
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Dinsdag 10 september 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 
• Kees Stoffel, vele jaren deelnemer aan het Eilandenoverleg, is op 29 

juli overleden. Lees hier meer.  
• Zondag 29 september Burendag Oostelijke Eilanden rond De Witte 

Boei 
• Bewoners hebben een nieuwe kans gecreëerd bij hun strijd voor 

behoud kastanjeboom Entrepotdok, die bedreigd werd door plan 
kadevernieuwing. Waternet is bereid de kade een stukje het water in 
te plaatsen, mits de gemeente akkoord gaat met compensatie door 
verwijdering van een ongebruikte betonnen bak aan de overkant. 

• Buurtorganisatie 1018 heeft op verzoek van de Wakkere Kadijkers 
bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de nieuwe aanvraag 
monumentenstatus werfterrein Kong William 

• Vanaf 9 september kan gestemd worden op de plannen van 
‘Centrum Begroot’. Er zijn 9 plannen uit 1018 in de race op een totaal 
van 53 plannen. Lees hier welke plannen en hier over het laatste plan 
‘Volkstoneel 1018’ 
  

 

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 13 juni 2019 en actielijst  
Ctr+klik hier om te openen of downloaden 
 

 

20:25 uur 4.  Gesprek met gebiedsmakelaar Danny Konings over wensenlijst 
Eilandenoverleg voor Gebiedsplan 2020 Centrum Oost  
Naar aanleiding van het Eilandenoverleg van 13 juni is de wensenlijst 
aangepast. Lees hier de wensenlijst. We vragen Danny Konings om per 
hoofdstuk puntsgewijs te reageren, waarna per hoofdstuk gelegenheid voor 
vragen en discussie. 
Gebiedsmakelaar Eefke van Lier (Kadijken en Zeeburgerpad) kan wegens 
vakantie niet aanwezig zijn, maar de beantwoording is door alle 
gebiedsmakelaars gezamenlijk voorbereid.  

 

 

21:00 uur  P A U Z E  
 
 

 

mailto:jeroen.verhulst@hccnet.nl
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/8/8/kees-stoffel-overleden
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5d68e5c53d9ba300016bdcb0/1567155656696/2019-08-14+Bezwaar+BO+1018++tegen+afwijzing+monumentenstatus+werf+Koning+William.pdf
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018?offset=1563205224681
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/8/1/plan-volkstoneel-1018-is-k-geslecteerd-voor-volgende-ronde-van-centrum-begroot
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5d0d2ff06d532e0001821237/1561145329265/2019-06-19+VERSLAG+EILANDENOVERLEG+19+juni+2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5d442582ca4500000198721b/1564747138741/2019-07-31+WENSENLIJST+EILANDENOVERLEG+VOOR+GEBIEDSPLAN+2020+STADSDEEL+CENTRUM.pdf
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21:10 uur 5 Gesprek met Danny Konings over afronding groenplan Oostelijke 

Eilanden 
Is er een financieel overzicht van de bestedingen van het groenplan? 
Komt er een vervolg? Zijn alle toezeggingen terug te vinden? 
 

 

21:20 uur 6.  Gesprek met Danny Konings over bezwaren van bewoners bij concept-
voorlopig ontwerp Kattenburgerkruisstraat 
Een groep bewoners is ontevreden over het voorlopig ontwerp omdat zij 
graag aan de noordoostzijde ten koste van vijf parkeerplaatsen meer ruimte 
zouden willen hebben voor activiteiten van bewoners en levendigheid door 
bijvoorbeeld een kiosk. Dit met het oog op sociale cohesie en vergroting van 
de levendigheid. Lees hier meer (met links naar het voorlopig ontwerp en 
tekening) 
 

 

21:30 uur 7. Gesprek met Danny Konings over uitvoering en ervaringen met de 
herinrichting Eilandenboulevard 
 

 

21:40 uur 8. Stand van zaken lopende projecten 
a) Kattenburgerstraat: uitkomsten gesprek Marlou Visser en Jeroen 

Verhulst met omgevingsmanager Alex Dingemans op 21 augustus 
b) Verkoop Oosterkerk; 
c) Oostenburg-Noord en initiatiefgroep 
d) VOC-kade 
e) Marineterrein (voor zover nieuws te melden). 

 

 

21:50 uur 9. Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 29 oktober  
- Ideeën voor invulling vrijkomende grond Dijksgracht-oost 
- Vergaderdata Eilandenoverleg en Buurtoverleg in 2020 

 

 

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

https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/8/29/inspraakreactie-voor-plan-herinrichting-kattenburgerkruisstraat-mogelijk-tm-1-oktober
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/8/29/inspraakreactie-voor-plan-herinrichting-kattenburgerkruisstraat-mogelijk-tm-1-oktober
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