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Meedeinen 
Al wandelend langs de Kattenburgerkade bedenk ik wat 

er staat te gebeuren hier op de Eilanden de komende 

jaren. 

De bouw op Oostenburg, die al in volle gang is 

trouwens, een nachtstalling voor de rondvaartboten 

ongeveer tegenover de Banaan, verbreding van de 

sporen met als gevolg meer treinen die langsrazen, 

vernieuwing van de Kattenburgerstraat,  verder 

openstellen van het Marine terrein en de aanleg van 

een fietspad langs de Dijksgracht. 
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En bij de bouw de extra horeca aan het water van de 

Wittenburgervaart niet te vergeten. 

Stuk voor stuk ingrijpende veranderingen waar 

behoorlijk wat geluidsoverlast van te verwachten valt. 

En dan is er nog de onzekerheid over de toekomst van 

de Oosterkerk. 

Een buurt in beweging zou je kunnen zeggen nou dàt 

zeker! 

Maar hoe verhoud ik me daar toe en hoeveel extra 

decibellen brengt dit met zich mee en kunnen mijn oren 

die wel aan? 

En al die bijeenkomsten om me te informeren, een 

mening te vormen en er iets van te maken? 

Ik hoop dat ik net als het water rondom onze Eilanden 

rustig kan meedeinen zonder zeeziek te worden….. 

 

Moon Rijven 

bestuurslid Buurtorganisatie 1018  
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Hoe zou jij € 200.000 besteden in stadsdeel 

Centrum? 

 
Tot en met woensdag 8 mei is het mogelijk om bij Stadsdeel Centrum een plan in te dienen 

voor een mooier, groener of leefbaarder stadsdeel. .Stadsdeel Centrum heeft een budget 

beschikbaar gemaakt van maximaal € 200.000 voor de uiteindelijk gekozen projecten 

samen., 

Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stadsdeel Centrum kunnen 

via https://centrumbegroot.amsterdam.nl/  een plan indienen. Als het plan 50 likes of 

meer krijgt, wordt getoetst of het financieel haalbaar en uitvoerbaar is. Vervolgens kiest de 

stadsdeelcommissie op 9 juli de beste inzendingen. Die mogen meedoen met de 

stemronde door bewoners in september. De voorstellen met de meeste stemmen worden 

uitgevoerd, waarbij de 200.000 over de plannen wordt verdeeld. De gemeente, 

maatschappelijke organisaties of bewoners zelf gaan ermee aan de slag. 

Lees op https://centrumbegroot.amsterdam.nl/ de spelregels/toetsingscriteria en de tijdlijn. 

Ideeën voor grote of kleine plannen kunt u ook nog steeds kenbaar maken bij de 

gebiedsmakelaars of bij de stadsdeelcommissie via de Stem van Centrum. Centrum 



4

 

Begroot is een nieuwe mogelijkheid voor plannen waar bewoners uiteindelijk zelf €200.000 

over verdelen. 

Voor vragen kan je ook altijd terecht bij je gebiedsmakelaar Gerben Kossen [ 

PlantageWeesperbuurt, 06 123 545 38; g.kossen@amsterdam.nl], Danny Konings [ 

Oostelijke Eilanden, 06 1853 1440; danny.konings@amsterdam.nl], Eefke van Lier 

[Kadijken e.o, 06 1249 6948; eefke.van.lier@amsterdam.nl] 

 

 
 

Donderdag 18 april 19:30 u Open 

Informatieplatform Oostelijke Eilanden over sociale 

cohesie en verbinding 



5

 

 

Het tweede Open informatieplatform Oostelijke Eilanden vindt plaats op 18 april, 19:30 - 

21:30 uur in speeltuingebouw Wittenburg, Fortuinstraat 4. Het thema is deze keer 

‘Verbinding en Sociale Cohesie’. 
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Strafeis 16 jaar voor moordenaar Ayman Mouyah / 

schietpartij Kattenburg 

 

Op 18, 19 en 20 maart heeft de strafzaak tegen Tim S. gediend bij het 

Arondissementsparket. Het Openbaar Ministerie heeft daarover een persbericht 

uitgebracht, dat wij hieronder volledig weergeven omdat de hele toedracht hier eindelijk 

volledig duidelijk wordt.. 

.In de nacht van 22 op 23 november 2017 is een 19-jarige jongen doodgeschoten, op 

zes anderen is geschoten waarbij twee van hen door kogels zijn geraakt en 

zwaargewond naar het ziekenhuis moesten afgevoerd. Voorafgaand aan de 

schietpartij was er een ruzie waarbij verdachte werd geslagen en geschopt. In de 

avond van 23 november werd de verdachte aangehouden nadat hij zelf de politie had 

gebeld. De officier van justitie eiste vanochtend een celstraf van zestien jaar. 

Verdachte, een toen 39-jarige man woonachtig op Kattenburg, heeft bekend te hebben 

geschoten. Op basis van die bekentenis, de getuigenverklaringen, van het sporenbeeld en 

van de letselrapportages kan worden geconcludeerd dat de verdachte die nacht zeven 

kogels heeft afgevuurd op een groepje vluchtende jongens. Een 19-jarige jongen raakte 

dodelijk getroffen en twee anderen liepen zware verwondingen op, vier anderen zijn 

ontkomen aan de kogels. De officier van justitie verdenkt de verdachte van één 

keer doodslagen zes keer poging daartoe. 

Geschopt en geslagen 

Aan die schietpartij zou een conflict rond een gestolen scooter en beenkleed ten grondslag 

hebben gelegen. De verdachte zou een paar dagen eerder een scooter met beenkleed 
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hebben weggenomen. Dezelfde dag kreeg de eigenaar de scooter weer van hem terug, 

maar zonder het bijbehorende beenkleed. Vlak voor de schietpartij probeerde de verdachte 

het beenkleed alsnog op de scooter te bevestigen. Toen dat niet lukte, werd de verdachte 

van achteren aangevallen. Uit het politieonderzoek is inderdaad duidelijk geworden dat een 

aantal van de latere slachtoffers verdachte voorafgaand aan de schietpartij hebben 

geschopt en geslagen. Na de aanval, haalde de verdachte zijn vuurwapen uit zijn 

broeksband, schoot hij vanuit een geknielde houding en daarna ging hij schietend achter de 

jongens aan. 

Van achteren beschoten 

De verdachte heeft aangegeven uit noodweer te hebben geschoten. In haar requisitoir heeft 

de officier van justitie vanochtend uitgelegd dat daar geen ruimte voor is, omdat het 

onderzoek heeft aangetoond dat verdachte die avond zelf – nadat hij de jongens had 

gezien – de straat op is gegaan met een (door)geladen vuurwapen, dat de jongens zijn 

weggevlucht op het moment dat de verdachte zijn vuurwapen ter hand heeft genomen en 

dat de vluchtende (ongewapende) jongens van achteren – zeven keer - zijn beschoten. 

Verdachte gaf aan dat hij doodsangst zou hebben uitgestaan.  Nergens blijkt uit dat 

verdachte daadwerkelijk door een hevige gemoedsbeweging tot zijn handelen is gekomen. 

Dus ook noodweerexces is in de ogen van de officier van justitie niet aan de orde. 

In één klap voorbij 

De officier van justitie heeft een hoge strafeis geformuleerd gezien de ernst van de feiten. 

“Bij de nabestaanden van de overleden jongen is een onbeschrijfelijk gat geslagen door het 

verlies van hun zoon, broer en neef. (-) Bij de twee gewonde slachtoffers waren 

levensreddende operaties noodzakelijk. (-) De overige vier zijn beschoten en waren er 

getuige van dat hun vrienden door kogels zijn geraakt. De onbezorgde jeugd van alle 

betrokken jongens was in één klap voorbij. Dit zullen zij voor lange tijd, zo niet de rest van 

hun leven, bij zich dragen.” 

 

 
 

Hoopvolle perspectieven herinrichting Plantage 

Middenlaan na werkatelier 16 april 
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Voorkeursvariant gemeente die door bewoners en Fietsersbond wordt afgewezen 

 

Op 16 april vond het werkatelier plaats over de herinrichting van de Plantage Middenlaan, 

georganiseerd door de gemeente om buurtbewoners in de gelegenheid te stellen om mee 

te denken over alternatieven voor de herinrichting. Het gaat daarbij met name over het 

kruispunt Plantage Middenlaan-Plantage Kerklaan, waar bredere, toegankelijke tramhaltes 

moeten komen. Bewoners en bewonersgroepen uit de Plantage oefenen al jaren scherpe 

kritiek uit op de gemeentelijke voorstellen, met name vanwege de invoering van 

eenrichtingverkeer voor auto’s op de Plantage Middenlaan. Dat levert veel extra verkeer op 

voor Plantage Kerklaan en Docklaan. De Fietsersbond is ontevreden omdat de situatie voor 

de fietsers verslechtert. Fietsers moeten samen met de auto op een veel te smalle rijweg 

rijden, terwijl er nu vrijliggende fietspaden zijn. Zie voor meer informatie het dossier 

Plantage Middenlaan op onze website. 

Een tiental buurtbewoners en een vertegenwoordiger van de Fietsersbond Amsterdam 

namen deel aan het werkatelier. Vooraf waren de bewoners in de gelegenheid gesteld om 

alternatieven aan te dragen voor de ligging van de tramhaltes. Die alternatieven waren door 

de ambtenaren uitgewerkt; ze werden een voor een besproken. De meest alternatieven 

gaan uit van meerijden van de auto’s op de trambaan en allemaal gaan ze uit van 

tweerichtingverkeer voor auto’s. Een voorstel dat goed scoorde was een strengelhalte zoals 



9

 

in de Czaar Peterstraat. Andere voorstellen betroffen het laten verspringen van de haltes, 

bijvoorbeeld beide voor de kruising of nog verder uit elkaar. 

Aan het eind kwam de samenhang met het Programma Autoluw ter sprake. Dit kan grote 

invloed hebben op de afweging van alternatieven, bijvoorbeeld als de Anne Frankstraat 

voor autoverkeer wordt afgesloten, wat serieus wordt overwogen. Over dit programma 

wordt pas aan in het najaar iets beslist. Ook worstelt de gemeente met het probleem dat 

onverwacht heel veel extra geld nodig is voor herstel van kades en bruggen. Allemaal 

factoren die er waarschijnlijk toe leiden dat er voorlopig niets gebeurt. En dat vonden veel 

bewoners een prettig vooruitzicht. 

 

 
 

Voorstel stadsdeelcommissie Centrum: 

22 september autovrije zondag Weesperstraat en 

Valkenburgerstraat 
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Als het aan de stadsdeelcommissie Centrum ligt, gaan de Weesperstraat en de 

Valkenburgerstraat op 22 september een primeur beleven. De commissie stelt het 

gemeentebestuur voor om de straten die dag van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s 

middags autovrij te maken. 

De datum van 22 september is gekozen omdat er dan wereldwijd autoloze zondagen 

georganiseerd worden. Bovendien is de IJtunnel die dag dicht vanwege de Dam tot 

Damloop. Het positieve advies van de stadsdeelcommissie Centrum werd ondersteund 

door de fracties van D66, PvdA en Groen Links, welke laatste het voorstel had ingediend. 

De twee commissieleden van de VVD stemden tegen. Zij stellen dat een autoloze 

zondagochtend weinig zal bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de vervuilde 

straten en vrezen een toename van de verkeersoverlast in de omringende buurten. “Om die 

reden hebben Groen Links, VVD en PvdA tijdens de coalitieonderhandelingen van 2010 

juist besloten om de autoloze zondag af te schaffen”, aldus Raphaël van Kraaij. 

De andere fracties benadrukten echter de positieve kant van het voorstel. “Het mooie is dat 

je nu een druk stukje stad voor even teruggeeft aan kinderen, fietsers en voetgangers, die 

er normaal geen gebruik van kunnen maken”, aldus Neeria Oostra van Groen Links. Haar 

voorstel werd daarna met ruime meerderheid tot advies van de commissie gepromoveerd. 

Of de autoloze zondagochtend er zal komen, is overigens nog de vraag. In de 

stadsdeelcommissie Oost bleek aanmerkelijk meer weerstand tegen het voorstel te 

bestaan. Na een uitgebreide discussie koos deze commissie ervoor om eerst te 

onderzoeken wat de financiële en andere consequenties zullen zijn van een autovrije 

Wibautstraat op de ochtend van 22 september. 

De actievoerders zien dit als een eerste stap naar elke zondag een autovrije Wibautas. 

 

 
 

Presentatie Groenplan Oostelijke Eilanden 

11 april in de Oosterkerk 
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Nieuwe bewonersinitiatieven in kader Groenplan Oostelijke Eilanden 

Op 11 april presenteerde projectleider Carlinde Adriaanse in de Oosterkerk het voorlopig 

resultaat van het Groenplan Oostelijke Eilanden. het bestaat uit een groot aantal grote en 

kleine bewonersinitiatieven, meestal gericht op zelfbeheer (zie kaart). Een aantal bewoners 

lichtte hun initiatief toe. Uit de verhalen kwam naar voren dat het opzetten van een 

groeninitiatief veel onderlinge contacten tussen bewoners oplevert, al was het maar omdat 

minstens drie huishoudens bereid moeten zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor het 

beheer van een groeninitiatief. 

Inj de Tweede Wittenburgerdwarsstraat hebben bewoners een vergroeningsplan dat ze 

samen met de jongeren van het jomngerencentrum in het voormalige postkantoor willen 

uitvoeren. 

Het groenplan wordt deels in het voorjaar en deels in het najaar uitgevoerd. De gemeente 

gaat zelf zomerbollen planten die in de zomer tot bloei komen, o.a. langs de 

Kattenburgerkade. Deze actie is met een bewonersbrief aangekondigd voor15 aprl, maar 

wegens ziekte moest dit worden uitgesteld tot na Pasen. 

Op 11 mei 9:00-19:00 u Plantjesmarkt en Lentefeest op het plein achter de Oosterkerk. 

23 april 19:00 u Informatieavond voor VVE-bestuurders over vergroening Kopgevels 
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Oostelijke eilanden. Locatie Instock, Cz. Peterstr. 21 

Er kunnen nog steeds groeninitiatieven worden aangemeld bij 

carlindeAdriaanse@balance.nl  

 

 
 

 

4 mei dodenherdenking in de Plantagebuurt 

 

 
19:30 uur Hollandsche Schouwburg met vioolmuziek door Sarah Kapustin en toespraak 

door Frank Diamand, overlevende, documentaremaker en dichter. Verder: gedichten, 

gebeden en na 20:00 u kranslegging. 

19:30 uur Stille tocjht Plantagebuurt. Start: Lau Mazirelbrug. 

19:30 korte herdenkingsplechtigheid bij het Monument Scaduwkade. Muziek vanaf 19:30 u. 

Na afloop tot 21:30 uur is iedereen van harte welkom in het Verzetsmuseum, Plantage 

Kerklaan 61. 

 

 
 

5 mei 12:30 uur Vrijheidslunch Kadijken op de 

steiger t/o nr. 50 
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 Steiger Entrepotdok t/o 50 

Op 5 mei 12:30 - 14:30 uur organiseren bewoners van de Kadijken een vrijheidslunch op de 

steiger aan het Entrepotdok, tegenover nr. 50. 

Aanmelden voor deze Vrijheidsmaaltijd kan alleen als je woont of werkt op de Kadijken of 

bij de buren, in het postcodegebied 1018. Stuur een mailtje 

naar vrijheidslunchkadijken@gmail.com Er is plek voor 80 personen, alle leeftijden. Entree 

gratis. 

Neem een hoofdgerecht mee, dat je aan tafel deelt. Kijk om je heen of er mensen zijn die 

dit niet kunnen en maak ook voor hen een hoofdgerecht. 

De organisatorenj zorgen voor soep vooraf en een toetje. Neem serviesgoed mee (niet om 

te gooien), bestek en je eigen drank. 

Bij mooi weer kan de familieband worden bezegeld met een vredesduik! 

Troubadours en andere muzikanten zijn welkom en mogen met de hoed rond! 
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Nog meer vrijheidsmaaltijden en activiteiten op 5 

mei in 1018 

 

Vrijheidslunch Verzetsmuseum 12:00 - 14:00 uur voor mensen met een visuele 

beperking. Kosten € 15. Met cabaretvoorstelling. Lees hier meer. 

Vrijheidslunch in het Holocaust Museum 12:30- uur. Entree € 7,50. Aanmelden via 

evenementen@jck.nl. Er is plek voor 50 personen.  

Artis 14:00 u vanaf de Olifantenstal: rondleiding Artis in oorlogstijd 

Scheepvaartmuseum 12:00-16:00 uur: Lezing over passagiersschip Oranje in oorlogstijd 

en vrijheidsmaaltijd. Tickets via website. 

Vrijheidsmaaltijd Wereldhuis in de Hoftuin (Hermitage) 17:00 - 21:00 uur. Kosten € 10. 

Zie website. 

Kriterion 13:00, 14:00 en 15:00 u Hulp en verzet op de Roetersstraat. Lezingen en film. 

Lees hier meer. 
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Vrijheidsmaaltijd Museumhaven 17:00-20:00 uur op de kade van het Oosterdok. Luister 

naar verhalen over schippersfamilies. Vrijwillige bijdrage en eigen drankje meenemen. Lees 

hier meer. 

 

 
 

In 2020 ondergrondse afvalcontainers op de 

Kadijken en het Kazerneterrein 

 

Op de Oostelijke Eilanden worden in oktober-november 2019 ondergrondse afvalcontainers 

geplaatst. 

In 2020 worden er ondergrondse afvalcontainers geplaast op de Kadijken, op het 

Oranjenassaukazerneterrein en de Kazernestraat e.o.. 
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Op dinsdag 2 april is in Museum ‘t Kromhout een inloopavond gehouden waarbij 

gereageerd kon worden op de locaties.Inmiddels wordt een voorlopig ontwerp opgesteld 

dat medio 2019 bestuurlijk wordt vastrgesteld. Daarna kunt u formeel bezwaar maken. Het 

DB van stadsdeel Centrum neemt eind 2019 een besluit over de definitieve locaties. 

Bekijk hier de kaart met alle locaties 

 

 
 

Nieuwe aanvraag monumentenstatus voor 

werfterrein Koning William Hoogte Kadijk 

 

De oorspronkelijke aanvraag van Buurtorganisatie 1018 voor de monumentenstatus voor 

o.a. de werkplaats/botenloods en de schuur van de voormalige scheepswerf koning William 

aan de Hoogte Kadijk 145B is door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum 
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afgewezen. De Wakkere Kadijkers zijn daartegen in beroep gegaan. Daarbij heeft het 

stadsdeel een procedurefout gemaakt ten nadele van de Wkkere Kadijkers. Daarom dient 

Buurtorganisatie 1018 nu samen met hen een nieuwe aanvraag monumentenstatus in. 

Reden daarvoor is ook dat nieuwe feiten bekend zijn geworden. Architect van de 

werkplaats was D. Amesz, in dienst bij het gerenommerde architectenburau Cuypers 

(bekend van het Centraal Startion en het Rijksmuseum). 

Lees hier de nieuwe aanvraag. 

 

 
 

Stadgenoot geeft medewerking aan buurtinitiatief 

Oostenburg-Noord 

 

Drie leden van de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg hebben een 

aantal initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Stadgenoot staat hier positief tegenover, wat 

heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak vastgelegd in een intentiebrief van 1 maart 2019 

over zeven punten: 

1. Het organiseren van buurtactiviteiten in de Werkspoorhal gedurende tien dagen per 

jaar. Stadgenoot is bereid daarvoor vijf jaar een financiële bijdrage te leveren; 

2. Een Buurthuiskamer op Oostenburg. Stadgenoot is bereid om ruimte aan te bieden 

tegeneen voor welzijnsvoorzieningen gebruikelijke huur; 
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3. Stadgenoot biedt ondersteuning bij organisatie en communicatie van het project 

‘Buurtontmoeting’. Huidige en nieuwe buurtbewoners gaan met elkaar in gesprek 

tijdens een maaltijd en Impressies/uitkomsten van deze gesprekken worden door 

kunstenaars verwerkt tot een film- of beeldregistratie. Die kunnen in de 

Werkspoorhal en/of op andere plekken in de buurt getoond worden; 

4. Omwonenden en toekomstige bewoners betrekken bij de inrichting van het 

buurtplein bij Rosa en Rita; 

5. Een pilot voor huisvesting in de nieuwbouw van jongeren uit de buurt die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken; 

6. Stagemogelijkheden en/of werkervaringsplekken zoeken voor jongeren uit de buurt 

bij ondernemers op Oostenburg; 

7. Oprichting van een organisatie die verantwoordelijk is voor programmering en 

uitvoering van activiteiten. 

Het Buurtinitiatief zoekt buurtgenoten die aan een of meer van deze projecten willen 

meewerken. E-mail: stelplaats3@gmail.com 

Lees hier de complete intentiebrief van Stadgenoot. 

 

 
 

 

Nieuws in het kort 
 Blogger Marineterrein toont aan: argumenten Defensie om Marineterrein aan te 

houden zijn niet steekhoudend 

 Camera's op de Magere Brug 

 Tweede nieuwsbrief 'Bouwen op Oostenburg' verschenen 

 1018 Magazine april 2019 

 

 
 

Vooruitblik 
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De gemeente heeft de verkoop van de Oosterkerk aan Stadsherstel opgeschort en 

daarbij speelt het behoud van de buurtfunctie een belangrijke rol. Het Eilandenoverleg en 

de Stichting Oosterkerk zijn in gesprek met de gemeente hoe de buurtfunctie behouden kan 

blijven.  
 

 
 

 

Belangrijke data in april en mei 2019 
 18 april 19:30 u Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden over Verbinding en 

sociale cohesie in speeltuingebouw Wittenburg, Fortuinstraat 4 

 23 april 19:00 u informatieavond voor VVE-bestuurders over vergroening kopgevels 

Oostelijke Eilanden. Locatie: Instock, Cz. Peterstr. 21      

 4 en 5 mei activiteiten dodenherdenking en vrijheidsmaaltijden: zie drie berichten in 

deze nieuwsbrief 

 11 mei Plantjesmarkt en lentefeest op het plein achter de Oosterkerk 

 14 mei 11:30-12:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De Witte Boei. Open 

inloop 

 27 mei 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in het Hyatt Hotel 

 30 mei Voetbaltoernooi jeugd 6-15 jaar en buurtfeest op Hemelvaartsdag in 

speeltuin Wittenburg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Copyright © 2019 Buurtorganisatie 1018, All rights reserved. 

De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft als doel om bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in 

postcodegebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen. 

 

Ons mailadres: 
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Buurtorganisatie 1018 

Binnenkadijk 232 

Amsterdam, Noord Holland 1018 ZJ  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden. 

 

 
  

  

 


