
 
 

In verband met de informatieavond op 29 oktober 19:00 u in Pakhuis De 
Zwijger over de plannen met de Kattenburgerstraat is het 

Eilandenoverleg van 29 oktober verzet naar  
woensdag 6 november 

 
UITNODIGING EILANDENOVERLEG 

 
Woensdag 6 november 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 
• Er is slechts één van de acht plannen gehonoreerd die ingediend zijn 

bij Centrum Begroot vanuit de Oostelijke Eilanden:: AED’s in De 
Witte Boei en in het speeltuingebouw Wittenburg.  

• Bart en Jeroen hebben op 3 november een gesprek gevoerd met 
Mascha ten Bruggencate , Danny Konings en Eefke van Lier over de 
wensenlijst van het Eilandenoverleg, bestuurlijke aspecten.. 

• 12 november 19:00-21:00 u: Informatiemarkt over vernieuwing 
Kattenburgerstraat in de Oosterkerk. Open inloop. 

• Er zijn drie buurtschouwen gepland: 
- Wittenburg: 2 december 16:00 uur. Verzamelen bij Oosterkerk.  
- Kattenburg: 3 december 16:00 u. Verzamelen Kattenburgerplein. 
- Oostenburg: 9 december 16:00 u Verzamelen Touwbaanpark. 

• De Nieuwjaarsreceptie van BO 1018, DOCK, Centram en Oosterkerk 
is op woensdag 8 januari ca. 17:00 uur in de Oosterkerk. 
 

 

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 10 september en actielijst  
Ctr+klik hier om te openen of downloaden 
 

 

20:25 uur 4.  Verkeersplannen Kattenburgerstraat in Agenda Autoluw en 
herinrichtingsvoorstellen 
De buurt is opgeschrikt door het plan uit de Agenda Autoluw voor 
eenrichtingverkeer in de Oostertoegang, waardoor 30 % meer verkeer door 
de Kattenburgerstraat gaat rijden. 
a) Nabespreking informatieavond 29 oktober 
b) Wat kan het Eilandenoverleg doen in verband met 
gemeenteraadsbehandeling in januari? 
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21:00 uur  P A U Z E  

 
 

21:10 uur 5. Locatie jongerencentrum Oostelijke Eilanden 
Tijdens het Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden op 31 oktober 
maakte stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate bekend welke locatie 
zij voorstelt voor het jongerencentrum Oostelijke Eilanden.  
Wat vinden we ervan? 
 

 

21:20 uur 6.  Wat te doen tegen verkamering?  
Steeds vaker zien we aanvragen onttrekkingsvergunning voor het 
veranderen van zelfstandige woningen in meerdere onzelfstandige 
eenheden. Dit is een bedreiging voor de sociale cohesie: de woning is niet 
geschikt meer voor een gezin en wordt bevolkt door een vlottende bevolking 
met meer risico op geluids- en andere overlast. 
Voorstel 1: we schrijven een adres aan de gemeenteraad in het kader van 
de vaststelling van de Huisvestingsverordening met het verzoek om het 
contingent van 232 verkamerbare woningen op de Oostelijke Eilanden 
drastisch te verminderen. 
Voorstel 2: we vormen een werkgroepje om te bestuderen welke juridische 
mogelijkheden er zijn  om verkamering tegen te gaan, bijvoorbeeld via de 
splitsingsvergunning. Indien akkoord; wie wil deelnemen? 
 

 

21:30 uur 7. Raadsadres locatie nachtstalling 40 rondvaartboten Dijksgracht-oost 
In de Nota Varen deel 2 wordt aangenomen dat er een nachtstalling voor 40 
rondvaartboten komt aan de Dijksgracht-Oost. Maar bij de inspraak over het 
fietspad Dijksgracht Oost is ons toegezegd dat er eerst inspraak komt over 
de locatie.  Voorstel: adres aan de gemeenteraad sturen.  
 

 

21:40 uur 8. Stand van zaken lopende projecten 
a) Kattenburgerkruisstraat. Zoals afgesproken op 10 september heeft 

het Eilandenoverleg een raadsadres gestuurd. Lees dit hier. Is er al 
zicht op de uitkomst? 

b) Verkoop Oosterkerk. Eilandenoverleg en PWO hebben een notitie 
opgesteld over het huidige en gewenste buurtgebruik van de 
Oosterkerk. Lees hier de notitie. 

c) Eilandenboulevard. 
 

 

21:55 uur 9. Vergaderdata Eilandenoverleg in 2020 
• Woensdag 12 februari 2020 
• Woensdag 15 april 
• Dinsdag 16 juni (buurtwensen voor 2021  inventariseren) 
• Dinsdag 15 september (met Danny over buurtwensen) 
• Dinsdag 27 oktober 
• Woensdag 9 december 

 

 

21:55 uur 10. Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 18 december  
- Voortgang acties Kattenburgerstraat/ agenda Autoluw 
- Invulling vrijkomende grond Dijksgracht-oost/ Omgevingstafel 19/11 
- Bedreigingen leefbaarheid Cruquiuskade 
- Wat nog meer? 

 
22:00 uur Sluiting 
 
 
Volgende Eilandenoverleg in 2019: dinsdag 18 december  20:00 u Witte Boei 
Volgende Buurtoverleg :dinsdag 19 november 11:30-12:30 in De Witte Boei  
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