
 

  
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 10 september 2019  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Danny Konings (gebiedsmakelaar Stadsdeel Centrum) 
Heleen Verschuren, Gedi van Schriek, André Agterof, Jeanine Langbroek, Thelma Neleman, Ernst 
Steens, Anneke Pauptit, Moon Rijven, Michel Odjo, Irma Bergen, Marlou Visser, Gert-Jan van der 
Weijden, Marina Wolterbeek, Reinout Koperdraat, Janny Hofman, Tineke van den Klinkenberg, Wim 
Pelt, Marlies Rouweler, Sjoerd Munnik, Lida van Fenema, Eddy Appels, bernard Stolte, Rolf Koppijn, 
Erik Hardeman (PWO), Yvonne Ristie, Atef Abdalla, Annelies Boen, Annet ter heide, Annemieke 
Jansen, Hans Molenaar en Jeroen Verhulst (verslag). In totaal 33 aanwezigen. 
Afwezig met bericht: Luud Zonneveld. Sybrand Hekking, Barbara Kist en Rob van Dijk.  
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen 

De voorzitter heeft van Dock gehoord dat ze niet meer elke vergadering van het Eilandenoverleg 
bijwonen, maar alleen als er een specifiek agendapunt voor Dock op de agenda staat. Het 
Eilandenoverleg betreurt dat Dock niet meer aanwezig wil zijn. 
Mededelingen 
• Truus Dekker ligt in het ziekenhuis. Er gaat een kaartje voor haar rond. 
• 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. Rolf Koppijn meldt dat 
tijdens het gesprek met Waternet bleek dat Waternet helemaal niet de reden was waarom de 
kade niet verplaatst kan worden, terwijl de gemeente dat wel als hoofdargument gebruikte. 

• Buurtorganisatie 1018 heeft op verzoek van de Wakkere Kadijkers bezwaar gemaakt tegen 
de afwijzing van de nieuwe aanvraag monumentenstatus werfterrein Koning 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’. 

• Op 29 oktober 15:00 uur vindt de officiële opening van de Eilandenboulevard plaats. 
• Atef Abdalla meldt het initiatief voor een seizoensmarkt vier keer per jaar op de 

Eilandenboulevard. Wie mee wil denken of meedoen kan contact opnemen met 
EBSMarkt@gmail.com.  

•  
2. Wat speelt er in de buurt? 

• Michel Odjo: Er is een WhatsAppgroep van Kattenburgers opgericht voor de veiligheid van de 
buurt. 

• Bernard Stolte waarschuwt voor de invloed van de bouw van Oostenburg-Noord op de 
grondwaterstand in de Czaar Peterbuurt. Ook bouwplannen in de Czaar peterbuurt hadeden 
een slechte invloed op de grondwaterstand. Bernard gaat in gesprek met Waternet. 

• Bezwaarschriften van omwonenden in verband met bouwen in het water van de 
Oostenburgervaart zijn door Waternet afgewezen. 
 

3. Verslag Eilandenoverleg 19 juni 2019 
Akkoord.  
Actielijst 19 juni:  

https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/8/8/kees-stoffel-overleden
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://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2019/8/1/plan-volkstoneel-1018-is-k-geslecteerd-voor-volgende-ronde-van-centrum-begroot
mailto:EBSMarkt@gmail.com
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Ad 1) Boudewijn Snoeck maakt notitie met verkeersvisie. Geen bericht. Blijft staan. 
De overige actiepunten zijn uitgevoerd. 
 

4. Gesprek met gebiedsmakelaar Danny Konings over wensenlijst Eilandenoverleg voor 
Gebiedsplan 2020 Centrum Oost  
We vragen Danny Konings om per hoofdstuk puntsgewijs te reageren en geven aan op welke 
punten. Al zijn mondelinge reacties zijn opgenomen in het aparte document ‘Wensenlijst 
Eilandenoverleg voor Gebiedsplan 2020 aangevuld met ambtelijke reactie stadsdeel Centrum’ 
(klik aan om te openen). 
Voor dit verslag beperken we ons tot enkele punten waarop het overleg zich toespitste: 
 
Ad 5) Eilandenoverleg betrekken bij beleidsplan Dock. Danny: het stadsdeel bemoeit zich alleen 
met het ‘Wat’. Daarover is in de Oosterkerk een bijeenkomst geweest. Het stadsdeel heeft de 
daar gehoorde meningen van bewoners verwerkt in de opdrachtverlening aan Dock. De opdracht 
is nog niet officieel gegeven. Het Eilandenoverleg wil de opdracht graag ontvangen. Danny gaat 
na of en wanneer die beschikbaar kan komen.  
Wat betreft het ‘Hoe’ is Dock verantwoordelijk. Heleen zegt dat ze daarover een gesprek met 
Dock gaat vragen. Het Eilandenoverleg constateert nogmaals dat het jammer is dat Dock nu niet 
aanwezig is. 
Het Uitvoeringsplan Jeugd is nog niet verschenen. 
 
Ad 9) Verzoek om beleidsplan Biodiversiteit: Danny gelooft niet in beleidsplannen en visies en 
maakt liever afspraken over concrete actieplannen en doen. Het is niet zijn werk om 
beleidsplannen te maken. Het Eilandenoverleg vindt zo’n visie wel zinvol  en wil zelf meewerken 
aan het ontwikkelen ervan. Danny raadt aan om hierover DB-lid Micha Mos te benaderen. 
Wat betreft beplanting heeft de gemeente een actieplan herplanting. Een bewoner merkt op dat 
bewoners daar zelf ook wat aan kunnen doen, bijvoorbeeld door een boom in de eigen tuin te 
planten. Daarvoor is subsidie. 
 
Kattenburg Ad 6) en 7) Afwaardering Kattenburgerstraat. Marlou Visser en Jeroen Visser hebben 
op 21 augustus gesproken met Alex Dingemans, omgevingsmanager en aangedrongen om de 
oversteekplaatsen versneld uit te voeren en niet te wachten op een plan voor totale 
herprofilering. In het najaar komt er een bewonersavond. In december komt de Agenda Autoluw 
in de gemeenteraad met mogelijk consequenties voor de Kattenburgerstraat. De bewoners 
dringen aan op snelheidsremmende maatregelen; er wordt veel te hard gereden. 
 
Ad 10) Aanleg fiets-voetgangersbrug in het verlengde van de Kattenburgerkruisstraat naar 
Wittenburg. Danny: Voorlopig is daarvoor geen geld.  
Enkele deelnemers aan het Eilandenoverleg zijn het niet eens met zo’n brug omdat het stukje 
omfietsen te marginaal is voor zo’n brug.  
 
Ad 14) Kiosk Kattenburgerkruisstraat. Dit stuit op problemen bij de Brandweer. Danny wil zijn 
best doen als er een initiatief van buitenaf komt. Er kan wel bergruimte komen. Daar moet een 
overeenkomst over komen. 
 
Wittenburg ad 2) Koffievoorziening Marie Altelaarplein: Er komt geen foodtruck met gezond eten 
maar een multi-inzetbare buurtbakfiets , besteld door Dock. 
 
Ad 3) Start onderzoek naar markt Marie Altelaarplein: Het Marktwezen wil geen nieuwe markten. 
Danny suggereert om het op te zetten als evenement, dan kan hij het steunen. 
 
Aan het eind is de gezamenlijke conclusie dat de werkwijze van de behandeling niet goed was. 
Bij een volgende gelegenheid moet een schriftelijke reactie tevoren beschikbaar zijn. 

https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5d8f630eec26e557b4495e9d/1569678094829/2019-09-10+WENSENLIJST+EILANDENOVERLEG+VOOR+GEBIEDSPLAN+2020+STADSDEEL+CENTRUM+met+reactie+van+stadsdeel.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5d8f630eec26e557b4495e9d/1569678094829/2019-09-10+WENSENLIJST+EILANDENOVERLEG+VOOR+GEBIEDSPLAN+2020+STADSDEEL+CENTRUM+met+reactie+van+stadsdeel.pdf
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Er is een afspraak in voorbereiding met het DB Centrum om over de bestuurlijke punten uit de 
wensenlijst te spreken. Bart en Jeroen gaan daarheen en zullen daarover rapporteren in het 
volgende Eilandenoverleg.. 
 
5. Gesprek met Danny Konings over de afronding van het Groenplan Oostelijke Eilanden 
In juli heeft Carlinde Adriaanse het stokje overgedragen aan Danny Konings en Brenda Hey.  
Het Eilandenoverleg mist een duidelijk overzicht wat per project de status is en wat er voor 
toezeggingen zijn gedaan. Danny zal een lijst leveren. 
Anneke Pauptit noemt een aantal concrete resultaten zoals de groene opbouwwerker, de 
gereedschapskist bij \De Witte Boei en het plan voor vergroening van de Kattenburgerkruisstraat. 
Veelgehoorde klachten gaan over de trage doorloopsnelheid en de gebrekkige communicatie. 
Wat betreft de voorwaarden voor groenplannen is meer nodig, bijvoorbeeld regentonnen en 
watertappunten. 
Het groenplan heeft in elk geval voor veel reuring gezorgd. 
Vragen: zijn de uitkomsten blijvend? Blijft de huidige groene opbouwwerkster? Er gaan geruchten 
van niet, omdat DOCK gekort wordt. Het Eilandenoverleg dringt daar sterk op aan, anders zijn 
veel inspanningen voor niets geweest. 
Er is bij projecten vaak behoefte aan ondersteuning door groene professionals, bijvoorbeeld met 
kennis van bomen. 
Klacht: de gemeente haalt alle spontaan opgekomen plantjes weg, ook de ingezaaide bollen. Dat 
is zonde van het geld. 
 
6. Gesprek met Danny Konings over bezwaren 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) 
Als uitvloeisel van het community-building project staan buurtmakers elke week met een tafel en 
zijn er liftkoffies. Dat willen de bewoners uitbreiden met een tafel en kraampjes met stoelen en 
ook voor de buurtbakfiets, maar daarvoor is in het plan geen ruimte.  
Oorspronkelijk hebben de ambtenaren twee keuzes voorgelegd: met en zonder parkeren. Er is 
gekozen voor behoud van parkeerplaatsen, maar waarom is er geen tussenweg? Als er van de 
23 parkeerplaatsen 5 afgaan, blijven er nog 18 over. Deze vermindering sluit aan op de Agenda 
Autoluw. 
Danny vindt het een mooi ontwerp en wijst op de inspraakmogelijkheden. Voor 2 oktober moeten 
zienswijzen worden ingediend.  
Het Eilandenoverleg besluit om met een zienswijze het aanpassingsvoorstel van de bewoners te 
steunen. 
 
7. Gesprek met Danny Konings over uitvoering en ervaringen met de herinrichting 
Eilandenboulevard 
Dit agendapunt vervalt omdat tijdens de schouw een uur voor het Eilandenoverleg bewoners al 
de nodige probleempunten hebben doorgegeven aan ambtenaren, bestuur en 
stadsdeelcommissie.  
Er wordt overwogen om het overtollige grind van het voetpad aan de waterkant weg te halen. 
 
8. Stand van zaken lopende projecten 
Wegens tijdgebrek niet behandeld. 
 
9. Rondvraag / agendapunten volgende vergadering 
• Heleen Verschuren meldt dat op de hoek Hoogte Kadijk – Buitenkadijken dagelijks vuil wordt 

gestort. 

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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• Anneke Pauptit dringt aan op een buurtschouw vanwege de vele gebreken in de 
onderhoudssituatie van de openbare ruimte. Anderen wijzen op gebruik van de app ‘Verbeter 
de buurt’ om klachten over de openbare ruimte te melden. 

• Op 13 oktober tussen 12:00 en 18:00 uur is het oogstfeest in het Plukbos bij de Jacob 
Burggraafstraat op Wittenburg met muziek en hapjes. Iedereen is welkom. 
 
 
 
 
 

ACTIELIJST Eilandenoverleg 10 september 2019 

1) Boudewijn Snoeck maakt notitie met verkeersvisie. 
2) De agendacommissie zorgt uiterlijk 1 oktober voor een zienswijze over de 

Kattenburgerkruisstraat in overleg met de betrokken bewoners. 
3) Danny Konings levert een lijst met stand van zaken per groenproject van het groenplan. 
 
 
 
Volgende vergaderingen Eilandenoverleg in 2019:  
29 oktober en 18 december. 
 
Volgende Buurtoverleggen in 2019, steeds op dinsdag 11:30-12:30 u in De Witte Boei: 
1 oktober en 19 november. 
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