleg 
van het Namenmonument aan de Weesperstraat voor veel buurtbewoners – en daarbuiten – 
de gemoederen beroerd. De Stichting De Groene Plantage en de Plantage 
Weesperbuurtvereniging zijn leidend geweest in de bezwaarprocedure. Veel bewoners uit 
onze buurten hebben, mede door een crowdfundingoproep via het PWO, een financiële 
bijdrage geleverd voor de juridische procedures.  
Zie voor meer informatie over het collectieve verzet tegen locatie en omvang van het 

http://www.denieuwevaart.org/
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Namenmonument de aparte paragraaf aan het eind van dit PWO-verslag. 
 
In 2017 heeft de gemeente aangegeven dat een herinrichting zou moeten plaatsvinden van 
de Plantage Middenlaan e.o. De enige ‘harde’ aanleiding hiervoor is de vermeende 
noodzakelijke verbreding van de tramhaltes bij Artis. Nadat in 2017 door de gemeente een 
herinrichtingsvoorstel was gepresenteerd aan de buurt, bleef het tot lang in 2018 muisstil. In 
september 2018 bleek plots dat de wethouder had besloten dat ‘een plan’ vanaf 2019 kon 
worden gerealiseerd.  
De PWBV formuleerde de bezwaren tegen dit voornemen en heeft in december samen met 
bewoners van de Doklaan gesproken met de wethouder Verkeer, mevrouw Dijksma. 
Afgesproken werd om in 2019 een zogenaamd werkatelier in te richten  waar gemeente, 
bewoners en enkele direct betrokken bedrijven en instellingen zoals Artis, de uitgangspunten 
die voor de afzonderlijke partijen gelden zullen inventariseren en op basis daarvan zullen 
nagaan welke varianten voor een herinrichting in aanmerking komen.  
 
Bij de invoering van de Noord Zuidlijn en de nieuwe dienstregeling van het GVB is de 
Sarphatistraat onderdeel geworden van de drukste Oost-West verbinding OV. Op het traject 
vanaf het Leidseplein tot de Korte ’s Gravesandestraat passeert nu van ’s ochtends 7 tot ’s 
avonds 12 uur iedere minuut een tram. Dit betekent een behoorlijke toename van de 
geluidsoverlast. Een aantal omwonenden heeft contact gezocht met het GVB. Vooralsnog 
heeft het GVB zich in 2018 welwillend opgesteld en haar medewerking toegezegd om de 
geluidsoverlast te beperken daar waar dit in de dagelijkse operatie mogelijk is. Een 
structurele oplossing zou betekenen dat het GVB de frequentie omlaag brengt en of lijnen 
verlegt. Dat zit er op korte termijn niet in. Parallel kan betere (geluid)isolatie van de meest 
gevoelige panden een verbetering opleveren, Dat is een traject dat door de bewoners wordt 
onderzocht en is aangekaart bij woningcorporatie De Key. Knelpunt is hier natuurlijk wie 
financieel verantwoordelijk of aanspreekbaar is. 
 
In 2018 hebben bewoners van de Sarphatistraat en het PWO de relatie met de UvA, 
RoetersEilandCampus (REC) een impuls gegeven. Enerzijds vanwege de voorgenomen 
bouw door de UvA van een flexibel onderwijsgebouw op een zeer recent aangelegd parkje 
aan de zijde van de Valckenierstraat. Aangrenzende bewoners hebben bij de UvA hun 
bezwaar geuit vanwege wederom bouwoverlast nadat de vorige bouwfase, die circa 10 jaar 
heeft geduurd, juist was afgerond. Daarnaast plant de UvA hier een nieuw gebouw op een 
schaars groen parkje waarvan bij afloop van de vorige bouwfase een blijvend karakter was 
gesuggereerd. 
Anderzijds heeft het PWO een constructieve relatie ontwikkeld met het facility management 
van de REC. Deze campus genereert dagelijks vele (tien)duizenden persoonsbewegingen 
en veel voertuig (fiets en auto) bewegingen. De verkeersdruk en parkeerdruk worden ook 
door de UvA onderkend. De facilitaire dienst is bereid om, samen met gemeente en 
omwonenden, naar verbeteringen te kijken en die ook te realiseren. Eind 2018 is een nieuwe 
ondergrondse fietsparkeergarage geopend met ingang aan de Roetersstraat. 
 
Begin 2018 heeft Bewoners Amsterdam Centrum (BAC) de gemeente aangesproken op de 
verkeerssituatie Roetersstraat, Plantage Kerklaan, Plantage Middenlaan, Plantage Parklaan 
en Anne Frankstraat. Op dit traject is sprake van  een lappendeken aan 
snelheidsaanwijzingen die eraan bijdraagt dat hier zeer regelmatig te hard wordt gereden. 
De gemeente heeft het PWO toegezegd dat – vooralsnog voorlopig - een eenduidig 30 
km/uur regime op dit traject zal worden gerealiseerd.  
 
Via StemvanCentrum heeft een aantal bewoners van de Nieuwe Keizersgracht een initiatief 
publiek gemaakt om in de Nieuwe Keizersgracht tussen Amstel en Weesperstraat drijvende 
tuinen te plaatsen en door de omwonenden zelf te onderhouden. Aanleiding is onder meer 
het ongewenste (en ongeoorloofde) afmeergedrag van boten aan de Schaduwkade om te 
foerageren en te urineren. Het PWO heeft dit initiatief gesteund. Het is eind 2018 door de 
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stadsdeelcommissie overgenomen. 
 
In het najaar van 2018 heeft het PWO de gezamenlijke inbreng van een groep bewoners 
voor de gebiedsplannen 2019 aangeboden aan het DB van stadsdeel Centrum.zal toekomst 
moet nog leren in welke mate de verzoeken en voorstellen worden meegenomen. Het PWO 
heeft wel geconcludeerd dat zij dit jaar te laat met het samenstellen van haar inbreng is 
begonnen. Het voornemen is om dit in 2019 eerder te doen. 
 
Circa achttien culturele instellingen in de Plantagebuurt e.o. hebben al lange(re) tijd een 
samenwerkingsverband voor gebiedspromotie: ‘The cultural garden of Amsterdam’. In 2018 
heeft dit samenwerkingsverband zich voorgenomen om zich meer op gebiedsontwikkeling te 
richten en ook bewoners en ondernemers bij het netwerk te betrekken. Het netwerk heeft 
daarbij ook een naamsverandering ondergaan: De Plantage, Oase van Amsterdam. Het 
PWO en andere buurtorganisaties zijn betrokken bij dit netwerk. 
 
Andere onderwerpen die tijdens een of meer PWO vergaderingen zijn besproken: 

• Knip op de Amstel, uitvoering en (voorlopige) effecten van deze maatregel 
• Contact met WeWork met betrekking tot de overlast voor aangrenzende bewoners. 

Dit betreft zaken als fietsparkeeroverlast, het ‘blokkeren’ van de geldautomaat, veel 
peuken en uitstralend licht in de avonduren. WeWork heeft zich op verzoek van het 
PWO bereid getoond tot verbeteringen en heeft deze ook deels uitgevoerd. 

• Situatie Weesperstraat, Valkenburgerstraat, Wibautstraat – de Wibautas – waar de 
luchtkwaliteit alle gangbare normen overschrijdt en de verkeersveiligheid verbetering 
verdient. Dit leidde tot initiatieven van BAC voor concrete maatregelen en contacten 
met andere buurtorganisaties zoals Nieuwmarkt / Groot Waterloo, om inzichten en 
mogelijke acties af te stemmen. 

• Toename van aantallen bezoekers – toeristendruk – als algemene tendens. De 
plantage –en Weesperbuurt ervaren extra druk vanwege het streven van de 
gemeente om bezoekers meer over de stad te spreiden. Daarmee gepaard gaan 
groei van horeca, AirBnB-verhuur, zwerfafval, etcetera. Stuk voor stuk ontwikkelingen 
die geen goede invloed hebben op de leefbaarheid van onze buurten. 

Zie voor alle documenten en actuele zaken http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-
weesperbuurtoverleg/  
 
10. Collectief verzet tegen locatie en omvang Holocaust 
Namenmonument 
Het Namenmonument is een groot onderwerp in de Plantage Weesperbuurt, waar meerdere 
organisatie bij betrokken zijn. Eigenlijk al sinds 2014. In die tijd ging het om de plannen van 
het Nederlands Auschwitz Comité om het monument in het Wertheimpark op te richten. De 
gemeente heeft zich geheel aan dit initiatief gecommitteerd. Eind 2017 werden de 
vergunningen verleend voor de bouw van het monument en kap van de bomen op de 
groenstrook langs de Weesperstraat ten hoogte van de Hoftuin van de Diaconie. De buurt 
tekende in een gebundeld initiatief bezwaar aan tegen de verleende vergunningen. Naast de 
Plantage Weesperbuurtvereniging waren dat de stichting de Groene Plantage, STAA 
(Stichting tussen Amstel en Artis) en een aantal individuele buurtbewoners. Het bezwaar 
focuste onder andere op het feit dat de hele besluitvormingsprocedure onzorgvuldig was 
verlopen, waaronder ook de manier waarop de locatie was aangewezen. Ook had de 
ontwerper zich niets aangetrokken van de door de gemeente zelf gestelde 
Randvoorwaarden (de gemeente vond dat geen probleem), zoals de voorwaarde dat 
bepaalde beeldbepalende bomen behouden moeste blijven (worden in het plan gekapt) en 
ook restricties ten aanzien van de hoogte van het plan, en het behoud van zichtlijnen naar de 
Hoftuin. Het ontwerp is volgens de bezwaarmakers gewoon te groot. En het bezwaar richt 
zich dan ook niet in het algemeen tegen ‘een’ monument, maar tegen dit monument op deze 
locatie.  

http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-weesperbuurtoverleg/
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In mei vond in de Balie een drukbezochte hoorzitting plaats, en in november volgde de 
beslissing van het stadsdeel dat het bezwaar werd afgewezen. Het collectief uit de buurt 
besloot in beroep te gaan, de gronden daartoe zijn begin 2019 ingediend. Daarnaast  
hebben een aantal kunstenaars het plan ook een civielrechtelijke procedure te starten waarin 
zij zullen aanvoeren dat, gezien de specifieke omstandigheden van dit dossier, het initiatief 
vorm had moeten krijgen middels een openbare aanbesteding.  
Alle informatie te vinden op https://www.buurtorganisatie1018.nl/holocaust-
namenmomument/ 
 
11. Plantage Weesperbuurtvereniging (PWBV) 
De Plantage-Weesperbuurtvereniging fungeert al meer dan honderd jaar als verbindend 
element in de buurt. De vereniging heeft een eigen rol in de buurt, en werkt naast en samen 
met vele andere initiatieven organisaties en overleggen in de buurt. In het bijzonder opereert 
de vereniging in nauwe samenwerking met het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) , het 
open platform van alle actieve mensen in de buurt. De vereniging is actief bij discussies over 
veranderingen en ontwikkelingen die van belang zijn voor de directe woonomgeving van de 
bewoners van de buurt. 
De PWBV speelde een belangrijke rol in het hierboven beschreven verzet tegen locatie en 
omvang van het Holocaust Namenmonument. 
De PWBV is een van de organisatoren van het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark. 
Daarnaast speelt de vereniging een vertegenwoordigende rol bij herdenkingen in de buurt 
van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.  
In februari 2018 organiseerde de PWBV, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen,  
een buurtconferentie, waar vertegenwoordigers van een zestal aantal politieke partijen 
aanwezig waren. Er werd gesproken over de vraag welke issues voor de buurt belangrijk 
zijn, wat er het meeste aandacht behoeft, en hoe de politieke partijen tegen alle 
onderwerpen aankijken.  
In de loop van 2019 brengt de vereniging haar jaarverslag over 2018 uit. 
Zie ook http://plantageweesperbuurt.nl/  
 
12. Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) 
Ook de Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) werkt samen met het Plantage 
Weesperbuurtoverleg. Deze stichting maakt regelmatig een verslag over de zaken waar het 
Plantage Weesperbuurtoverleg zich mee bezig houdt.  
De STAA steunde het verzet tegen locatie en omvang van het Holocaust Namenmonument 
(zie aparte paragraaf in deze bijlage) en de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor 
de nieuwbouw ter plaatse van Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan.  
De verslagen van STAA zijn te vinden op de website van Buurtorganisatie1018 op de pagina 
van het Plantage Weesperbuurtoverleg http://www.buurtorganisatie1018.nl/plantage-
weesperbuurtoverleg/   
 
13. Stichting De Groene Plantage 
Stichting De Groene Plantage vindt de vitaliteit van het groen in al zijn verscheidenheid 
belangrijk voor het leven op aarde. Zij strijdt daarom sinds 1991 op vreedzame manier voor 
een realisatie, behoud en uitbreiding van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. 
Stichting De Groene Plantage (SDGP) is een onafhankelijke milieuorganisatie. Door 
innovatieve ingrepen en acties stimuleert de stichting oplossingen voor behoud en uitbreiding 
van het ‘groen’ in de Plantage- en Weesperbuurt in Amsterdam.  
Hoofdonderwerp van de Stichting De Groene Plantage was in 2018 het verzet tegen locatie 
en omvang van het Holocaust Namenmonument en de daarvoor noodzakelijke kap van 25 
bomen. Zie ook de aparte paragraaf over het collectief verzet in deze bijlage. 
Meer informatie: https://stichtingdegroeneplantage.nl/ 
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C. GEHEEL POSTCODEGEBIED 1018  
 
14. Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad / stichting 
Kunst en Cultuur Amsterdam-Centrum  
Subsidie voor kleinschalige culturele activiteiten gericht op postcodegebied 1018 kon tot 
medio 2018 worden aangevraagd bij de werkgroep Kunst en Cultuur, die elk jaar € 23.000 
van stadsdeel Centrum verdeelde over de aanvragers uit de Oostelijke Binnenstad. De 
werkgroep regelde in de afgelopen jaren onder meer subsidies voor concerten in de 
Oosterkerk en de Patatatoe-optocht en het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark.  
De Werkgroep is op 8 juni 2018 opgegaan in een nieuwe Stichting Kunst en Cultuur 
amsterdam-Centrum, met als werkgebied het hele centrum. Stadsdeel Centrum heeft de 
vorming van deze stichting gestimuleerd, maar besloot nog geen half jaar later om de 
stichting weer op te heffen op formeel-juridische gronden, omdat de regeling strijdig zou zijn 
met de verordening op het lokaal bestuur. Subsidies moeten nu weer rechtstreeks worden 
aangevraagd bij het stadsdeel. 
De stichting heeft grote bezwaren tegen de gang van zaken en voelt zich op een 
onbehoorlijke manier aan de kant gezet. Het bestuur heeft besloten om zichzelf op te heffen. 
Daarmee is het onduidelijk hoe het verder gaat met kleinschalige subsidies voor cultuur in de 
buurt. 
Zie ook http://www.buurtorganisatie1018.nl/werkgroep-kunst-en-cultuur/  
 
15. 1018 Magazine 
Sinds juni 2014 zijn de twee buurtkranten ‘De Eilander’ en ‘Plantage Weesperbuurtkrant’ 
samengevoegd tot één buurtkrant ‘1018 Magazine’. De oplage is 13.000 en er verschijnen 
zes nummers per jaar. De redactie bestaat uit vrijwilligers uit de buurt.  
De ontvlechting van Magazine 1018 en Dock is in 2017 in gang gezet en in 2018 afgerond 
met de oprichting van een rechtspersoon: ‘Stichting 1018-Magazine’. Het bestuur bestaat uit 
voorzitter Jan Mey, secretaris Erik Hardeman en penningmeester Bruno van Moerkerken. 
De redactie is onafhankelijk, maar er is wel overleg tussen Buurtorganisatie 1018 en de 
redactie om te bezien hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Een redacteur van 
1018 Magazine doet incidenteel ook redactiewerk voor de website van BO 1018. Het is de 
bedoeling om de samenwerking uit te breiden. 
De Buurtorganisatie maakt bij verschijning van elk nieuw nummer een nieuwsbericht voor de 
website en de Facebookpagina. Alle nummers worden op de website gearchiveerd. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/buurtkrant-1018/  
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