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Het Eilandenoverleg heeft in zijn vergadering van 10 september 2019 besloten om door 
middel van een zienswijze de bezwaren tegen het Voorlopig Ontwerp 
Kattenburgerkruisstraat van een groep bewoners van Kattenburg te ondersteunen. Bij het 
Eilandenoverleg van 10 september waren 33 bewoners van de Oostelijke Eilanden 
aanwezig. 
 
Het Eilandenoverleg is het niet eens met het plaatsen van vijf parkeerplaatsen aan de 
noordzijde van de tegelwand in de Kattenburgerkruisstraat. 
De stoepruimte langs de noordkant langs de tegelwand zou even groot moeten blijven 
(ongeveer 140 m2) als nu. Hiervoor zouden dan vijf parkeerplaatsen moeten worden 
opgegeven. 
Deze ruimte moet voor buurtbewoners te gebruiken zijn om bestaande buurtactiviteiten te 
behouden zoals ‘liftkoffies’ en deze verder uit te breiden met andere activiteiten zoals 
genoemd in de zienswijze van de gezamenlijke bewoners.  
Deze activiteiten zouden  vanuit de Kattenburger-buurtmakers en het Vrouwenhuis in 
samenwerking met ‘De Poort’ en DOCK kunnen worden uitgevoerd, naar verwachting vanaf 
het vroege voorjaar 2020. 
 
Tevens willen de bewoners op die locatie experimenteren met een (mobiele) kiosk die 
koffie/krantje/croissantje e.d. aanbiedt, bij voorkeur in combinatie met een pakjesafhaal-
service. 
De opslagruimte van de parkeergarage (van de gemeente) zou daarbij gebruikt kunnen 
worden voor het stallen van spullen die nodig zijn voor deze activiteiten, zoals gereedschap 
voor groenonderhoud, tafel, picknickbanken, etc. Op dit moment wordt die mogelijkheid 
onderzocht en is aangegeven door de buurtmakelaar dat dit een reële optie kan zijn. 
 
De locatie ligt mooi centraal op Kattenburg. De grote stoep met gekleurde tegelwand grenst 
niet direct aan woningen. De herinrichting biedt daarom bij uitstek de kans om deze plek 
meer functie en uitstraling te geven, anders dan alleen op het gebied van groen. 
Op Kattenburg is geen enkele fysieke plek waar bewoners elkaar  met enkele 
basisvoorzieningen kunnen treffen, een groot gemis. De kleine ruimte die bewoners nu 
‘’opeisen” kan dit voor een klein deel compenseren. 
 
 Doelstellingen die de bewoners van Kattenburg hiermee willen behalen:   

• Het bevorderen van de levendigheid met daardoor grotere veiligheid,  
• het bevorderen van de sociale cohesie, ruimte voor ontmoeting  
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• een voorziening creëren op Kattenburg (o.a. voor mensen die slecht ter been zijn of 
weinig buiten komen),  

• samen werken aan groen,  
• indien mogelijk: een leerproject starten voor bijv. jongeren, 
• wat betreft de pakjes-afhaalservice: vermindering van rondrijdende busjes, waardoor 

de buurt veiliger en leefbaarder wordt. 
 
Het Eilandenoverleg is van mening dat het door de gemeente fysiek faciliteren van de 
activiteiten zoals hierboven beschreven zwaarder weegt dan behoud van de vijf 
parkeerplaatsen. Het is bovendien een logisch vervolg op wat afgelopen anderhalf jaar is 
geïnvesteerd  en samen opgebouwd ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid op de 
Oostelijke Eilanden. En we verwachten dat de gemeente juist het eigen initiatief van 
bewoners  honoreert. 
 
Tot slot betreurt het Eilandenoverleg dat de communicatie over de keuze ‘wel of geen 
behoud van parkeerplaatsen’ tot verwarring heeft geleid binnen de inspraak.  
Bewoners kregen tijdens de eerste meedenksessie en de bijeenkomst in de Oosterkerk twee 
ontwerpen voorgelegd zonder dat aangegeven werd dat het hier om een ‘’alles of niets”- 
situatie ging wat betreft de parkeerplaatsen. Pas later, toen de tweede meedenksessie 
plaatsvond, bleek dat alle 23 parkeerplaatsen behouden moesten blijven bij de optie mét 
parkeerplaatsen. Bewoners hadden onzes inziens tijdens de bijeenkomst in de Oosterkerk 
en tijdens de  eerste meedenksessie anders gereageerd als van te voren duidelijk was 
gemaakt dat het om een ''alles of niets"-keuze ging en welke belangen op de achtergrond 
meespeelden, zoals later  wél werd vermeld op de website. De keuze voor een middenweg 
tussen ‘alles of niets’ en transparantie vooraf  in de besluitvorming tijdens het inspraakproces  
zijn de bewoners daarmee onthouden.  
 
Wij vragen u het voorlopig ontwerp op dit onderdeel aan te passen en zijn graag bereid deze 
zienswijze toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Eilandenoverleg, 
 
 
Bart Uitdenbogaart, 
voorzitter. 


