
 

  
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 19 juni 2019  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Heleen Verschuren, Gedi van Schriek, André Agterof, 
Alex te Paske (DOCK), Jeanine Langbroek, Annechien Koerselman, Thelma Neleman, Ernst Steens, 
Olaf Oudheusden, Jan Postma, Jeroen van Beele, Anneke Pauptit, Boudewijn Snoeck, Moon Rijven, 
Luud Zonneveld. en Jeroen Verhulst (verslag). In totaal 17 aanwezigen. 
Afwezig met bericht: Michel Odjo, Sybrand Hekking, Barbara Kist, Eddy Appels,  Irma Bergen,  Has 
Cornelissen, Marlou Visser, Claar Koch en Gert-Jan van der Weijden.  
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 
 
2. Mededelingen 

1) Van 28 november t/m 19 januari is het Entrepotdok onderdeel van het Amsterdam 
Lightfestival. Er wordt een presentatie met gelegenheid voor vragen gehouden in het 
Plantage Weesperbuurtoverleg van 2 september, waar dan ook de bewoners van het 
Entrepotdok welkom zijn. Bewoners Entrepotdok kunnen zich aanmelden voor een 
vaartocht met een wijntje op 4 september 19:30 uur, waarbij het Lightfestival uitleg geeft. 
Aanmelden bij  joanne@amsterdamlightfestival.nl ,  Ctr+Klik hier voor meer info. 

2) 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. 

3) Plan voor kap 13 bomen op de Oostelijke Eilanden uit veiligheidsoverwegingen. Ctr+Klik 
hier voor meer info. Thelma heeft een lijst met locaties en boomnummers opgevraagd bij 
de gemeente. Ze bevestigd dat het om bomen in slechte staat gaat. 

4) 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.  

5) Vrijdag 5 juli vanaf 16:00 uur Open Dag Oostenburg-Noord. 
6) Jeanine Langbroek meldt dat de zonnepanelen op de daken van DE Key op Kattenburg 

werken. Vanaf vandaag kunnen omwonenden voorintekenen op zonnepanelen van de 
volgende fase. Jeanine levert een bericht aan voor de website van BO 1018. 

7) Boudewijn Snoeck heeft uitgebreid gesproken met Zef Hemel over een visie voor de 
autoluwe binnenstad. Kern is dat de Oostelijke Eilanden per auto alleen nog bereikbaar 
zijn vanaf de Piet Heinkade en de Cruquiuskade. Hij gaat dit nog op papier zetten 

 
3. Wat speelt er in de buurt? 
• Er is veel ongenoegen over de uitvoering van de herprofilering van de Eilandenboulevard: 

o Bij de Oosterkerk loopt de blindengeleidelijn vanaf de zebra dood tegen een boom; 
o De drempels belemmeren te hard rijden autoverkeer totaal niet; ze zijn vlak; 
o De oversteek bij de Oosterkerk is gevaarlijk wegens te hard rijdend autoverkeer. Het 

is nog gevaarlijker geworden omdat de net geplaatste abri het zicht wegneemt. 
o Er wordt niets gedaan aan handhaving. 
Moon Rijven stuurt namens het Eilandenoverleg een bericht aan gebiedsmakelaar Danny 
Konings hierover. 

• De resultaten van de Design Sprint op het Marineterrein worden op 21 juni 15:45 uur 
gepresenteerd in het CODAM-gebouw op het Marineterrein. Bewoners en deskundigen 
hebben vijf dagen intensief gewerkt aan een voorstel om jongeren 8-12 jaar van de Oostelijke 
Eilanden te helpen in hun ontwikkeling 
 

mailto:joanne@amsterdamlightfestival.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
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/5/24/kap-van-21-bomen-in-1018-vanwege-veiligheid
mailto:info@buurtorganisatie1018.nl
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3. Verslag Eilandenoverleg 15 april 2019 
Akkoord. Actielijst:  
ad 1): gedaan.  
ad 2) Evaluatie Open Informatieplatform is nog niet nodig.  
ad 3) Sjoerd Munnik en Claar Koch zijn op vakantie, notitie over [problemen Cruquiuskade komt 
later. 
 
4. ProRail Programma Hoogfrequent Spoor: fly-over achter Oostenburg, intensivering 
treinverkeer, ander spoorgebruik en vrijkomend stuk grond Dijksgracht  
Toelichting met Powerpointpresentatie door Jeroen Verhulst van de Werkgroep Spoorplannen 
van het Eilandenoverleg. Ctr+Klik hier om de presentatie te openen. 
Het Eilandenoverleg heeft één vertegenwoordiger in de Omgevingstafel Dijksgracht, die 
ongeveer om de vier maanden bijeenkomt. 
Op 20 mei werd het landschapsinpassingsplan gepresenteerd. Er komt een stuk grond aan de 
zuidzijde van spooremplacementen Dijksgracht-Oost vrij van ca. 60 x 300 meter. ProRail vroeg 
onze mening over twee scenario’s: Bij het eerste blijft het hek op dezelfde plek en wordt het talud 
sober kijkgroen, bij het tweede wordt het hek verplaatst naar de nieuwe spoorligging en neemt de 
gemeente het vrijkomende terrein  in beheer en zijn er allerlei interessante bestemmingen voor 
de buurt mogelijk: park, moestuintjes, tennisvelden etc. ProRail blijft eigenaar en sluit bebouwing 
uit. ProRail tekende bij dat laatste scenario een naar het fietspad Dijksgracht-Oost geleidelijk 
aflopend talud. Het Eilandenoverleg kiest unaniem voor het scenario waarbij de gemeente het 
terrein in beheer neemt, maar wil zich nog niet uitspreken over de ruimtelijke vormgeving en de 
bestemmingen. Daarvoor is nog tijd genoeg, want het terrein komt op zijn vroegst in 2025 
beschikbaar. Interessante voorbeelden van sportvelden zijn te vinden langs het spoor in het 
Westerpark. 
 
5. Wensen Eilandenoverleg voor Gebiedsplan 2020 Centrum Oost 
Evenals voorgaande jaren wil het Eilandenoverleg nog voor de formele inspraak wensen 
doorgeven voor het Gebiedsplan met de bedoeling om hierover vooraf met de ambtenaren te 
overleggen. Besproken wordt de concept-wensenlijst van de agendacommissie.  
Vanuit de vergadering komen de volgende suggesties voor aanpassing: 

1) Er ontbreekt een samenhangende visie. Een inleiding zou de samenhang en 
achterliggende visies kunnen verduidelijken op de terreinen Wonen, Verkeer, Veiligheid 
en Groen-biodiversiteit. 

2) Het onderwerp ‘Veiligheid’ ontbreekt geheel, terwijl er nog veel problemen zijn. 
3) De economische en sociaalculturele positie van jongeren moet worden versterkt 
4) Het probleem van het de relatief .hoge aandeel eenzame ouderen moet benoemd 

worden. 
5) Punt 18 Kattenburg ‘meer aandacht voor biodiversiteit’ is te summier en moet meer 

integraal. André Agterof levert hiervoor een betere omschrijving. 
6) Bij punt 3 tijdelijke voorzieningen op het grote grasveld van het Marineterrein ook 

hondenuitlaatplaats als optie noemen. 
7) De jaren zeventigflats op Kattenburg schieten qua duurzaamheid ernstig tekort. De Key 

wil geen geld steken in verbetering. Er is meer druk vanuit de gemeente nodig. 
 
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. Ctr+Klik hier om de presentatie te openen. 
De Buurtwerkgroep heeft gereageerd op de plannen voor de openbare ruimte, wat tot enkele 
concessies heeft geleid, maar deze zijn nog niet getoond op tekening. Het DB Centrum moet er 
nog over beslissen.  
Stadgenoot gaat 320 jongerenwoningen van ca. 30 m2 bouwen met vijfjaarshuurcontracten. 
Dertig procent daarvan gaat naar jongeren met een bijzondere urgentie. 
 
De Buurtwerkgroep wil door middel van een petitie proberen te bereiken dat voor de terrassen 

https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5d0bb3e469c7a70001e8fb0c/1561048049037/Dijksgracht+ProRailplannen+presentatie+in+Eilandenoverleg+19+juni+2019.pttx.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5cfcd1e550362500012e203b/1560072678918/CONCEPT+WENSENLIJST+EILANDENOVERLEG+VOOR+GEBIEDSPLAN+2020+STADSDEEL+CENTRUM.pdf
https://www.buurtorganisatie1018.nl/s/2019-06-19-Oostenburg-Noord-presentatie-Eilandenoverleg-19-juni-2019.pdf
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van de horeca op Oostenburg-Noord het Jordaanregime gaat gelden met vroegere sluitingstijden, 
want Oostenburg-Noord wordt dichter bebouwd dan de Jordaan. Tijdens de Open Dag op 5 juli 
(vanaf 16:00 uur) zal de Buurtwerkgroep bezoekers vragen om de petitie te tekenen. 
 
7. Stand van zaken lopende projecten 
 
a) Stand van zaken verkoop Oosterkerk: vaan de kant van de gemeente is er weinig 

beweging. De Stichting Oosterkerk heeft een overzicht gemaakt van activiteiten in het 
afgelopen jaar met de prijzen om de buurtfunctie duidelijk te maken. Het Eilandenoverleg gaat 
ook een notitie daarover schrijven. Het Eilandenoverleg heeft de Stichting oosterkerk 
voorgesteld om samen een advocaat aan het werk te zetten om te onderzoeken hoe hard de 
door de gemeente genoemde verplichting tot een kostendekkende exploitatie is; 
 

b) Stand van zaken Groenplan Oostelijke Eilanden, plan Kattenburgerkruisstraat (o.a. kiosk), 
continuïteit in begeleiding Groenplan: Carlinde Adriaanse beëindigt haar werkzaamheden 
eind juni. Er komt nog een afrondende bijeenkomst over het groenplan; datum nog onbekend. 
En een afrondende rapportage. Het Eilandenoverleg wil ook inzicht in de financiën en vraagt 
om een evaluatie van dit project. Eigenlijk is er behoefte aan een evaluatie van alle acties die 
na de schietpartijen zijn ondernomen. 
 

c) Stand van zaken Van Gendthallen: De Buurtwerkgroep is in overleg met de eigenaar van 
de Van Gendthallen over maatschappelijke functies in de hallen. We proberen hem uit te 
nodigen in het Eilandenoverleg. 
 

d) Stand van zaken Marineterrein (o.a. sportvoorziening) en autoverkeer 
Kattenburgerstraat: Marlou heeft doorgegeven dat het brandweerhuisje op het grote 
grasveld van het Marineterrein toch niet voor sport door jongeren gebruikt kan worden omdat 
Defensie het claimt. Er is op 11 juni een goed bezochte actievergadering gehouden in het 
kader van verkeersoverlast Kattenburgerstraat. Marlou heeft ingesproken in de 
gemeenteraadscommissie Verkeer. Er werd goed naar geluisterd en er werden vragen 
gesteld. In Het Parool is een groot stuk verschenen. Iedereen wordt gevraag om de petitie te 
tekenen aan de balie bij De Witte Boei of via https://kattenburgerstraat.petities.nl/ 
 

e) Stand van zaken Eilandenboulevard. Het Kattenburgerplein is klaar. Het is mooi en de 
haringman doet er uitstekende zaken. Bus 22 rijdt weer op de Eilandenboulevard. 
Zie ook agendapunt 2. Hieraan wordt nog toegevoegd dat het grind aan de waterkant en op 
het Kattenburgerplein slecht begaanbaar is, zeker voor rollators en kinderwagens. Het grind 
is te diep. Er leefde tijdens de planvorming een ander beeld van parkverharding. 
Het Eilandenboulevard heeft vanwege de onveiligheid behoefte aan een evaluatie van de 
herprofilering op korte termijn, met o.a. verkeerstellingen en snelheidsmetingen..  
Moon wil bij de opening van de Eilandenboulevard Willeke Alberti uitnodigen om een lied te 
zingen. Haar vader deed dat bij de opening van de Eilandenboulevard. 
Advies van Heleen Verschuren: neem contact op met Tanja Kroes, voorzitter van de 
Ondernemersvereniging. De Ondernemersvereniging heeft gespaard voor een feest bij de 
opening. Het stadsdeel wil daar weinig aan doen. Zo’n feest komt waarschijnlijk in het 
voorjaar, als ook het talud klaar is. ’s Avonds ‘silent disco’ in de Oosterkerk, ’s middags 
tentoonstelling van wat alle actie groepen zoal doen. 
Er wordt een Stichting opgericht om alle drijvende tuinen in de buurt te beheren. 

 
8. Rondvraag / agendapunten volgende vergadering 
• De basisscholen in de buurt kunnen moeilijk aan leerkrachten komen omdat er geen 

geschikte huisvesting voor hen is. Zij hebben vooral behoefte aan middeldure huur, want voor 
sociale huur komen ze niet in aanmerking en de vrije sector is te duur.. 

In de volgende vergadering op dinsdag 10 september, is gebiedsmakelaar Danny Konings 
uitgenodigd, o.a. om over de wensenlijst van het Eilandenoverleg te spreken. 

https://kattenburgerstraat.petities.nl/
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Het Eilandenoverleg wil los daarvan de problemen met de Eilandenboulevard met hem 
bespreken en overleggen over een evaluatie van alle maatregelen die na de schietpartijen 
genomen zijn. 

 

 

ACTIELIJST Eilandenoverleg 19 juni 2019 
1) Boudewijn Snoeck maakt notitie met verkeersvisie. 
2) Moon Rijven stuurt namens het Eilandenoverleg een bericht aan gebiedsmakelaar Danny 

Konings over de problemen met de Eilandenboulevard. 
3) André Agterof levert passage over biodiversiteit voor wensenlijst Eilandenoverleg 
4) De agendacommissie past de wensenlijst aan. 
5) De agendacommissie geeft de bespreekpunten voor het Eilandenoverleg van 10 september 

door aan Danny Konings. 
 
 
 
Volgende vergaderingen Eilandenoverleg in 2019:  
10 sept., 29 oktober en 18 december. 
 
Volgende Buurtoverleggen in 2019, steeds op dinsdag 11:30-12:30 u in De Witte Boei: 
2 juli, 1 oktober en 19 november. 
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