
 

 

 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag 19 juni 2019 van 20:00 tot 22:00 uur 
in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan jeroen.verhulst@hccnet.nl   
We starten om 20:00 uur precies. Vanaf 19:45 uur inloop voor koffie of thee. 
 

Agendavoorstel van de agendacommissie 
    
19:45 uur 0.  Inloop met koffie en thee 

 
 

20:00 uur 1. Opening en voorstelronde, vaststellen agenda, Mededelingen 

• Van 28 november t/m 19 januari is het Entrepotdok onderdeel van 
het Amsterdam Lightfestival. Waarschijnlijk wordt er ook een 
presentatie met gelegenheid voor vragen gehouden in het Plantage 
Weesperbuurtoverleg van 2 september, waar dan ook de bewoners 
van het Entrepotdok welkom zijn. Ctr+Klik hier voor meer info. 

• Zondag 23 juni 12:00 – 20:00 uur Slotfestival We Make The City op 
het Kattenburgerplein en in het Scheepvaartmuseum. Regiomarkt 
met de oogst van gezonde producten uit de regio. Smaakmakers met 
en zonder rollende keukens. Ctr+Klik hier voor meer info. 

• Plan voor kap 13 bomen op de Oostelijke Eilanden uit 
veiligheidsoverwegingen. Ctr+Klik hier voor meer info.  

• Op dinsdag 2 juli 20:00 uur organiseert Buurtorganisatie 1018 in De 
Witte Boei een Netwerkbijeenkomst/Zomerborrel met 20 pitches van 
elk drie minuten van actieve bewonersgroepen, weer andere dan 
voorgaande jaren.  
I.v.m. catering en zaalcapaciteit aanmelden via 
info@buurtorganisatie1018.nl.  

• Vrijdag 5 juli (middag) Open Dag Oostenburg-Noord. 
 

 

20:10 uur 2. Wat speelt er in de buurt? 
Vast agendapunt bedoeld voor korte signaleringen waarvoor bewoners 
kunnen binnenlopen. 
 

 

20:20 uur 3. Verslag Eilandenoverleg 15 april 2019 en actielijst  
Ctr+klik hier om te openen of downloaden 
 

 

20:25 uur 4.  ProRail Programma Hoogfrequent Spoor: fly-over achter Oostenburg, 
intensivering treinverkeer, ander spoorgebruik en vrijkomend stuk 
grond Dijksgracht  
Toelichting door Werkgroep Spoorplannen van het Eilandenoverleg aan de 
hand van presentatie ProRail. 

- Verdere acties i.v.m. spoorlawaai en trillingen? 
- Mogelijke bestemming van het vrijkomende stuk grond aan de 

Dijksgracht van 60 x 300 m? 
 

 

 

 

mailto:jeroen.verhulst@hccnet.nl
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/5/11/amsterdam-light-festival-2019-2020-grotendeels-in-gebied-1018
https://wemakethe.city/production/de-nieuwe-markt-2?ref=17741&lang
https://wemakethe.city/production/de-nieuwe-markt-2?ref=17741&lang
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/5/24/kap-van-21-bomen-in-1018-vanwege-veiligheid
mailto:info@buurtorganisatie1018.nl
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5cd2024ce79c70a11b90c754/1557267021348/2019-04-15+VERSLAG+EILANDENOVERLEG+15+april+2019.pdf
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20:40 uur 5.  Wensen Eilandenoverleg voor Gebiedsplan 2020 Centrum Oost 
Evenals voorgaande jaren geeft het Eilandenoverleg nog voor de formele 
inspraak wensen door voor het Gebiedsplan met de bedoeling om hierover 
vooraf met de ambtenaren te overleggen. 
De agendacommissie heeft als praatstuk bijgaand concept opgesteld. Wat 
moet anders? Wat moet toegevoegd? 
 

 

21:10 uur  PAUZE 
 

 

21:20 uur 6. Woningbouwplannen Oostenburg-Noord en openbare ruimte 
De bouwplannen nemen nu vaste vorm aan en komen gedeeltelijk al in de 
verkoop. Toelichting door de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord aan de 
hand van presentatiemateriaal van de ontwikkelaars. 
De Buurtwerkgroep heeft gereageerd op de plannen voor de openbare 
ruimte, wat tot enkele concessies heeft geleid.   
De Buurtwerkgroep is in overleg met de eigenaar van de Van Gendthallen 
over maatschappelijke functies in de hallen.  
De Buurtwerkgroep wil door middel van een petitie proberen te bereiken dat 
voor de terrassen van de horeca het Jordaanregime gaat gelden met 
vroegere sluitingstijden. 
 

 

21:40 uur 7. Stand van zaken lopende projecten 
a) Stand van zaken verkoop Oosterkerk; 
b) Stand van zaken Groenplan Oostelijke Eilanden, plan 

Kattenburgerkruisstraat (o.a. kiosk), continuïteit in begeleiding 
Groenplan en behoud monumentale Kastanjeboom Entrepotdok; 

c) Stand van zaken Van Gendthallen; 
d) Stand van zaken Marineterrein (o.a. sportvoorziening) en autoverkeer 

Kattenburgerstraat; 
e) Stand van zaken Eilandenboulevard. 

 

 

21:50 uur 9. Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 10 september  
 

 

 22:00 uur       Sluiting 
 
 
 
 
 
Vergaderdata volgende Eilandenoverleggen 2019, 20:00 u Witte Boei 
Di 10 september, Di 29 oktober, Wo 18 december 
 
Vergaderdata Buurtoverleg 2019, steeds op dinsdag 11:30 – 12:30 u in de Witte Boei: 
2 juli, 1 oktober, 19 november.  

https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5cfcd1e550362500012e203b/1560072678918/CONCEPT+WENSENLIJST+EILANDENOVERLEG+VOOR+GEBIEDSPLAN+2020+STADSDEEL+CENTRUM.pdf

