
 

 

 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
LET OP! Gewijzigde datum en we beginnen om 20:15 uur! 

 
Maandag 15 april 2019 van 20:15 tot 22:00 uur 

in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 
 
We hebben de datum verzet van dinsdag 16 naar maandag 15 april, o.a. wegens Juventus-
Ajax. Omdat het buurtrestaurant tot 20:00 uur duurt, beginnen we een kwartiertje later dan 
normaal, om 20:15 uur.  
Berichten van verhindering graag doorgeven aan jeroen.verhulst@hccnet.nl   
 

Agendavoorstel van de agendacommissie 
   
20:15 uur 1

. 
. 

Opening en voorstelronde, vaststellen agenda, Mededelingen 
1) De Wakkere Kadijkers hebben via BO 1018 een nieuwe aanvraag voor 

de monumentenstatus van werfterrein Koning William ingediend. Het 
stadsdeel heeft een procedurefout gemaakt in de bezwaarprocedure. 

2) Het jaarverslag 2018 van Buurtorganisatie 1018 is verschenen. In de 
bijlage staan de activiteiten van de actieve bewonersgroepen in 1018.. 

3) Op donderdag 18 april 19:00 u vindt het tweede Open 
Informatieplatform Oostelijke Eilanden plaats in speeltuingebouw 
Wittenburg. Onderwerp: verbinding en sociale cohesie. Zie agendapunt  

4) Naar aanleiding van het raadsadres van het Eilandenoverleg over de 
Kattenburgerstraat hebben ambtenaren toegezegd dat alle opties nog 
open liggen voor de fietspaden die aansluiten op de te maken fiets-
onderdoorgang onder het spoor. Er komt een bijeenkomst hierover. 
 

20:25 uur 2
. 

Wat speelt er in de buurt? 
Vast agendapunt bedoeld voor korte signaleringen waarvoor bewoners 
kunnen binnenlopen. 
 

20:30 uur 3
. 

Verslag Eilandenoverleg 13 februari en actielijst  
Ctr+klik hier om te openen of downloaden 
 

20:35 uur 4
.  

Zeven actiepunten Buurtinitiatief Oostenburg-Noord met steun van 
Stadgenoot 
Drie leden van de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het 
Eilandenoverleg hebben een aantal initiatieven ontwikkeld voor de buurt. 
Stadgenoot staat hier positief tegenover. Een gezamenlijke aanpak is 
vastgelegd in een intentiebrief van 1 maart 2019 over zeven punten: 

1) Het organiseren van buurtactiviteiten in de Werkspoorhal gedurende 
tien dagen per jaar. Stadgenoot is bereid daarvoor vijf jaar een 
financiële bijdrage te leveren;  

2) Een Buurthuiskamer op Oostenburg. Stadgenoot is bereid om ruimte 
aan te bieden tegen voor welzijnsvoorzieningen gebruikelijke huur; 

3) Stadgenoot biedt ondersteuning bij organisatie en communicatie van 
het project ‘Buurtontmoeting’. Huidige en nieuwe buurtbewoners 
gaan met elkaar in gesprek tijdens een maaltijd. 
Impressies/uitkomsten van deze gesprekken worden door 
kunstenaars verwerkt tot een film- of beeldregistratie. Die worden in 
de Werkspoorhal en/of op andere plekken in de buurt getoond; 
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4) Omwonenden en toekomstige bewoners betrekken bij de inrichting 
van het buurtplein bij Rosa en Rita; 

5) Een pilot voor huisvesting in de nieuwbouw van jongeren uit de buurt 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken; 

6) Stagemogelijkheden en/of werkervaringsplekken zoeken voor 
jongeren uit de buurt bij ondernemers op Oostenburg; 

7) Oprichting van een organisatie die verantwoordelijk is voor 
programmering en uitvoering van activiteiten. 

Het Buurtinitiatief zal deze initiatieven toelichten. Ze zoeken buurtgenoten 
die aan een of meer van deze initiatieven willen meewerken. E-mail: 
stelplaats3@gmail.com 
 

20:55 uur  PAUZE 
 

21:05 uur 6  Stand van zaken Groenplan Oostelijke Eilanden, groene herinrichting 
Kattenburgerkruisstraat  en voorstellen Brenda Hey als groene 
opbouwerkster van Dock 
Op 11 april is in de Oosterkerk het Groenplan Oostelijke Eilanden 
gepresenteerd. Wat vinden we ervan? 
Ook zijn er plannen voor een groene herinrichting van de 
Kattenburgerkruisstraat. 
Brenda Hey gaat per …… bij Dock aan de slag als groene opbouwwerkster. 
Wat zijn de wederzijdse verwachtingen daarbij? 
 

21:20 uur 7
. 

Voorbespreking 2e Open Informatieplatform over ‘verbinding en sociale 
cohesie’  
Het stadsdeel organiseert in overleg met bewoners  op donderdag 18 april 
19:00 uur in speeltuingebouw Wittenburg het tweede Open 
Informatieplatform Oostelijke Eilanden. Onderwerp: verbinding en sociale 
cohesie.  
Wat komt er aan de orde? Wat willen we nog toevoegen?  
 

21:30 uur 8
. 

Stand van zaken lopende projecten 
a) Stand van zaken verkoop Oosterkerk; 
b) Stand van zaken Oostenburg-Noord. De Buurtwerkgroep heeft 

reacties opgesteld op de plannen voor de openbare ruimte; 
c) Stand van zaken Van Gendthallen; 
d) Stand van zaken Marineterrein; 
e) vrijwilligersbeleid Dock. Delegatie Eilandenoverleg heeft inbreng 

geleverd.  
 

21: 45 9
. 

Benoeming twee leden van de Commissie van Toezicht van 
Buurtorganisatie 1018 voor twee jaar 
Sybrand  Hekking stelt zich herkiesbaar. Barbara Kist (na vier jaar) niet, 
zodat tenminste één nieuw lid vanuit het Eilandenoverleg gekozen moet 
worden. Het gaat doorgaans om één vergadering per jaar. 
 

21:50 uur 9
. 

Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 19 juni  
 

 22:00 uur       Sluiting 
 
Vergaderdata volgende Eilandenoverleggen 2019, 20:00 u Witte Boei 
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: 
14 mei, 2 juli, 1 oktober, 19 november.  
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